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Türkiye İşqi Pırtisi'nin re, ,

sim şergisi sanatseverleri dün
vacı ünlü ressarnlar arasrnda ''-tlolastıran, düşündüren lıir '

sersİ oldu. Yazdığıın gibi bu

is[e" eıı çok Rasin İleri yırrırl,
dr, a*rgl acıldığı zanraıı ayak,
ta dırrİcak hali yııktu, Cün,
İerce toşuşturdu ama emeği,
nin karşİlrğrnı iyi aldı, T,l,P,
sergisi büyük lıir sanat ola,
vlvdr Istarıbul'da." Scrsi önce Fransrz Koııso,
losluğunırn salırııunda açıla,
caktı. son dakikada Fraırsız-
lar salonu vermekten vezgcç,
tiler, böylece iki hafta öııceye
alnrak gerekti, bu öncelik bir
çolı reİsama lıaber verileme-
diğj için küsenler var, arna

n,,rja, 
'Oı resinı gönderselerdi

asılacak yer irulunamryacaktı,
.ğ"rcivi ıLi gün ilri gece çalı,
*rrİx Sabİi Fettah Berkğl
düzeııledi, Güzel Sanatlar A,

kaılemisi Profesörü hayli yo,

.*ld, urnu sergi düzmenin de

"İİsı* yapmak ay,arrnda biı
sanat olduğunu gösterdi,

fiazetecilere verilen kok,
teylde Salıap llaleıoğlu.ilk res
,"İ alOİ. şair vc elt,stirici A,

kertiet'in bir resırri,
§ergiıriır en pahalı parçası

lOı,U İiraya satılryor, Bu yıl

"veneOit Biennal» DünYa
sersisi birincisi Arjan,
İİrİ Ue.ni'nln bir tuali, Adı,
C,ilO* ro- Fırtrııası, Bu tab,

l'rıvu seyrederken çrık hırs bir
İİİİa,v" 

"a* anlatrlıyor, Meksi,
kalı'ressam Orosko, Berıri'ye
.Orl" O"-lş, «Memleketimiz
ne cekiyorsa üç generılden çe
l.irÖr, 

-G*r"rul Motors, Gene,

"rİ-İl"l.t"il. 
ve General Ei,

senhover.,"-leopolO Levi'nin bir tuali ,

"ln-İlOO 
tiraya satilması bir

.oX l.işlyl şasırttı, Bu parca,

İrİ" O.**rl İ'ransa'da ıH{X} lira
Jl"1.ii. Yabancı resimlerin
İ*ırsi ayn, durumda galiba,

b, serginin hediyelerle yı,
nrldığını daha önce yazmış,

t-. -S""gl düzenleyicisi Rasü
İİu*i li"Öllllll. etti buna, Pa,

,İ.U"1.1 ressamlarımızdan IVIu

,İİa'n," Neyzen Tevfik portrc,
-İ-." n* Aril' nıno, bir Abiün
Dino. birkaç yabancr ressa,

l,n İ.nlolu,İnİ verdi sergiye,
Vrlr. Va,lll, il" "şl 

Cemal
Nadi'nin bir yağlı boyasrnı ver
.ıı--ııİİ" Berger Manavgat'tay
İ,'"-"İ,rlrt. §on dakikada tel,

JLİı"-en-* Emin Yalman"
İ.-.{a"U,lli köşk_ünden resim

iKi SEvGiL( BiR yANDA, ögün r
lıul'da çok tıeğenilen bir tablosu, Ba
kara'da_ bir sergi açmaya lıazrılanry
kartlar yollamakla meşgul,

mis ama ertesi güıı bir mek,
tup. tsaskan özür diüytır, is,
nıİnin silinmesiıi istiyor. Ay,
nr dernekten Erciiınent kal-
mrk da aynr seyi yaptı, Genç
bir kadın ressaml da sergiye
katrlmaktan vazgeçirdi, Ne
yapı}srnrz, kiıni de böyle dav,

ranryor.
Böyle davranınl.ar bir.yana,

.urrİ iıir dayanrsma örııeği
,*rji. R"dyo reklinr sirkei,
leri spot|aİını hedivc etti, da,

veti.yeter hediye basıldı, fiıt
tiste|eri maliyetine basıldı, ö,

teki işIerderı de kirrrse el e,

meği ve kir almadı,
T.i.P.'nin her vrl lrİr sergı

açacağı ve ıessarnlara ödü]

vereceği söyleniyor,
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;;;;;İ biıdirdi. _Emekt:n
vr"" nİ.- rvO,"rınrz Bala-ban'rn

İ;.:ft; bir tabıo,aııpie,

ffi+jl:Hffi(
İ-lJ üi,"fO; Ankara'dan ka,

trün ressamlar,'..iir;;-d" katılmayanlafı ko,
.,;;İ;;. .1üksek Ressamlar
İİ.;""el Başkanı Sadi liam,

İllştt, :*lı i,",:,i il.i"l,#,",i:
İİlİ._ n;; a4 L,:,_1,_ Eld*
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