
Darülfünundan 3 talebe tardedildi
Darülfünun (Üniversite) daki olay etrafında yapılan tahkikat 

üç talebenin tardı ile neticelenmiştir. Bunlar Feride ve Hayriin- 
nisa Hanımlar ile Şevket Efendi adlarında ikisi kız biri erkek üç 
öğrencidir. Yaptığımız tahkikata göre, Hayrünnisa Hanım, 
Almanyada tahsil görmüş münevver bir öğrencidir. 
Kendisine yapılan dans teklifine karşı «Ben yabancı erkeklerin 
bulunduğu yerde dans edemem» diyerek orada bulunan isveçli bir 
zatı göstermiş, fakat o hizada bulunan bir başka öğrenci bunu 
kendisine sanarak «Vay, biz yabancı mıyız?» diye öfkelenmiş/ 
ve arkadaşlarını kışkırtmış, hâdise bu yüzdep başlamıştır. Şevket/ 
Efendi ise «yabancı» «özüne sinirlenen Ferruh Efendiyi teskini

BİR DÜZELTME s Geçen gün bu sütunlarda
versite Rektörü İsmail Hakkı Baltacıoğlunun, «Darülfü
nun muhtariyeti hakkında, muarızlarını bile susturmak 
istemiyen Cumhuriyet» ibaresi1 bir tertip yanlışı ola
rak (isteyen) şeklinde çıkmıştır. Düzeltiriz.

31 Ocak 1925 tarihli Cumlıuriyet’ten —

Patrik dün hudut 
dışına çıkarıldı

Uzun müzakerelerden sonra mübadeleye tâbi bulunduğu tes- 
bit edilen Patrik Konstantin Araboğlu ile ilgili karar dün sabah 
Emniyet Şube Müdürlerinden mürekkep bir heyet tarafından 
kendisine tebliğ edilmiştir. Başpapaz, Patrikhaneden almarak 
Sirkeciye getirilmiş ve burada trene bindirilerek Yunanistana 
gönderilmiştir.

Konstantin kendisini götüren Emniyet memurlarına: «Aman 
beni Yunanistana göndermeyin. Ben 7 lerdenim (Not: 7 1er, mü
tareke yıllarında Metelyüş ve Venizelos aleyhinde çalışan bir ce
miyetin adıdır) beni orada rahat bırakmazlar» diye hayli yal
varmıştır.

etmekten başka bir suçu olmadığı halde kabağm kendi başında 
patladığını söylemiştir.

Doktorların bildirisi
Tıp Fakültesinin Haydarpaşadan İstanbula nakli meselesi 

üzerinde yapılan bazı neşriyatta, İstanbul semtindeki hastahane- 
lerde çalışan doktorların ehliyetsiz kimseler olduklarma dair it
hamlar yer almıştır. Dün Doktor Mehmet Kâmil, Bahri İsmet, 
Salih Sait, Osman Şerafettin, Hulûsi Behçet imzası ile yayınla
nan bir bildiride hastane doktorlarına yapılan bu tarizlerden du
yulan üzüntü belirtilmiş ve böyle bir isnadın yersiz olduğu beyan 
edilmiştir. ------------- ------ 1

Patrik Konstantin Dr. Bahri İsmet Bey
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