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Hürriyeti yarım saat 
tahdit edildi

BURSA, 21 — Birinci Ağır Ce
za Mahkemesinde gayrımevkuf o- 
larak yargılanan Hüseyin Güler, 
duruşmadan çıktıktan sonra jan
darmalar tarafından mevkuf zan- 
nı ile eline kelepçe takılarak tev
kif edilmiş, fakat Cezaevine gidin
ce yanlışlık anlaşılmış, gardiyanlar 
tarafından serbest bırakılmıştır. 
Hüseyin Güler şimdi yarım saat 
tahdit edilen hürriyeti için jandar 
malar aleyhine dâva açmaktadır.

' ‘Kardeş köye., yardım
SİİRT, 21 — 43. Süvari Alayı Di- 

vanikan köyünü kardeş köy olarak 
seçmiştir.

Alay Komutanı Süvari Albay Su
at Savaş ile Siirt Valisi Şevket Gi- 
res, bugün Divanikan köyüne gide
rek, Alay mensuplan tarafından ba
ğışlanan 145 çift ayakkabı, 145 
pantalon, önlük ve yakayı okul mü
dürüne teslim etmişlerdir.

Alayın yardımları arasında 20 
oturma sırası, bayrak ve iki torba 
sabim da bulunmaktadır.

öte yandan, Alay Komutanı ile 
Valinin devamlı gayretleri netice
sinde, köyde kan dâvası olaylarına 
da son verilmiştir.

iki kardeşini 
zehirlediği iddia 
•dilen Meryem 

yargılandı
İZMİR, 21 — Bir süre önce iki 

kardeşini de zehirleyerek öldür
düğü iddiasıyla tutuklanan 13 ya
şındaki Meryem Şimşek, İkinci A- 
ğır Ceza Mahkemesinde yargılan
mıştır.

Gizli yapılan duruşmada, dört 
şahit dinlenmiş, duruşma diğer şa
hitlerin getirilmesi için başka gü
ne bırakılmıştır.

Meryem Şimşek’i görmek isteyen 
ler geçen defa olduğu gibi bugün 
de adliyeyi doldurmuşlardır.

Fakir öğrenci ler 
g iyd i r i ld i  i

DİYARBAKIR, 21 — Üçüncü Ha
va Kuvvetleri Komutanlığı subay, 
astsubay ve erleri tarafından her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 275 fa
kir öğrenci giydirilmiştir.

ç  Fadime Baltacıoğlu ve Mahmut Cüda, Halkevleri Genel Merkezinde ortaklaşa bir resim
^ e r g '  ' sergisi açmışlardır. Resimde, Fadime Baltacı ogiu sergilediği eserleri ^  b / alıer güriiUiycr.
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