H alid Z iya gecesinin
programı
Eminönü Halkevinden:

Büyük, san’atkâr Halid Ziya Uşaklıgilin san’at hayatının (55) inci yılı münasebetile 5 mayıs 937 çarşamba günü
saat (21,30) da Evimizin Cağaloğlu mer
kez salonunda yapılacak toplantının
programı aşağıya çıkarılmıştır. Bu top
lantıya davetiye ile gelinecektir. Ayni
zamanda İstanbul radyosile de neşredi
lecektir.
1 — Konferans: Agâh Sırrı Levend ta
rafından.
A) Servetifünun edebiyatı.
B) Servetifünun nesri.
C) Halid Ziyanın eserleri, edebî şah
siyeti, romanlarının vasıfları ve kah ramanları.
%
2 — Konser: Evimizin orkestrası ta rafından.
3 — Hatıralar: Hüseyin Siret tara fmdan.
4 — Hatıralar: Ali Kâmi tarafından.
5 — Hatıralar: İzzet Melih tarafından.
6 — Eserlerinden bazı parçalar: Mu
vaffak tarafından.
7 — Hitabe: Meliha Avni Sözen tara
fından.

Eminönü Halkevinde
Halid Ziya gecesi

Bu akşam Eminönü Halkevinde bü
yük edib ve romancımız Halid Ziy
Uşaklıgilin 55 inci san’at yılı kutlulan
çaktır. Buna dair bir yazıyı, üçür.cü s
hifemizde bulacaksınız.

H â d is e le r arasında

Halid Ziya gecesi
minönü Halkevi, bu gece
Halid Ziya Uşaklıgilin sa
nat hayatının 55 inci yıldö
nümü için bir merasim yapıyor, ^ lu asır edebiyat tarihimiz Türk romanı
nın ^şereflerini kaydederken «Mai ve
Siyah» müellifini daima en başta hatırlıyacaktır.
Dostoïevski: «Biz hepimiz Gogol’ün mantosu altından çıktık.» de
mişti. Bu sözü Türk romanı da Halid
Ziya için tekrar etmelidir. A ldığı^ilk
^esirlerin çoğunuVnâTborçlu^lm ıyan
bır(romancımız) var mıdır, bilmiyo
rum; fakat varsa o meslektaş, ^serle
rinin noksanını) bu ntısibsizliğinde aramalıdır.
Halid Ziya Uşaklıgil,(kendisinden
evvel TfiasgJ ve macera arasında sal
lanan (turk romanmâ^îman ruhÜnUEL '
endişelerini
ilerini soktu ¡{zamanının edebî
i gencliğinj)(pslûb avareliğinden) (ifade
lâubaliliğinden) uïânirnÿâ alıştırdi;
(Ahmed Mithat an’anesininJTuîka ve
'entarTle kokakta dolaşan kalemlerij
yanında tfabutalı ve terbiyeli/birÇnesrin)ı>e olabileceğim ortaya koydu.
Bence (romanı) kendisine benzer
herşeyden, meselâ(sinemadan) ayıran
İ4alite yalnız (tahlil) olabilir; çünkü
Puhumuzun kovuklarında) gizlenen
tnanalar) ancak(roıaan\ve ancak(tahlil yolile keşfedebilir.
1 ^Türk romanında")(Halid Ziyadan
evvej jtahİiljplmâdığmj) kolayca söyliyebilirız r^akat Halid Ziyadan sonra
tahlil olduğunu söylemek için epey
düşünürüz. Belki pek nadir kalemler,
İçnun edebiyatımıza getirdiği ruji/oymacıhğiP)fan’anesini) muvaffakiyetle
"devam ettirmişlerdir; fakat Halid
i Ziya Uşaklıgilin (peşisıra.)
^Roman tarihimizinj^n büyüğünü}
popluluk içinde^ selamlamak ve onun
elli beş senedenberi elinden düşmiyen kalemini öpüp başımıza koymak
fırsatım bize verdiği için Eminönü
Halkevine teşekkür ederi?..
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