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kampanya açılması meselesine ge
lince buna şimdilik lüzum yoktur. E-
sasen Milli Eğitim Bakanlığı vası
tasıyla okul çağındaki çocuklara tü
tün içmenin zararları ve tehlikeleri 
hakkında gereken ikazlar yapılmak
tadır. Mesele şimdilik no umursan
mayacak kadar ehemmiyetsiz, ne de 
gözde büyütülecek kadar mühimdir. 
İleride mütemmim deliller ortaya çık
tığı takdirde elbette tedbirler alına
cak ve icab ederse bu şekilde bir 
kampanya açılacaktır." 
Tiryaki kimdir ? 

G ene Sağlık bakanlığının bir söz-
cüsüne göre tütün dumanının kan

serle münasebetinin tetkikinde "çok 
sigara içenler'? tabiriyle kastedilen
ler günde 20 ve daha ziyade sigara 
içenlerdi. Pipo içenler bir tasnife tu
tulmamışlardı. Meselenin mevzuunu 
doğrudan doğruya sigara içenler teş
kil ediyordu. 

Avam Kamarasında açıklanan bir 
istatistiğe göre 1954'de 45-74 yaş a-
rasındaki erkeklerde görülen ölüm 
vak'alarında bin ölümden 77 sinin 
sebebi bronşit, 112 sinin apopleksi ve 
sekteler, 234 ünün de kanserdi. Kan
ser vak'alarından 85 i de akciğer 
kanseriydi. 

İ lçemizde kunduracı kalfalığı yapan 
R. adında bir genç, Cumartesi gü

nü sevdiği kadının evine uğramış, ka
pıyı çalmışsa da açan olmadığı için, 
yüklenerek kapıyı açmış ve içeriye 
girdiğinde, sevdiği kadının radyosu 
basında zevkle şarkılar dinlediğini 
görmüştür. 
Bunun üzerine, kapıyı neden açmadı
ğını sormuş, kadın da "Zeki Müreni 
dinliyordum, duymadım" deyince R. 
cebinden çıkardığı falçata ile sevgi
lisini muhtelif yerlerinden yaralamış
tır. 

Hâdiseden sonra dükkâna gelen 
R. hâdiseyi ustasına anlatmış ve us
tası da onu karakola teslim etmiştir. 

Hakikat - Edremit 

B ir yol polisi trafik kaidesine ria
yet etmediği için eski bir Ford 

otomobiline yetişip durmasını söyle
yince otomobili 4 yaşında bir çocuğun 
kullandığını hayretle görmüştür. 
Mahkemeye celbedilen çocuğun ba
bası "Evladım bir buçuk, seneden be-

ri otomobil kullanır ve mahir bir şo
fördür." demiştir. 

(Turhal) 

D ün şehrimiz sinemalarının birinde 
B. adında bir kadın film seyret

mek için sinemaya gitmiş ve bir lo
caya oturmuştur. -

Flim devam ederken S. bir gazoz 
şişesini salona fırlatmıştır. 

Seyirciler bu vaziyet karşısında 
heyecana kapılmışlar ve neye uğra
dıklarını bilemiyerek soluğu dışarda 
almışlardır. 

S. halkı heyecana düşürmek ve 
istirahatı umumiyeyi selbetmek su
çu ile adalete verilmiştir. 

(Yeni Konya) 

İ zmir — Urlanın Yelki köyünde 
genç bir kadın, dişli bir kız çocuğu 

dünyaya getirmiştir. Anne, meme 
uçları parçalanmış bir halde ve bü
yük ıztırap içinde şehrimiz Çocuk 
hastahanesine müracaat etmiştir. Du
rumun tesbitini müteakip, servis şefi 
Dr. Cevat Dağlı tarafından 3 günlük 
çocuğun dişleri, muvaffakiyetle çe
kilmiş; anne de böylece ıstıraptan 
kurtarılmıştır. 

Diş tabibi Cevat Dağu, 30 senelik 
meslek hayatında ilk defa olarak diş
li doğan bir çocuğa tesadüf ettiğini 
söylemekte ve bunun, tıbbın pek na
dir vakalarından biri olduğunu be
lirtmektedir. (Balıkesir Postası) 

B ir haftadanberi Ankara sinemalar 
rında gösterilen ve Basın Yayın 

Genel Müdürlüğü tarafından filme a-
lınan Cumhurbaşkanı Celal Bayarla 
Başbakan Menderes'in Adana seya
hatine ait şort, bu haftadan itibaren 
matine ve seanslardan kaldırılmış-
sa da yerine Menderesin Pakistan se
yahatine ait 20 dakikalık yeni bir 
şort konulmuştur. 

Kaldırılan filmle alâkalı olarak 
geçen gün Büyük Sinemada bir ha
dise olmuş ve yarım saat kadar per
deye bakan seyirciler "Son" kelime
sini okuyunca sinema salonunu çın
latan şiddetli bir alkış koparmışlar
dır. 

(Yeni Adana) 

ş ehrimizde Cumhuriyet mahallesin
de oturan yüksel adında genç bir 

kız nüfusa yanlışlıkla erkek olarak 
kaydı geçtiğinden ve kendisi şimdiye 
kadar askerlik yoklamasını da yap
tırmamış gözüktüğünden şubece hak
kında yoklama kaçağı muamelesi 
yapılmak istenmiştir. Genç kıp mev
cut yanlışlığın düzeltilmesi için mah
kemeye müracaat etmiştir. 

(Sakarya - Eskişehir) 

V ilayatimize bağlı Zanapa nahiye
sinde bir keçi bir hilkat garibesi 

dünyaya getirmiştir. 
Haber aldığımıza göre Ahmet Po

lat adındaki köylüye ait olan keçi
nin dünyaya getirdiği yavru bir ka-
ralı üç gövdeli, 8 ayaklıdır. 
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