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Erdoğan
Başol’un
karikatürleri
Arjantin’de
sergilendi...

Odabaşıoğlu ve Köstepen okurlarıyla buluşuyor...

• Arjantin’de
bulunan Grafik
Mizah Müzesi
(Museo Diogenes
Taborda) 
kuruluşunun 
10. Yılı 
etkinlikleri 
kapsamında
dünyaca ünlü
karikatürcülerin
kişisel 
sergilerini 
düzenlemeye
devam 
ediyor.
Bu bağlamda
karikatürcümüz
Erdoğan Başol’un
karikatürleri 
16 Temmuz-16
Ağustos tarihleri
arasında
Arjantinli 
sanatseverlerin
huzuruna 
sunuldu...

• Chief editor said, of the MaxMinus magazine: " Three years passed away
in the blink of the eye. Since 02.9.2010. with the slogan "All others are
good, we are different", MaxMinus magazine for satire,humor, cartoon and
comics, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (http://www.maxminus.com
have presented near 250 authors (writers, aphorists, cartoonists, comic artists)
from more than 60 countries wordlwide (from
all of the Continents). Our goal always was, is
and will be the following:"We know that we
can not change the World, but we do not
have nothing against the possibility to shake it
up little bit. For the sake of humanity." Yes, to
make a world a better place even through
satire, humor, comic and cartoons for the next
three years. MaxMinus magazine continue to
invite artist worldwide to send there works to E-
mail: maxminus@yahoo.com.
Sabahudin Hadzialic
Editor in chief
MaxMinus magazine"

MaxMinus dergisinin 50. sayısı çıktı...
Jubilee No. 50 of the MaxMinus magazine on september.

• Genel Yayın Yönetmenliğini Sabahudin Hadzialic’in yaptığı uluslararası
MaxMinus mizah dergisinin Eylül sayısı yayımlandı. Bosna-Hersek’te yayım-
lanan derginin Türkiye temsilciliğini Aziz Yavuzdoğan yapıyor. MaxMinus bu
50. sayısı “jübile” ile geniş bir içeriğe sahip... İlk sayısı Eylül 2010 tarihinde
yayımlanan derginin sloganı “herkes iyi, ama biz farklıyız!” MaxMinus’un
Yayın Yönetmeni Hadzialic, 50. sayı ile ilgili olarak “Biz belki dünyayı
değiştiremiyiz, ancak mizahla, hicivle biras olsun kötüleri sallayabiliriz.” dedi.

Karikatürist-yazar-şair Sezer Odabaşıoğlu ile şair-ressam-
karikatürist Zeynep Aslı Köstepen Milas’ta 09-14 Eylül 2013
tarihleri arasında okurlarıyla buluşacak, söyleşi ve imza
yapacaklar.
Milas Belediyesi’nin Bafa Belediyesi, Kıyıkışlacık Köy
Muhtarlığı, Selimiye Belediyesi, Güllük Belediyesi, Boğaziçi
Köy Muhtarlığı, Beçin Belediyesi ve Ören Belediyesi işbirliğiyle
21 Ağustos 2013 tarihinde başlayan, 14 Eylül 2013 
tarihinde sonlanacak olan Türkiye’nin en uzun, en soluklu ve
en kapsamlı 3. Uluslararası Milas Festivali bünyesinde, 
09-14 Eylül 2013 tarihleri arasında kendileri için tahsis edilen
standlarında Odabaşıoğlu ve Köstepen şair-yazar kimlikleriyle
okurlarıyla söyleşi ve imza yapacaklar.

Sabahudin Hadzialic

Zeynep Köstepen ve Sezer Odabaşıoğlu




