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מי אומרים: היו איסטנבול של החכמים , 

 גומר לא המשטרה, אצל נתפס אחד שפעם
מ הוא כהן אליהו פעם!״ אף זה עם

 החוכמה כל את היטב יודע הוא איסטנבול.
 שלהם הכנף שלאימרות עירו, זיקני של

מוניטין. יצאו
 המשטרה, על־ידי אחת פעם נתפס )38(כהן
 היתד, הראשונה הפעם מנוח. לו אין ומאז
 שולחן שעל בתקופה היה זה זונה. בגלל

 החוק, סעיף לתיקון הצעה הונחה הכנסת
ובהריגה. תחילה בכוזנה ברצח הדן

 את לשנות עומדת שהכנסת השמועה,
 נם חדרה כנפיים, לה עשתה החוק, סעיפי

יפו. של החשוכות הסימטות אל
 בוזעדות־ והמייגעים הארוכים הדיונים

כ יוצא, כהן אליהו את מצאו הכנסת
 בית־ של מפיתחו כלוט, שיכור שהוא

 ניתקל הגבר של מבטו אפל. יפואי קפה
 וניסתה בסימטד, שעמדה יפואית, בפרוצה

לקוחות. לצוד
 השיכור לרצוח? לא או לרצוח

 החד האולר את בידו ליטף מולה, עמד
 רק עתה ניקרה במוחו בכיסו. שהיה
 לרצוח? לא או אותה לרצוח אחת: שאלה

אותו ראו במקרה שם שעברו אנשים כמה

 בבתי־קפה מלבקר נמנע לפשע, המועדים
לא־הגונה. מחברה והתרחק מפוקפקים,

 לשוב האיסטנבולי של מאמציו אבל
 שוב השבוע הועילו. לא הגונה לחברה
 של הכבדה ידו הדלה כתפו על הונחה

ב ד כחש הפעם נעצר, כהן ש־מר־החוק.
משכרים. סמים החזקת

 הסביר, החיים,״ את לי להרוס יכול ״זה
 מבין שלא שופט, של לידיו אפול אני ״אם
 אותי לשלוח יכול הוא בפסיכולוגיה, קצת

 שוועדת־ ,השליש לתקופת לבית־הסוהר
 בתור לי, ולהוסיף לי, ניכתה השיחרורים

חדשה.״ מאסר תקופת פרם,
 מי צדקו: איסטנבול של הזקנים חכמיה

פעמיים. נתפס — פעם שנתפס

אזר־יהודה
הדוד קנ•1

 אחד שאף באור־יהודה אחד זקן היה
 אי בנים לו היו לא שמו. את ידע לא

 נשרו לאט־לאט משפחה. קרובי ולא בנות
 והשכנים, זיקנה, מרוב השיניים, כל לו

 כל לו מביאים היו רחמנים, בני רחמנים
דייסה. קצת בוקר
 היה ולא לפיקניק, השכנים יצאו אחד יום

המלונה בתוך ישב הוא דייסה. לו שיביא מי

במלונה חבושה עזרא
בשבוע פעם בחירות

 לגשת האומץ היה לא לאיש אבל מתלבט,
 סתם, ולא שיכור, היד, אליהו כי אליו.
מפורסם. שיכור אלא

 האולר עם דקות, כמה ככה עמד הוא
 השיכור מקומה. על קפאה הפרוצה בידו.
 אותה ותפס מאיימת, בצורה אליה קרב

בצוזארה.
 ״עכשיו בקול, צווח אותך!״ אהרוג ״אני
 באולר נופף הוא החוק!״ סעיפי את החליפו
 ליתר הוסיף, בחזה, אותו הנחית שבידו,
בצלעות. דקירות כמד, בטחון,
 שנות 15ב־ בהן את זיכה מעשה אותו
 הכלא כותלי בין השביעית השנה נמסר.
ב המפורסם האסיר בתואר אותו זיכתה
 הגדול, המרד בשעת כי שאטח. של יותר

 לצד כהן עמד הכלא, כותלי בין שפרץ
 מסתננים שלושה ידיו במו קטל הסוהרים,

הכלא. מן להימלט שניסו ערביים
 עת. בטרם ושוחרר לשבח, צויין כהן

 נחושה: כשהחלטתו הכלא את עזב הוא
לעולם. לשם לשוב לא

 לעזרתו, באו האסיר לשיקום המוסדות
ב פירות למימכר דוכן לפתוח לו סייעו
בתל-אביב. המרכזית תחנה

מרו היתד, המשטרה מרוצה. היה הוא
 את שפקדו הרבים, מהקונים ואיש צה,

 עברו. את מיצחו על קרא לא דוכנו,
 במחלקה שנערמו עמוסי־אבק, תיקים רק

ל יכלו המטה״הארצי, של פלילי לזיהוי
רב־המעללים. הסיפור את ספר

ה מהתקופה בכלל לשכוח רוצה ״אני
 מרגיש ״אני לידידיו, לספר כהן נהג היא,״

 מחדש. נולדתי כאילו עצמי את עכשיו
חדש!״ אדם הוא כהן אליהו

 הדוכן בעל חוזרת. חהיסטוריח
 רכש רווחים, הזמן במשך צבר המשגשג

עסקיו. את פיתח קטן, טנדר
ממקומות רגליו את להדיר השתדל הוא

 וחיכה כלבים, שני בה גרים שעכשיו שלו,
 הוא בא. לא אחד אף אבל הערב, עד

 להמשיך מאשר למות, טוב שיותר החליט
ועשה. החליט כאלה. חיים לחיות

 השכנים, בו נזכרו ימים שלושה אחרי
 את מצאו הם דייסה. לו להביא כדי באו
 אכלו השני החצי את שלו. הגוויה חצי

הכלבים.
 מאז בערך. שנתיים לפני קרה זה כל

 עכשיו דברים. הרבה באור־יהודה השתנו
 למות יכולים לא וזקנים בחירות, שם יש

 כך. על יידעו שהתושבים מבלי סתם, ככה
 גר הוא חבושה. עזרא של המזל זה

 על עולים אינם שממדיה קטנה, במלונה
 עיוור, ,80 בן כבר הוא מטר־על־מטר.

 ועוד מאולקום, סובל צולע, וקצת חרש
 אבל מרפא. וחשוכות קשות מחלות כמה

 יתנו לא שהם החליטו המקומיים העסקנים
 כל באור־יהודה הבחירות. לפני למות לו

זהב. שווה לאשכול, קול כל ביחוד קול,
 אל בשבוע פעם לבוא התחילו העסקנים

 דייסה לו להביא כדי העלובה, המלונה
 כשהוא הגדול, היום לקראת אותו ולהכין

 להם לתת כדי הקלפי, אל כבוד אחר יובל
קולו. את

בשבוע. פעם בחירות שאין חבל כמה

החי
צע שני קדימה, אחד צעד #
 מכונית נהג ניסה בתל-אביב אחורה. דים

 את התניע ממיגרש־חניה, דרך לו לפרוץ
לבור. עימד, נפל אחורי, במהלך המכונית

 פרץ בירושלים הנוצץ. הפורץ 1*
 חפיסות כמד, עימו נטל לקיוסק, אלמוני

 על תמורתן מלוא את השאיר סיגריות,
המכירה. דוכן

ז נשנו! השיאים שיא ס ו י ס ס א
 מצלמה לייצר הצליחה טופקון חברת

 עממי. במחיר 'ד0?00ןיז 11ז<1 משוכללת
 בעולם. ביותר המדויקת היא האור מדידת

 הראי! על העדשה מאחורי נמצא האור מד
 לאחר נעשית האור מדידת לכן הפילם. ליד

 העדשות, סוגי בכל שנגרמו האור הפסדי
 מקרו צילומי פילטרים, עזר, אביזרי

ומיקרוסקופיים.
 מעולה לאיכות ערובה ״טופקון״
 הצילום חנויות בכל להשיג

ת״א 55778 טל. ״מטרופוט״ ראשי: סוכן

11111111X113
פר*1־1־1■וק

ץ ו ע י  י
היד כתב לפי

חינם פרוספקט
ראשון־לציון ,182 ת.ד.

0 ןוס
שרטוט

ח ו נ ו כ ק - ו ז ל רי ר ה7א ר ו \

\כניק7
0

 24 בן־יהודה ״׳א,1
ה. פ \44 הרצל חי

■יי 1 <■ ן*■ י7^1
| בשעות הרשמה | 

5-8; 9-12

ס ו ! 0 פ
!

<

ו י ד ד
אלקגורוגיקה • שלויזיה

 חדשים קורםי-ערב נפתחים
 ומעשי עיוני למוד

 משוכללות במעבדות
למוד ספרי הספקת
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