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ONSOZ

"Roman, gilzeran etmernisse

bile guzerarn imkan dahilinde olan bir vakiayi ahlak, adat ve

hissiyata milteallik her turlu tafsilatiyla tasvir etmektir." der Narruk Kemal bir makalesinde.
Roman insan hayatmdan kesitler sunan, insanlan yonlendiren,
bir edebi turdur. Huseyin

.

onlara hayat dersi veren

"Hayat, romaru degil; roman hayati tevellit eder.

Cahit roman icin

'

Sevilen kadmlann sozlerini mukaddes

bilemek itaat etmek en buyuk nezahet-i

ctlmlenin

Roman" adh eserde gormekteyiz.

en guzel ornegini

"Resimli

Si.ileyman tarafindan yazilrms "Aralarmda" adli bolumunde
Bu romanda

kansmm sozunden

guzel kansirNerminjnm
adam aile fertlerini
kardesitFatinjni

sozunden

anlanlir.

Bu eserin Sehabettin

yukanda ki tamrm bulmaktayiz.

bir an olsun cikamayan

cikamamasi

asikane'dir." Bu

yash bir adammtresit) gene ve

Kans1111 deli gibi seven bu cahil, kor

bir kenara iterek, acr tatli bir gecmisi silerek kiz kardesiikerime) ve erkek

evden

kovar.

"Deruni

izdiraplar

uzuntuler

memnuniyetsizlikler

supheler

tereddiitler arasmda vucut Payidar kalacak bulur keza en meyus nameler en giizelleridir. Rilzgann
savurup

attig: tahammuller ancak kendilerini

tenbit eder." Der Muhammed

nusuvu nemasma salah ve mustagit

topraklarda

Raif. Bu soziln haklihk payr 90k fazladir, Herkesin bir fikri vardir

ama bu fikir tasi gedigine koyrnustur.
Resimli

Roman'm

ikinci bolumunde

eserde birbiri ile kavga eden teyze(amali)

Fransiz

repartuvanndan

ve yegen(JU!yet)in

goruntusunden ziyade bir tiyatro eseri gibi durmaktadir.

ahnma "Aralannda"

adh

hikayatiru okuruz. Bu bolum roman

Konusmalann cok fazla olmasi bize o

izlenimi vermektedir.
Aynca bu bolumde
karakter olarak gosterilir.

teyze ile yegenin

arasuu bulmaya

Ama bu karakter teyze ve yegenini

tabirle onlan yataga atmanm yolunu aramasi

insanlann menfaatleri

insanlann iki yuzluluklerini

bize tamtir.

icin her seyi yapmasi, baska insanlann

sikmtilanna

aldmnamalan asikar bir sekilde beyan edilir. Bizier bu soylenenleri
Bizler de baska insanlar

sikinti cekmesin,

yolda kannca misali bir faydarmz

haremine almak daha amiyane

Anadol'un kisiliginin bozuk oldugunu gosterir. Her

ne olursa olsun Resimli Roman bize hayatm gerceklerini,
Bu bolurnlerde

cahsan Anadol bize miispet bir

dara dusmesin

iiniversite ortammda gorduk.

diye bu romanm

cevirisi yaptik. Bu

olursa ne mutlu bizlere. Bizier Mustafa

Toprak ve Kemal
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Ayaz olarak uzerimize

dusen

gorevi bir nebze olsun yerine getirebilmenin

mutlulugu

icerisindeyiz. Biz karanliga bir tas attik bu tas belki hedefi bulmaz ama karanhgi yarar.
Hep beraber karanhgi aydmliga cevirrnek dilegiyle ...
Bolum 1 Resimli Roman Tefrikasi Numara 5
Bolum 2 Komedi Fransiz Repertuanndan
Mustafa Toprak
Kemal Ayaz
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Sayfa: 1

Resimli Romanm Tiyatro Tefrikasi Numara: 5

II

ARALARINDA

I
I
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1.Perde Komedi

I

Mahruri:

SAHABETTiN SULEYMAN

ESHAS:

Resit Bey.
Fatin Bey.
Nermin Hamm.
Kerime Hamm.
Mahure ; Bir hizmetci kiz

Sark ile Garbm imtizaci zevk ve san'a tmdan murekket mubalelerle, ham levhalanyla,
resimlerle, hadiselerle,

ufak tefek mezin esya ile mumlu sushi guzel bir oda. Sahnenin

(umagmda) solda bir kutuphane ... Sag cihette onde bir yazihane ... Onun ustunde karma kansik
birkac kitap, birkac gazete ... Cini bir hokka takirm ... Sahnenin solunda ortada bir ocak ...

Birinci Meclis

Iptida hizmetci ile Resit bey sonra Fatin bey
- Hizmetci: Baska bir emriniz var mi?
- Resit : Hayir, Mahur hicbir emrim yok: Yalrnz hamrna bir sey soyleme
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- Hizmetci: Peki efendim.
- Resit : Bir sey degil. Bilmesin
Garip bir vaziyetler hani hemsire ile gorustuk mil? Duyrnamahdir. Kendini mudefa ediyor
gibi korktugum

icin degil tatsizlik oluyordu.

Ondan. Kenedi kendine

of bu kadmlann

gurultul eri ...
Fatin bey girer.
- Resit : Ey Fatin: boyle sabah sabah ne var bakayim.
- Fa tin : Mukabir bir tiir ile hie.
- Resit : Yok yok bir sey var seni dargm goruyorum.

SAYFA2:-

- Fatin kanepelerden birine oturduktan sonra: Ihimal..
- Resit : Hizrnetci kiza: B ize iki sod ah cay; sonra Fa tin' a: Y oksa kahve mi?
- Fatin : Ne olursa olsun .. Hizmetci krz cikar..
- Resit : Rica ederim ne var yine?
-Fa tin : Gayet mutecaviz bir tavirla: Senin aczin, seni maglubiyetin, sen in budala ...
tebdil-i lafla ( sozG degistirerek) tiynetin ..
- Resit : Gayet safdilane, pekala anladim, ne olmus?
- Fatin : Kirkmdan sonra? izdivacm. Kinci kadmla imrar-i hayatm zeyl-i gayn-mekariki
? Rahatsizhk, didinme, maglubiyet.. anladm 1111?
- Resit sersemce: Bir sey anlamadim.
- Fatin: catkin bir cehre ile: "Anlamak isine gelmiyor da anlamak istemiyorsun ..
Hizmetci kiz caylan getirir, ani bir sukun, caylan birakir cikar.
- Resit : Ne var?
- Fatin : Ne olur? Zevceniz hammefendinin ufak, manasiz cilgmca heveslerinden baska
ne olur?
- Resit : Gayet yumusak ve meftun ve mutebbessim: Ayo! o cocuktur ona bakmaymiz
- Fatin : 0 cocuktur ona bakmaymiz, her gun bu ctimle! Biriin hannnefendi en ince, en
muhterem, en dini bir hissinize dokunur... Kendisine haddini bildirmek icin beyefendiye
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muracaat edersiniz.

Cevaben acz, ? ihtiyarhk, meftuniyet

bulunan his solunan, kivnlan bir cumle

bila tereddut firlatilir. Hie; utamlmaz.
- Resit : Hiddetli ve niyaz kar: llerleme camm, ne olmus onu anlat!

- Fatin istihza ile: En buyuk bir terbiyesizliginden en guzel bir cocukluk, en ufak bir
hevesinden buyuk bir siir gordugunuz, -bir istihza-i tumturak ile- gevezeliginde kokusunda
dingin nefis bir parca, semavi bir? hissettiniginiz, lisanmda mutehakkim bir belagat, miitehakkim
bir? musikiyi ruhnuvaz ? buldugunuz kadimrnz hammefendi ...
- Resit : Birdenbire hiddetli ve sakin: Of, artik yeterl.Sonrasim soyle .... efendim!
- Fatin : Ac1 bir istihza ile: Hemsire cariyeniz Kerime hanimr evden kovuyor..
- Resit : Hafifbir kahkaha ile: Arsizl. Kucuk bir heves .. cocukluk ... Bakmayrveriniz ..
- Fatin :

Zaten bu ihtira arnk gerek kalmadi. Hemsireniz bugunden itibaren evden

crkiyor.
- Resit : Hiddetli: Yok! Iste buna hiddetlenirim .. Koskoca kadm bir cilgina uysun da

boyle bir divanelikte bulunsun! Olur mu efendim! 0 hamm sirnank bir cocuk demektir. Soyler,
btilbullesir, sozleri birer nagme telakki edilir. Kizilmaz, aldmlmaz! Onlardan

SAYFA3:

bil-aks ( aksine) mahzuzat (hazlar) hissedilir.
- Fatin : istikrah eden bir sesle: Rica ederim, sairiyyet ve ? birakiniz. ? Biraz da bizim
izzet-i nefsimizi dusununuz, Hemsirem ayn yemek yer, cunku kadmimz hammefendi oyle tembih
etmistir. Hemsirem sizinle gorusmek hakkm malik degildir. Cunku omrunuz, masukaruz

hatta

siir-i hayatnuz oyle istiyor. Siz hernsiremin odasma hirsizca ayda bir girersiniz. Hizmetcilere
yalvararak, istirham ederek girersiniz. <;:1kt1g1111z zaman kalbinizde bir korku bir telas vardir. Ve
zevcenizin gozlerinde bir sirr-i ? bulunup-bulunmadrgmi ? icin gunlerce o gozlere korka-korka
bakarsrruz,

Sonra bize ve kendinize yalan soyleyen bir sesle "hamm simank bir cocuktur"

dersiniz. Boyle her seyi uyuttum zannedersiniz. Ayaga kalkarak hiddetli, atak yetisir! 0 simank
cocugunuzla siz kalmiz! Butun saha-i rnahzuzat'iruz acikur.
- Resit : Ayaga kalkip biraz yurudukten sonra sersem bir vaziyetle: Fatin, Fatin buraya
gel, buraya gel, Fatin ! ... Doner, Sahnenin onune kadar gelir: Amma cocuk ? ha!

6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i

iKiNCi MECLiS
Nermin, Resit

- Nermin : Girer girmez heyecanla koltuga oturur. Oh, buna tahammill edilmez, buna

tahammi.il edilmez ..
- Resit : Yanma giderek ellerini elinin icine aldiktan sonra: Ne oldun, ne oldun bakayim
kucuk, yaramaz cocugum !
- Nermin:

Of1 Sen de sikma, haydi!

- Resit : Daha mi.ilayemetle fakat daha sirnasik: Yok yok gi.izelim soyleyeceksin seni
sikan seyin ne oldugunu! Nicin i.izilldi.igilni.i ve kirn uzdugunu bana soyleyeceksin degil mi? Ben
seninim! Hayat ve tesaduf senin bu asi! Her dem tugyan-i kalbinin? bir? olmak? beni gozlerine
? etmis.
- Nermin : Cilgin: Sikihyorum, sikihyorum, sikihyorum ...

- Resit : Niyaz kar: Neden?
- Nermin : Senden, onlardan, her seyden ..

- Resit : Bozularak: Benden i? Niyaz kar, soyle daha ne yapayim? Iste senin esirinim,
iste hayatim senindir! Iste her istedigin oluyor.. Rabalann,

mucevherlerin,

cariyelerin,

hademeler..
- Nermin : Asahi, mustehakkir: Bunlar kafi mi, bunlar benim gencligim icin kafi mi?

Hayir degil mi hayir. .. Daha ziyade hiddetli: Ihtiyar bir kocaya, mel'un bir gorumceye, magrur
bir kayna bedel!
- Resit : Anliyorum, anladim, hiddetlisin .. Seni affederim, sen zaten beni seversin. Daha
dun itiraf etmedin mi?
- Nermin : Siddetli: Ne vakit?

- Resit : Dun, gerdanligi getirdigim zaman!
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SAYFA4:

- Nermin : Cebri bir tasdikle: Evet evet
- Resit : Yanma oturarak ?: Onu aldigm zaman beni boyle -ensesinden oper- opmustun.

- N ermin : Bugun ne kadar ?
- Resit : Riyakar ve miitebbessim: Ne kadar? Olsun benim cilgm cocugum ..
- Nermin : Gayn-ihtiyari asabi bir gulusle: Cilgm cocugum?
- Resit : Hilm ile safdil:?? asabi kancigim .. ? mahsus bir gulusle dedikoducu ... guzelim ..
- Nermin : Ben mi, ben mi soyle? Residin kolunu cimdikleyerek- Dedikoducu?
- Resit : Ay!

- N ermin : Dedikoducu?
- Resit : Hayir hayir karicignn sen degilsin saka soyluyorum!
- Nermin, ayakta purhiddet: Dedikoducu ben degilim anhyor musun? Dedikoducu senin
hernsirendir.. Kerime hamm .. Hammlann en ...
- Resit : Kafi kancigim.
- Nermin: Daha ziyade hiddetle: Zaten kovdum, bugun gidecektir!
- Resit : Kovdun mu? Boyle bir sey ... sen .. yapamazsm melegim !
- Nermin : Evet kovdum. Her sey bitti. Oyle istiyordu, oyle yaptim ..
- Resit : Kabahati?
- Nermin : Kabahati mi? Otede beride su komsuda bu kornsuda bana huysuz demis.
Evin icinde beni gordugi; zaman bana adem-i tenezzul ile sakin ve sakit, magrur ve parlak
nazarlar firlatmasidtr.Iste iki kabahat. Kinci ve guzel bir kadm bunlara tahamrnul etmez!
- Resit : Peki kancrgim peki, senin dedigin gibi olsun! Fakat bir kere bana sormaliydin.
- Nermin : Sana... Nicin?

... Ev senindir degil mi? Evet evet senindir.. lste beni

sevmiyorsun hie sevmiyorsun! Ah!. Biz kadmlar ne kadar seriu'l-itikadrz ( kolay inamnz). Sizin,
erkeklerin yalanci sozlerine ne kadar kolayhkla inamnz ... ne kadar kolayhkla ..
- Resit, sersemce: Ne yalan soyledim?
- Nermin : Ne mi? Her gun her saat, her dakika soyledigin

buyuk yalani unutuyor

musun?
- Resit : Anlamadim

ki unutayiml.
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- Nermin : Anlamak isine gelmiyor da anlamiyorsun. Bana her gun her saat, her dakika
tekrar ettigin "seni seviyorum cok cok" sozunu unutuyor musun?
- Resit : -hararetle- Evet seni cok severim. Cok cok.,
- Nermin : ? Beni sevseydin, evin sana ait oldugunu soyler miydin?
- Resit : Istical ile: Ben boyle bir sey soylemedim zannederim.
- Nermin : Soylemedin,

fakat onu ima ettin. "Bir kere bana sormalrydm"

sozunu

soyledin.

SAYFA 5:

Bu cumlenin lisamnda, lisan-i imtidadmda, "bana sormadan ha! Bu kabil degil, olamaz! ?
ihtar ve tehdidi mundemictir. (ic icedir)
- Resit : Hayir kancigim ben boyle bir fikirle o sozii sarf etmedim.Ev, butun esyalar,
butun mevcudat, butun hayat senindir. Muktedir olsam kainattan sana bir oyuncak yapardim.
- Nermin bir hande-i suh ile: Tesekkur ederim ihtiyar cocuk, madem ki ev, hayat, her sey
benimdir, hemsiren bugiin gidecektir.
- Resit : Hayn- hayir bugun olamaz!
- Nermin : Ani bir hiddetle: Bugun olamaz .. Neden? Bugun olacaktir. Ben oyle
istiyorum.Yalanci, bir dakika evvel ne soyliiyordun? Ya ben ya o!
- Re~it : Bir-iki gun sonra olsa ...
- Nermin : Daha ziyade hiddetle: Iste son sozum, ya ben ya o!
- Resit: Ezilerek, buzulerek: Dusunsen bir iki gunden ne cikar. - Kadin degil rm
kelimesini tekrar eder- Bir ev bulurum .. bir ev bulsunlar.. Boyle birdenbire .. kardestir.. camrn rica
ederim .. Beni seversen ..
- Nermin: Oof, off, oofl Sen beni sevseydin bunlan soylemezdin!

- Resit { Peki peki fakat..
- Nermin : Iste ben gidiyorum. Cok lakirdi istemem. Bugiln gidecektir. Ve sen onunla
gorusmeyeceksin. Cikar. Resit arkasmdan hiddetli, meftun, aptal bir bakisla bakar..

D<;DNcO MECLIS
Resit, Hizmetci
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- Mahver- birdenbire girerek- Beyefendi!
- Resit : Ne var?
- Mahver: Efendimiz .. Sey .. gidiyor da.

- Resit : Kizarak: Sey kimdir?
- Mahver: Hemsire ... niz ..
- Resit : Soyle cocuklugu biraksm!
- Mahver: Sizinle gorusmek istiyor.
- Resit : Sersem, Benimle gorusmek, nerede?
- Mahver : Burada ..
- Resit : Iste o olmaz, biraz mutereddit, soyle gelsin.
- Mahver : Peki, -cikmaya hazirlamr-

- Resit : Mahver cikarken gayet muhteriz, kisik bir sesle: Sakm Hamm Duymasm Ha!
Sakm Hamm Duymasm Ha!

DORDUNCU MECLiS:
- Resit : yalmz, sonra Kerime

- Resit :

Yazihanenin uzerinden bir gazete ahr, biraz okur. Sayfalanm suratle acar,

birakir. Bir baskasim ahr, yine oyle yapar. "Bir sey anlayacak gibi degilim" der, bir kitap ahr. 0
zaman Kerime iceri girer. Carsafhdir. Resit kitabm sahifelerini cevirmekle

SAYFA 6:

Mesguldur. Kerime ilerler. iki kardes birbirine bakarlar. Bir sukun-i barid ve mi.incemid?
bir iki dakika surer.

- Resit : cebri bir ifade-i munisle: "Otursana hernsire!"
- Kerime:

Yabanci gibi bir koltuga ilisircesine oturur, mendiliyle gozlerini siler.

Yine ne oldu, ne var ?
- Kerime : Sakin bir gazapla: "Bilmiyor musunuz? Fatin size soylernistir zannederim.

10

,
•

- Resit : "Evet evet soylernisti ben bunu bir cocukluk telakki ettim de aldirmadim"
- Kerime : "Cocukluk bir dereceye kadar.. Bu cocukluk degil, adeta cilgmhk, delilik ...
- Resit : "Tamam, ne iyi soyledin, hicbir delinin sozuyle hareket edilir mi?"
- Kerime : "Gucendigirniz deli degil kocasidir"
- Resit : "Ben mi? Fakat ben ne yapiyorum?"
- Kerime : "Ne mi yapiyorsun, korkuyorsun. Bir deliden, bir kadmdan, titriyorsun.
Bunun icin. Bu kadm icin kiymetli hernsireni, ? biraderini, hayatnu unutuyorsun. Kendinden bile
emin degilsin.
- Resit, hiddetle: "Yok hemsire yok, tahkire tahammul edemem. Deli dedigin bir kere
benim kanmdir. Saniyen ben kanmdan korkmam, seni sevdigim gibi onu da severim.Blitiln
kavgalar sizden cikiyor."
- Kerime : "Ziyaru yok birader, butun bunlan kanruzdan ve sizden isittik, Biz bugun
gidiyoruz", manidar, "Bundan sonra refahla, huzurla yasayimz"
- Resit : "Aman efendim! Siz de hicbir seye tahammul etmiyorsunuz. Kucuk bir soz,
kucuk bir hie; sizi agzab ediyor (ofkelendiriyor) carum benim serzenise hakkim da

mi

olrnasm?"

- Kerime : "Buna serzenis demezler birader. Buna, hiddet, gazap, tahkir derler. Ben
gidiyorum dedim. Bahtiyar olunuz efendim. Bahtiyar.. Madem ki hayanmzi biz guclestiriyoruz .. "
- Resit : "Kerime rica ederim biraz sukun ve itidal ile dusunun! Ben evlendim. Gene,
guzel, taze bir kadm aldim. Nicin boyle ? ettim? Eger bir ihtiyac-i adi icinse ondan biraz daha
buyuk olam kifayet ederdi.
- Kerime : "Daima felsefe .. "
- Resit : "Bak sen beni de dinlemiyorsun .. "
- Kerime : "Nicin dinleyecegim? Onu masum ve bigunah, bizi mahkum ve plir kabahat
cikaracak, gosterecek climleler degil mi? Cok dinlerim", mendiliyle gozlerini siler.
- Resit : "Hayir oyle degil, ne siz kabahatlisiniz, ne o ... Yalruz bana, fikrime, ruhuma ait
birkac cumle .. Evet ne diyordum? Eger oyle ise yash bir kadm kafi idi. Ben o ihtiyaci zaten
tatmin ediyordum. Ben muhitimde biraz hararet, biraz sebab, biraz hasen, biraz siir aradim. Bana
sukun-i hayat hayat vermiyordu.

Eger sukun ve slikut; refah ve ihtimam zevkimi temin etseydi

hie; evlenmezdim. Serrin namuslu

SAYFA 7:
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PGr dikkat ve ? sefkat ve ihtimammm ? altmda ? hayat eder olurdum ..
- Kerime : "Demek ben seni bahtiyar etmedim .. Demek sen benden memnun degildin ..
Nankor, hissiz!"
- Resit : Hemsire, asabiyeti birak, ben sana ihtiyacimdan bahsediyorum. Bana sukun-u
hayat degil, ? ve ? hayat lazimdi diyorum. Benim icin buna, bu intizamsrzliga, bu velveleye, bu
miicadele-i ? tahammiil ediniz demek istiyorum.
- Keri me : Tahammul etmek .. kovulduktan sonra ..
- Resit : Sesinizi cikarrnaynuz, onu hiddetlendirmeyiniz
- Kerime : Birader! Or;: aydir agzirru actrgim yok .. Fakat zevceniz bir hicten, bir sukuttan,
bir nazardan bir tufan-1 isyan ve gazap ihrac ediyor. (cikanyor) Baginyor, caginyor, tahkir
ediyor, kovuyor. -gozlerini siler.
- Resit : Buna gulerler hernsire! Saf ve? bir tarzda, oyle hiddetli ne kadar guzel oluyor ki
degil mi?, guler.
- Kerime : Size gore her hareketi guzel. Siz onu delicesine, cilgincasma, sersemcesine
seviyorsunuz. Butun hakikat nazarlanmzdan kaciyor. Hemsireniz

agliyor, kovuluyor,

ona

safsatalarla cevap veriyorsunuz. Birader, siz rnaglupsunuz.Bu ucurumda, bu ask cukurunda
cabalamaya, cabaladikca zevk duymaya mahkumsunuz. Fakat biz, tahammul edemiyoruz. Bize
hayat-1 sakine, hayat-i naime lazimdir. Gidiyoruz.
- Resit : Ben size bu hayati burada temin edersem yine de gidecek misiniz?
- Kerime : Temin edebilmek? Zannetmem.
- Resit : Camm sana ne? Ben idare edecek degil miyim? Bak o zaman gorursunuz ?
muyum, maglup muyurn ...
- Kerime : Peki, bugunku kovulmayi ne yapacagiz?
- Resit : Camm her seyi bana birakimz, kansmayiruz. Odamza gidiniz, sukut ediniz.
Aldirmaynuz.
- Kerime : Biz mi ? edecegiz? Daima biz mi maglup olacagiz?
- Resit : Oyle dusunmeyiniz rica ederim. Maglup olmak nicin? Siz galip olacaksmiz.
Oturmakhguuz,

ona karsi "sen kim oluyorsun, burasi kardesimin evidir, otururum zahir"

demektir.
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- Kerime : Boyle dusunulurse tabi biz galip geliriz. Fakat arsizca, yihsiklar gibi oturmak,
edilen tahkirleri, firlatilan tehditleri, izhar edilen kin ve gazaplara karsi lakayt oturmak, "ben
muhtacim eziniz" demektir. Anhyor musunuz? -Gozlerini siler.- Resit : Evet fakat..

BESiNCi MECLiS
Nermin
Resit : Nermin'i gorunce, korkak bir nazarla bakar. Kerime muteneffir (nefretle),
mutecaviz bir vaziyetle Nennin'i gozleriyle siizdukten

SAYFA 8:

Sonra biraderinin ? uzerine kendini nazarlanm tespit eder? bir lakaydi ( ciddiyetsizlik) ile
durur.
Nermin kocasma hucum ile,"Hain, mel'un sana ben ne tembih ettim"
- Resit : korkak ve mi.itehayyir (saskmjr''Sey .. kancigim''
- Kerime : miitecaviz: "Ne hakkuuz var ki ne tembih edeceksiniz?"
- Nermin : pur hiddet ve nefret: Hamm hala Iakirdi soyluyor musunuz? Manidar, bahusus
o da oturmak hakkma bile ...
- Kerime : Tedafi (savunmaci) bir tarzda: "Rica ederim siz kim oluyorsunuz?"
- Re~it: Bana bakm ... cocuklar. ..
- Nermin : Kocasma: "Sen ? miskin"
- Kerime : "Dogrusu harumefendi gayet terbiyeli ! .. "
- Nermin: "Sus diyorum kahya kadm olmaya liyakati olmayan kadm .. "
- Resit : "Biraz yavas" ..
- Kerime:

"Ben mi, sen mi?"

- Nermin : "Siz, siiphesiz siz."
- Kerime : "Bundan biiyiik cesaret olamaz"
- Nermin, Kocasma: "Hala ona hernsire diyorsun ihtiyar canavar!"
- Resit : "Nermin'cigim, sakm ... sakm .. "
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-Kerime

Kardesine

? ve mustehzi

(alayci):

"Tahammulunuze

diyecek

yoktur

beyefendi .. "
- Nermin : "Ne utanmaz kadm! Kovulduktan sonra benim evimde oturmaya cesaret
ediyor.
- Kerime : "Sizin eviniz neden oluyor, anlatimz bakayim?"
- Resit : "Ayiptir, rica ederim"
- Nermin: "Kocamm evi, benim evim demektir" anladmiz rm hanim?
- Kerime : "Kardesimin evi benim evim demektir" anladimz rm ? hammefendi?
- Nermin, Kocasma: Soyle soyle o kimindir?
- Resit : Fakat sukun ?
- Nermin : Hiddetle R'in kolundan tutarak: "Soyle .. Soyle"
- Resit : Yutkunarak, "o .. o .. evet o .. "
- Kerime: Cabuk soyle!
- Resit : istirham-1 elim ile, "fakat sen, Kerime .. "
- Nermin : "Ihtiyar capkm! Kulaklanmm yanmda bu cadmm, bu eski fuhus kurdunun
ismini telaffuz etmeye utanrruyor musun?
- Resit : "Ben mi?"
- Nermin : "Evet sen .. "
- Kerime : magrur ve lakayt gibi, "Hamm, soylediklerinizi size iade ederim"
- Nermin : daha ziyade hiddetle, "Hala duruyorsun, kar1111 tahkir ediyorlar,ona namussuz
diyorlar da hala duruyorsun, namussuz oluyorsun herif" Hiddetle, hickinklarla aglamaya baslar:
"Ne kadar bedbahtim, ne kadar bedbahtim"

SAYFA 9:

- Resit : Onu kanepeye goturur, Nermin asabi savruk bir tarzda uzarur gibi oturur. ..
Ne kadar bedbahtim sozunu birkac defa tekrar eder. Sonra, gittikce azalan hickmklar sakin bir
aglamaya tebdil eder (donusur). Resit cebinden bir mendil cikanr, Nermin'in gozlerini siler. .. Bir
iki saniye siikut. ..
- Resit : Kerime'ye serzenisli bir hitapla, "Cocukluk yapiyorsun, gordun mil simdi?"
- Kerime: "Zavalh bunak, inandm!"
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- Resit : "Haddini asiyorsun ama!.."

ALTINCI MECLiS:
- Fatin : Iceriye girer-girmez, "yine ne var hernsire?"
- Kerime, Fatin'e kosarak: "Birader ... Birader ... Oluyorurn .. Bittim."
- Resit : Fatm'a hitapla Nermin'i gostererek: "Bak sunun haline .. bak .. "
- Fatin : Resit'e, "Artik sen bunadm .. Hayata bir heves-i mebuta? ile devam edeceksin .. "
- Resit : Nermin'le daima ugrasarak fakat safdilane: "Fakat birader su hal gorulur de
dayamhr rm ?"
- Nermin : K1s1k nazh bir sesle, "Gitsinler, gitsinler!"
- Resit : "Ne dedin ruhum!"
- Nermin : Daha ziyade nazh: "Gitsinler, istemem"
- Fatin : "Anladik hanimefendi anladik"
- Kerime : "Nermin 'e inat gitmeyecegim, gitmeyecegirn .. "
- Resit, niyazkar: "Hemsire ... "
- Fatin : "Abla, sus ... sus .. "
- Ke rime : "N eden?"
- Nermin: simank, nazli: "Gitsinler, istemem, gitsinler! .. "
- Resit : "Nermin'cigim uzuluyorsun"
- Kerime Fatm'a: "Kardes degil ki"
- Fatin : "Sasnrms ve avanak"
- Resit : "Birader, bunlara sebebiyet vermekte mana var rm?"
- Fatin : Mudafaa ile: "Biz hicbir seye sebebiyet vermedik, yalruz karuuz .. Haydi
soylemeyeyim"
- Nermin : Birdenbire ayaklanarak siddetle: "Neyi, neyi soylemeyeceksin, ne biliyorsun
ki"
- Fatin : "Ay cok soylenme"
- Kerime : "Bircok sey biliyoruz fakat terbiyemiz musaade etmiyor!"
- Fatin : "Aman cocuklugu birakimz''
- Nermin : "Iftiracilar .... iftiraci kadm ... " cilgin, "Hem ne ? hakim degil mi? Boyle bir
musmula, cirkin, beynamaz bir kocayla hakkim degil mi? Yine ben namuslu bir kadmim da .. "
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- Fatin: 0 kelimeyi mtllevves agzmda telvis? etme .. sen

artik soyleyecegim .. boyle

SAYFA 10

Bunak, meftun,

sersem,

beynamaz

bir kocayla her seyi oynayabilmek

19m bizi

istemiyorsun. Biz gidiyoruz.
- Resit : Hiddetle: "Gidiniz efendim gidiniz, kapilar aciktir!"
- Kerime : Nefretle: ? kardes ..
- Resit : Bunu ben istemiyorum, siz istiyorsunuz.
- Fatin: Evet evet
- Nermin: Fena oluyorum, bogulacagim, oof, of.. -Resit Nermin'e kosar.
- Kerime Fatm'a: -Nermin ile Resit'e duyurur bir tarzda- "Hamm nazlarnyor"
- Fatin: Hemsire, adeta sen akilsizsm!
- Nermin : Gitsinler, bogulacagim ..
- Fatin : Simdi gidiyoruz, merak etmeyin harumefendi
- Kerime : Gideriz.
- Resit : Gidiniz efendim bend en size dua ..
- Fatin : lhtiyacimiz yok.
- Kerime : Namuslu kanrnzla kahrnz.
- Nermin: Oof, ofbittim .. -bayihr- Resit : Sey.. kimse yok mu? Bayildi.. Zili calnuz.. -Zile kosar, calar- e kadar
merhametsiz adamlarsmiz. Kapiya gider, -Kimse yok mu? kimse yok mu ? .kimse yok mu?" Tekrar zile gelirBunlan Resit yaparken Fatin ile Kerime inanmadiklanm

ima eden vaziyetlerle gizli-gizli

konusurlar.
- Fatin: Kerime ne kadar lakaytsm!
- Ke rime : Adeta deli!
- Fa tin : Bunak, tutkun ..
- Resit : Nermin'e kosarak "Ne kadar fena, ne kadar fena" -Telash, cildirnns gibi
Kerime'ye kosarak "Merhametsiz, ne duruyorsun? Ne duruyorsun, zili calsanal !"
Kerime gayr ihtiyari zile kosar, calar.
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- Fatin : Bu sahneyi merhametle ? bir gazapla seyreder. Kerime zili calar gibi Mahver
icenye girer.
- Resit Mahver'e: K1z nerdesin, kos, kos!
- Mahver:? Ne var?
- Resit : Sual zamaru degil, gel buraya gel! Simdi kaldirahm odasma goturelim. -Mahver
hammm omuzlanndan tutar- oyle degil, oyle degil.. Arkama bindiriniz. Mahver bunu yapmaya

calisrr muktedir olamaz. Resit, -yuzu sahneye, kansma arkasi donuk- "Rica ederim Fatm, rica
ederim. Fatin gelir, Mahver'le beraber Nermin'i kaldmr, Resitin akasma bindirir. Boylece Resit,
Mahver, Nermin sahneden cikarlar.

YEDiNCi MECLiS:
Fatin ile Kerime yalmz

- Kerime: bir kanepeye oturarak: Aman bittim, ne fena ne fettan kadm!
- Fatin : Ne hircm ve ne de kurnaz!

SAYFA 11:

- Kerime : "Zavalli Resit bunlan hakikat zannediyor.
- Fatin : Onu resit'i bu hircm, bu deli, bir saat kurar gibi kuruyor. Bir erkek nasil kurulur
gordun mu?
- Kerime : Aruk bizim icin bu evde yasamak olamaz.
- Fatin : Kabil mi hernsire?
- Kerime: Fakat Resit'e bir iki sey soyleyelirn
- Fatin : Cunku hep o kabahatlidir. Bir-iki soz Iazimdrr.
- Kerime : Evet, evet o kadar kiziyorum o kadar husumetim var ki kardesim oldugunu
inkar etmek derecesine geliyorum. Zaten siz erkekler hep boylesiniz.Evlendikten sonra ..
- Fatin : Ben mustesna ..
- Kerime : Goriiriiz ..
- Fatin : Bir kere ben evlenmeyecegim. Saniyen ben hicbir vakit magi up olmam.
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SEKiZiNCi MECLiS
Evvelkiler, Resit, sonra Mahver

- Resit : Girer girmez: Siz de cocuksunuz, -Yiiziimil mendiliyle siler yazihanenin
arkasmdaki koltuga oturur. Kendi kendine: "Ne fena dakikalar" Fatm ile Kerime'ye "Hekim
cagirttun, hali pek fena. Hep kabahat sizin"
- Kerime : Bahtiyar olunuz efendim, biz sizi sevgili kanruzla yalmz birakip gidiyoruz.
- Resit : Ben bu halde? Nermin oyle iken?
- Fatin : Daima Nermin oyle iken diyorsunuz. Kardesler boyle iken demiyorsunuz, kalk

hemsire kalk. bu ? , bu bunagm evinden, yanmdan uzaklasalim !
- Kerime : Aglamaya baslar.
- Resit : Kerime, rica ederim Kerime.
- Kerime : Sizin hie; ? crkamayacak merhametsize muhtac degilim. Sevgili kadm ?
bahtiyar olunuz!
- Resit : Mulayim bir hiddetle: Fakat rica ederim, bu kadar ilerlemeyiniz, iste hastadir
bakimz ..
- Fatin: Kerime'nin elinden cekerek , "birak

$LI

bunagi, birak

$U

hasta budalayi" ..

<; 1 karl ar.
- Resit : sahnenin onune kadar gelir. Sersem safdil bir vaziyetle yuzunu sisirerek "of"
der. Sonra gider. Zili calar. Asabiyetle calar. Mahver gorunur,
- Resit : Ha111m nasil?
Perde iner.

11 Tesrin-i evvel 413 (h)
Sehabettin Suleyman
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Sayfa: 374

Iyi bir dostumdur ve yanndan tezi yok butun bunlar hakkmda biraz gevezelik etmek i.izere
gidup kendisini gorecegim !akin sunu da soyleyiniz ki bir diger defa dikkat etsin. zira bu yakut
bir arabada gayip olsaydi. 0 vakit onu bulma ihtimali pek bulunmazdi
(Bir <liven):

-- Allahaismarladik dostlanm yakmda goruselim,

(kilar)

-- Misafirin 91kt1g1 kapiya bakarak zavalh, zavalh adam (pula bakmaksizm

odasma (tugce) kap1s1111 acar siddetle kapar iceriden iki defa anahtarla geldiler) pul yalruz icini
cekerek tarnarn
FAiK SABRi.

KIL ve KAL EDEBi.

En dogru buldugumuz en iyi dedigimiz kalbimizde mi.iphem bir halde mevcut olan
hissiyat kona kona bir sekl-i me'in virenler zulmet ihtisasatmuza bir sule-i vuzuh getirenlerdir.
HUSEYiN CAHiT

eserler deruni izdiraplar uzuntuler memnuniyetsizlikler

supheler tereddutler arasmda

vucut Payidar kalacak bulur keza
Ernrneyus nameler en guzelleridir. Mevsusa
Ri.izgann savurup attigr tahammi.iller ancak kendilerini nusuvu nernasma salah ve mustagit
topraklarda tenbit eder.
Herkesin bir fikri vardir ve her Mi.isli.imanbir nokta-i nazardir.
MUHAMMED RAiF
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Hayat, romarn degil; roman hayati tevellit eder.
Sevilen kadmlann sozlerini mukaddes bilemek itaat etmek en buyuk nezahet-i asrkanedir.
HUSEYiN CAHiT
Bazi kalplerde (kusurlu) surur biri birine canisi olmaz kalp vardir ki perverde etti. Yeni
huznu dlinyanm olanca has ve nusretleri izale idemez. Yinede o huzun hicbir mesruliyete mani
degildir bazi gonullerde ise huzun ve nesret rnustemi bulunur bir huztinde sefa bulunmasi bir
tebessumun gider inkiz olrnasi bundandir fakat yine kalp vardir ki muhafza iddigi kadri sevinc
tezyit eder bu hissin lisani anlasilrnaktan biridir.
ABDULHAK HAMiT
Hadisat kainat bir takrm kavanini ezeliye ye tabidir butun su inat bu kavnini ezeliye'nin
taht- 1 tesirinde zaruri vaka olarak vlicuda gelir.
HUSEYiN CAHiT
Hayat ile memat biri birilerine gayn kabil tefrik rabitalarla bagli olan bu iki kuvvet
nihayetsiz harekete benzer her sey olur, fakat; dogmak icun her sey do gar fakat olmek icun ...
keza.
iLYAS MACiT
Sayfa: 12

Komedi Fransiz Repertuarmdan

BUNLAR

1.Perde Komedi

Mahruri
(

Mutercimi
)

Ibnul Refik Ahmet Nuri

ilk defa olarak 1333 senesi ramazanmda sehzade basmda Osmanli (
Eshasi vakia

) uyanmistir.

Oynayanlar
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Anadolu(

)

Ahmet Fehim Efendi

Ameli Devgarizer (22 yasmda du!)

Yine Mucyan Hamm

Mademu Ezel Juliet (19 yasinda)

Kanar Hamm

Vakia Paris garbmda sayfiyede gizeran eder.
Bu oyun Osmanli tiyatrosunda Henri'nin

izdivaci nami ile oynanmrstir. Zira Anadolu ismi

Anadolu'ya benzer buyur dinerek sansiir tarafmdan Henri ismine tahvil ettigi gibi buse sozli de
bilmem nicun yasag edildi. Yakmdan muhabereye kitabm ismi Henri'nin izdivaci olmus idi.
Mutercim

Tiyatrodan oynatilmak hakki mutercimine munhasirdir.
Sahne
Bir salon nihayetinde biiyilk bir kapi saginda ve solunda perdeleri ortulmus, Solunda bir
sandalye iizerinde nakis Ievazrmati ve gergef. Sagda bir koltuk, yamnda bir masa, uzerinde bir
sulu boya resim edevati. Surada burada. Munasip yerlerde sandalyeler vesair esya. Duvarda saat.

Birinci Meclis

Ameli

Juliet

(Perde acildikta sahne bostur)
- Ameli: (Sagmdan girerek nihayetten gelmekte olan Juliet'e) Ey ... bugun kalan ikinci
posta ile bize dahi neler geldi
- Jiiliet : Hicbir sey gelmedi gibi ... Uzre ikimizin ismine yazih miisterek bir zarfmda
baska bir sey yoktur. .. icinde iki kart dovizit var. Demek bunun biri senin biri benim.

Sayfa: 13

- Ameli: (Karn alip okuyarak) Anadolu DEV£UBiSUN ... Bu ne demek ardi arasi
gelmeyen her gtmku ziyaretleri az geliyormus gibi birde mukavva parcalanyla rm o ziyareti
teyide kansti. Dogrusunu istersen Juliet bizim bu sayfaya komsumuzu artik benim canirm
sikmaya basladi.
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-

Juliet:

Yani

siz kime

soyluyorsunuz.

Teyzecigim'L.

Fakat

acik konusalim

DEVBUBiSUN buraya mi.idavemeti az 90k emredensiz degil mi sin?
- Ameli: Ben mi? Daha neler! Zannedersem bu taarruz benden ziyade sevgili yegenim
matmazel Juliet mustahaktir.
-Juliet: Hayir hayir. (Tariz ve istihza ile) ben gozlerimle goruyorum.
-

Ameli: Bende kulaklanmla

isitiyorum: Ben Anadolu ... arnk onun ismini boy le

terkipsizce soylemekten cekinecek bir seyimiz kalmadi, .. Ben Anadolu hi.isn-i kabul ediyor isem
sende ona karsi hie de su-i muamelede bulunmuyorsun.
- Jiiliet: Ben mi?
- Ameli: Evet sen ... Hem budan baska benim bu kornsumuzdan daha degerli birine
virmis oldugu sozi.i bili.irsi.in zavalh Sezar beni tehli.imden evvel bile sevmemis idi?
- Juliet: O! O!. .. Sevgili teyzecigim musaade buyurunuz bir gee mulazima olan rabita-i
kalbiyenizi hie ihmiyatla telef etrnedigimi size soyliyem. Isbati da su ki ... Hala o garip sozlerin
kulagimda

demis idiniz ki: "bir mi.istendaktan du! kalan bir kadi hie olmazsa bir yuzbasi ile

tehil etmeli

" lste bunu i.izerine iki sene oluyor o sozun zavalh Sezar'uuz Afrika'ya gitti. Sizde

onu unuttunuz onun aklma sasanm. Eger bekledigi limit. ..
- Ameli: Bu ytizbasi olmak icin mi?
- Jiiliet: Hayir, ona o ihtizal sozleri soylemeye curct eden bir kadm kocasi olmak icun ...
Ki siz o sozleri mesbu Anadol DEVBUBiSUN hicbir vakti soylemezsiniz,
- Ameli: Sen oylerni zannedersin!
- Juliet: Zannetmez mi! Bu sabah postacmm size verdigi mektubu alurken cehrenizdeki
kurulan besaine nazaran buna hi.ikmederim.
- Ameli: Bu htikmiin komsumuzun bize kart dovizitini gondermesiylede kuvvet buluyor
oyle mi?
- Juliet: Ne bileyim! Gosterdiginiz bunca muharatsiz ihtiyat sanki birinci defamdir.
- Ameli: Sevgili yegenirn! Bir sey ihtimal virmek dusunmeden idi virmek demektir.
MUSiYU Anadolu sabik ziyaretleriyle bizi ezdigi, ve nezaketle ikimizi de i.izdi.igil, ve nazar
daktilosunda beni de sizdeki gi.inlerden beri.i halinde tavrmda hicbir eser tercih bile etmiyor.

Sayfa: 14
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Juliet: Bunu bende itiraf ederim ... kimseye ... Aciktan aciga ... kendi halinden

hissiyetmdan bir sey belli etmemeye gayret ettigi goruluyor.
- Ameli: Sirndi anlayacak bir cihat kaliyor ki ... 0 da ... ikimizden hangisi onun buraya
sabik sabik devammdan haz ediyor.
- Jiiliet: Ben yine tekrar ederim. Bunun icun benden zerre kadar suphe edilmez.
- Ameli: lnatcil Pekala senin ehemmiyet vermedigini idda ettigin kornsumuza benimde
artik hie ehemmiyet vermedigirni isbat icin eger bu gun buraya gel Urse...
- Jiiliet: Kart dovizitini gonderdigi halde yine gelir mi?
- Ameli: Geli.ir. Bu mi.ikerrer vaka oldu. Bozuk havalarda ekseriye koskte kapamp
kahyoruz o vakit musiye Anadol bizim yalmzhktan hasil olan can sikmnlanrmzi gi.iya def etmek
imtiyazmi haiz etmek gibi bela perva buraya geliyor.
- Jiiliet: (Istihza ile) ne! ... lste havada bozluyor! Sizin i.imidinize ihata eden bulutlar
(gidip pencereden bakarak) sernayi da istila ediyor!. .. hadi simdi gelince hi.ikmedilen ne olacak?
- Ameli: Gelince onu sevk kabul ettikten sonra bir kaba bahane ile burada birakup
savusuruz. lrndi iderim ki huzuriyenin artik bize usanc virmeye basladrgirn anlar.
- Jiiliet: Fakat. .. Pek de mustahak olmadigi halde ... Ona karsi bu muamelemiz biiyiik
bir nezaketsizlik olmaz nu?
-Ameli: O! Eger bu derece endise edecek olur ise ki.
- Jiiliet: Hayir hayir ... Ancak su yolda bir muamele acaba sizin bazi teessufunuz olmaz
mi dimek istiyorum.
- Ameli: Dikkat et Juliet! Tereddiit gosteren sen oluyorsun.
- Jiiliet: Bilakis. Ben simdi buradan giderim ... Bari bu kaba hareketimiz adamcagizm
salonu bornbos bulmasiyla baslasun (soldan gider)

ikinci Meclis

- Ameli: (Juliet'in arkasmdan bakarak) ah! Benim mini mini yosma yegenim? ... Seninle
izdivaca gelenleri birer birer red etmene ve bunu kendine adet edindin oyle mi? ... Boyle giderse
kimsenin seni almayacagi dagrlacagim dusunmuyor musun, buna endise etmiyor musun? ... Ben
senin yanmda huzurumu ve rahatum gayret medanna tebdil etmek hizmetini tevekkeli der ahde
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etmek ... Senin miinasip kocaya vermek icin musiyu Anadol DEVBUBiSUN emsalsiz bir koca
olmak icin o saf matlubeye haiz bir delikanli gorunuyor.

Sayfa: 15
Bu bir nadir firsatnr ki kacirrnaya gelmez sizi birbirinizle birlestirmek tasavvurumu fale
cikarrnak icun nazar dikkatimi celp eden bir nokta bana cesaret veriyor. Bu da senin bir kiskac
gibi soz soylemek ve hareket etmektir ... Acaba bu hal asktan mi yoksa izzet-i nevsinden mi
nesret ediyor? ... Hal edilmesi icap eden mesele iste budur bunu nasil anlayahm? Evet mosyo
Anadol'a gizliden muhabbet ishar iderek yakmmak o derce de nazar dikkatimi celp edeyim ki
Anadol'un,

kiyameti nazannda artsun ... Haydi bakahm! Julietin huzurunda ve Anadol'un

giyabmda bu komediye'yi oynatmakta devam edelim. Rumeli asla unutrnayacagim bunu en
kolayi tariki budur.ISagmda gider)

U\'.iincii Meclis

Anadol
-

Anadol: (Dilsunurden) Pekiyi! Pekiyi! Ben onlan nerede bulacagtmi biliyorum

(nihayetinden girer koltugunda bir kitap ve sanh notalar.) Ameli'yi daima bulundugu sag tarafta
kiyas ederek o tarafa gidup kitabi takdim ediyormus gibi Madam bu kitabi zatialinize

.

(Ameli'yi goremeyince sasirarak) Aaa!!! (Notalarla sol tarafa donup) Matmazel bu notalan

.

(Taaccuple) hie; kimse yok mu! Buda tuhaf! (Gidup notalan ve kitabt ocagm iizerine kor) Her
halde boyle kabul edilmis ... Aldirmam ya! Fakat bazi fikrin alt list ... lsban da : Budala gibi
beyhude yere kart gondermem membagi efkanmm saf ve birak mecrasim bilmiyorum ki 30
yasmda bekarhk serbestlik degil yalmzhkur. Hatta ben kendi kendime vaat ettim. Y emin ettim ki
bunla cok koca k1~ mevsiminin yazi gibi havalanndan evvel bark sahibi olayirn bende olacagim
zira bu kista terezziizat ruyami bir fino kopegine biraktr yavrusuna bir saka kusuna hasr itmek
mecburiyetini tistidukce vucuduma tath bir titreme arz oluyor. Iste bunun icin su saydigim dort ve
iki ayakh hayvanciklan sevmekle beraber hissiyat maneviyesini magdeti tecessum ettiren o sufi
camia bir refka ile hazzuzillet nefsaniyemi temin etmek arzusundayim.
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Yani
sevgisine
noksan

saka

kusunun

cazibe-i

bir ortak su muhakeme
bir olmaz

sandalye

arasmda

(sagmdaki

tabiyesini

fino

kopeginin

ve mutalaa takdir bulundu.

koltugunu

iki yerci olup

ve solundaki

sasirdrm

kaldim

madi

sadakatine

kedi

yavrusunun

Tecrube ve muarise hicbir seye

sandalyeyi
muvazel

gostererek)
Juliet'

bu koltuk

meftunum.

ile

Madam

dogrusuyla da mucavirn yegen icun yarup tutusuyorurn, Teyze icun mahvolup gidiyorum. Hasih
biri yakiyor, biri korttk Surada cazibe ile kansik tecrubeli bir sefkat ! .. iste bu halde .. (tebdili
turla) Ey pekalal .. fakat sonra: ne olacak! .. hayir budalaca

Sayfa: 16

Kararsizhkta karar kihp kalacak degiliml .. eger bu sandalyeyle bu koltuk ... yok oyle
degil: eger madamla matmazel benim mizan ve hissiyatmda aym vezinde tesir has etmisler ise ..
ittiler ya! .. iste bunu tesadufun hukmune birakmamah... evet ilk once hangisi cikarsa o benim
matlubum ve makbulum olsun .....
O! ! ! Kisi neshi aldim bir kararda bir netice cikarrnak ne hos seymis (bendeki iki kapmm
perdelerinin birden acildigrm gorerek) O! Gelsunler ikisi birden! Fakat ikisini de tezvic edemem
ya! ... henuz kornesa meclis-i mebusam bu kanunu vazi' etmedi.

Ddrdilncti Meclis

Anadol

Ameli

Juliet
(Jiiliet ile amali bir anda geliirler)

- Anadol: (selamlayarak) Madam! .. Matmazel! .. (iki kandm resmini selamla mukabele
edip yerlerine otururlar Anadol etrafa) ikisi de catkin cehre, Sevk-i tavirla selam verdiler bazi
gtmleri adetleri boyledir.tasikar) Madamlar!

Benim gelecegimi beklemiyor

idiniz. Bende

gelecegimden emin degildim onda acizane gayet kiyrnetli olan sihhat ve afiyetimizi sormaya
icaba cesaret edebilir miyim?
-Ameli: (etrafa) ikimizin de keyfi birden slirliyor anlasilmaz bir sey.
- Juliet: ( etrafa) ha! ve hatrr sirndi topyeklin sorulmaya basladi.
-Anadol: (cevap verilmedigini gorup icacliple) sualim ediyor idim ki ...
- Jiiliet Ameli: --(beraber) sihhat ve afiyetimiz pek yolunda.
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- Anadol: (etrafa) ikisi de sayam takdir! Ikisi de dilber (amali yiizun huzura karsi oturup
resrm yapmaya ve Juliet nefsi islemeye

baslanir. Anadol bunlan boyle gorunce) makine yine

durdu! (inkar) madamlar sizlerin emri ile Paris'e gittim (o ocagm uzerinden
alarak Ameli'e ) iste istediginizi
(koynundan

kitap ve notalan

gibi roman (Juliet'e) iste sizinde siddetle arzu ettiginiz notalar.

cikarak Ameli'e) badem sekeri (Juliet) kaymakli sukuluna (Amali) buda figornali.

- Amati: ( etrafa) hicbir eser tercih yok!
- Jiiliet: (etrafa) anlamak murnkun degil bu cakilmaz!
- Anadol: (etrafa) hala bir soz yok. Hay aksi seytan!.. ne
ikisinin arasma orta yere oturur) Madamlar:
matbu olan bu ben deniz

yapsam

(bir muddet sukut) .. Madamlar!

(bir sandalye

ahp

Sizin gayet sadik ve

nasil bir biirudetle kabul ettiginizi gormemek icun insan kor olmahdir.

Bu mini mini diyor!..

Sayfa: 17

BUiLAN
Butun ashabi malumat icin faideleridir.

Pek iyi bilmelisiniz ki vucudunuzun sihhatine ne

kadar itina ederseniz ediniz hanelerinizde butun hasa iz ve fevaid lazime-i havayi bir defa tefin
bulundurmahsimz bazen insan bir hastaliga ve yahut yara veya bir yaruga ducar olur hastalannm
yataklanm tedhir yararlan, yaralan def-i tayin bir halde sormak san hastaliklan intisanm men
etmek

velhasil her tiirlil teafenet karsi umuma

mezadi tefin mey anmda surat ve emniyetle

isti' sali tarunrms ve fena tasdik olunrnus olan

ve hie; tehlikesiz istimal olunabilmesi ve racie-i

latifesi bulmasi ve cildi

LiZiFURAM
Tahris etmemekle
her hanede

beraber ucuz olmasi hasebiyle en iyisi olup etba tarafmdan tavsiye kilmrms ve

istimal edilmekte

bulunur siseleri

bulunrnustur.

Bir frank fiyatla her eczehanede ecza depolannda

yesil olup yuz grarnhktir. Lizu kuram suratle fena kokulan ve teri izale ediyor.

Lizu kurmak bir corba

kasrg: miktan (on gram) bir litre su veya maya konulursa teafini izaleye

kifalet eder talep uzerine mucane numune gonderilir.

lstanbul'da vekili umum iyesi: kucuk abut

efendi hanmda 6 numarada Jeak insilipri

27

•

Bir karabe idiniz (lizifuram) numune veya etiketine dikkat ediniz.

Sayfa: 18

HABiRUN
25 senelik Ingiliz muazesi.
Yol cantalan, el cantalan, yaka ve gomlek, kravatlar, fanila corap, mendiller, sofra
ortalan, hahlar, yuk ve kus tupu, yorganlar, yer milnamiyeleri, hasirlar vesaire.
Her mevsim icin son moda kazaklar elbiselik hirkahk yunluler fanilalar, son moda cicekli
Ingiliz kadifeleri, patiska ve carsaflar, dan tela kurdele vesaire.
Pekala dort yol agzi Rus konsoloslugu karsismda numara 479 subesi Galatada eski ve
burada intiselinde numara 87.
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Aralarm da
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4,5,6

Ikinci Meclis
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Faik Sabri.
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Hiiseyin Cahit
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Muhammed Raif
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Abdiilhak Hamit
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Ilyas Ma cit
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Bunlar
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