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Abdülhak
Mihrünnisa
Jübilesi yapıldığı gürrıb
akşamı vefat etti
Yazı yazmıya başlıyalı 50 seneyi dol
durup bir gün evvel jübilesi yapılan
lardan, Abdülhak Hamidin kız kar(D evam ı: S a. 2; Sü. 1 de)
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deşi, Abdülhak Mihrünisanm jübile ge
cesi vefat ettiğini büyük bir teessür- :

le haber aldık. Rahatsızlığı yüzünden
jübileye iştirak edemiyen Bayan Mih- ı
rünnisa, ayni gün Hakkı Tarık Usa bir
tezkere göndererek demişti ki:

«— İltifatlarınıza teşekkürler ede
rim. Benim naçiz yazılarıma bir kıy
met bahşediyorsunuz. Onlar erbabı ka
lemin güzide asarı arasında bir gülis
tanda tesadüf olunmuş çalı çırpı kabi- ^
ündendir.
Rahatsızlığım hasebile davetinize icabet edemiyeceğim, ihtiyarların pek ,
o kadar kusuruna bakılmaz değil mi
efendim? Bu da bir talisizlik demektir.
Sağ ve bahtiyar olmanızı temenni ederim.» ,
İşte bundan tam 61 yıl, 4 ay, 19 gün
evvel (Hazinei Evrak) ta (Ey Bülbül)
gazelini neşir ile matbuat ailesi arası
na katılan bu değerli kadın tam jübi
lesinin yapıldığı akşam gözlerini ha
yata kapadı.
Onu tanıyanlar, fazla hassas olduğu
için heyecana kapıldığını ve zaten za
yıf bulunan kalbinirt bu heyecan yü 
künü kaldıramadığını söylüyorlar.
17 eylül 1881 de basın hayatına doğ
muş Türk kızı ailesinin şan dolu ta
rihine yeni şanlar ilâve ederek çalışmış
didinmiş ve nihayet tam jübilesi yapıl
dığı gün, bu büyük saadeti idrâk ede
rek aramızdan geçip gitmiştir.
(Benimle Ishak) şairinin her mâna
da Abdülhak Hamidin kardeşi oldu
ğunu isbat edecek kuvveti gösterdiği
ni görüyoruz.
Bir bayram gününde gözlerini ha
yata kapayan bu değerü Türk kadını
nın cenazesi bugün tam saat 14 te Feriköyde Tepeüstünde Sümerpalas apartmamndan kaldırılarak namazı Teş
vikiye camisinde kılındıktan sonra Fe
riköy, aile mezarlığına gömülecektir.
Merhumun oğlu Sümer Bank müdür
lerinden Nâzım Keseciye ve basın ai
lesine taziyelerimizi sunarız.
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