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 שבוע בכל יוגרלו מהשבוע החל

ה פותרי כין פרפי־ספרים צ
 יש הפתרונות את תשבצים.
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 אמריקאית מוסיקה של

 ״אהל־ ,30.5 שלישי יום תל־אכיב,
בערב. 8.30ב־ שם״

 ברנשטין ליאונרד והסוליסט: המנצח
 גרשוין, חאבם, האריס׳ מאת יצירות

 רק היום הכרטיסים מכירת קופלנד.
 המכירה ששי מיום החל האגודה. לחברי
 אלנבי התזמורת, במשרד הרחב׳ לקהל
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וחוץ פנים
 דומה אחד בדבר אך

 יורשיו שני שמסכימים
 כ : התורכים אבי של

 להישמר חייבת תורכיה
 הדוב של חיבוקו מפני

ליה ולהמשיך הרוסי,
האמ הדולארים מן נות

ריקאיים.
הת ו התורכי והאכר

 היל־ 1 מחייתו רמת עלה
וכ קרא סוף, סוף מד

לה רוצה הוא — י תוב
 ל״דימו־ הזדמנות ניח

 יצליח* אולי קראטים״.
 ה״ריפוב־ מן יותר הם

ליקאים״.

לעכדאללה׳־ בעיטה
 לעבד־ מזל לו היה

 הפלישה בימי אללה.
 מיטב עסקו הערבית
בה הישראליים הכחות
 המצרי, הצבא שמדת
 הערבי בלגיון ואילו
בק אלא נגעו לא שלו
 : התוצאה הכידון. צה

 של (אוכלוסיה מצרים
זמ נדחקה מיליון) 16

 הירדן ועבר לפינה נית
מיליון) 0,4 (אוכלוסיה

אייבי של כתה ברומאס,
מסטאלינגרד בא אבא

העולם מכל
הזאב עור את מחלקים

 נכנסו שהדיקטאטורים זמן היה
 כמאל מוצטאפא היה לתורכיה לאופנה.

מק חייל תורכיה״), (״אבי אטאתורק
 הרוסית מהמהפכה הרבה שהושפע צועי

 עמו אל כאחד. מוסוליני של ומהמשטר
יל של בכיתה שוט בעל כמורה התיחס

 את לשבור הספיק הוא דפקטיבים. דים
 המעו־ את לחסל המוסלמית, הכמורה

 הלא־ הכתב את להנהיג הלאומיים, טים
 את להסיר האירופית, והמגבעת טיני

 שחיתותו כל ועם הנשים, מעל הצעיף
 לנקבה, זכר בין הבחינה (שלא המינית,

 פופולארי נשאר למדי), גלויה והיתד,
אחריו, וגם האחרון, יומו עד

 היוונים על המפתיע נצחונו אחרי
והסוביי הצרפתים בעזרת (והאנגלים),

 שלום החזיר תוקפנות, מכל נמנע טים,
הס לא הוא המדינה. את וביסס לארצו,

לתורכים לתת :למטרתו להגיע פיק
מדי רמת לא וגם אירופית. מחיה רמת
 פארלאמנטארי משטר עם אירופית, ניות

הבריטי. בנוסח
החרש העקשן

 כסא על נשאר אטאתורק כשמת
 אינו־ איסמט חניכו־ידידו, הדיקטאטור

 שהצטיין וחרש, קצר־קומה גנראל נו׳
 הוא אגדתית. ובעקשנות אישית בהגינות

בתע גדודי, כרב־סמל המדינה את ניהל
 וקומוניזם, פאשיזם׳ אטאטיזם, רובת
ותע סוחרים הבינוני, למעמד הניח שלא

 והצבא המדינה ראשיהם. לשאת שיינים
תור ניצלה כי (אם אך חזקים, נשארו

 נשארה המחיה רמת ממלחמה) כיה
ירודה.

דימוקראטיח
בפ בתורכיה התקיימו 1946 בשנת

 היה חופשיות. בחירות הראשונה עם
האופו מבחוץ. דרישה לפי כנראה, זה,

 בפארלא־ מקומות מספר השיגה זיציה
 לבחירה התרגל לא עוד העם אך מנט׳

 בחירות התקיימו עתה זה חופשית.
 הקלפיות, על מלאה השגחה עם הוגנות,

 ו״מפלגת הותיק הדיקטאטור נחל ובהן
האו ניצחה מפלה. הרפובליקאית״ העם

היז (מפלגת ה״דימוקראטית״ פוזיציה
 בראשה אשר הליבראלית), הפרטית מה

מפו עסקים איש באיאר׳ צ׳לאל עומד
 אטא־ של ביתו מגידולי הוא שגם כח׳

 ״הזאב של מותו עם נדחה אך תורק׳
האפור״.

 (ויש הערבית. ארץ־ישראל את ״כבשה״
 לא שהמזל כעבדאללה־תל, הטוענים,

 שתיווך מי היה אלא השמים, מן בא
מצ : שניה תוצאה שהסכים...) מי והיה
 על זמנית לוותר נאלצה המנוצחת רים

 וקירינאיקה הסודאן לתפיסת תכניותיה
האנגלים. מידי

 של בסימן שוב מצרים נמצאת עתה
 בהרפתקאות עסוק מלכה בעוד עליה.
 בגליון מאמר (ראה מפוקפקות אהבה

 הפוזל האיכר פחה, נחאס מכין זה)
 האחורי בצד בעיטה ,71ה־ בן והפיקח

 מן ״ירדניה״ (והאנגלים). עבדאללה של
(שע איבן־סעוד בעזרת הערבי, החבר

והלב וסוריה עקבה) על ויתר לא דין
 מרבת־ הדרך תוביל פן (החוששות נון

 דמשק אל העתיקה ירושלים דרך עמון
ובירות).
 מבין היחיד נחאם, מוכיח אגב דרך

 התנועה את המייצג הערבים המדינאים
 כל־ אינה שאנגליה הערבית׳ הלאומית

העולם. של זה בחלק יכולה

דובה שד לידתה
נוה המערבית אירופה ארצות מכל

 של לגן־החיות תיירים אלה בימים רים
 של האחרון ב״פלא״ לחזות כדי לונדון,
 12ה־ בת אייבי, דובת־הקרח הטבע.

 הדומה קטנה, דובונת למזל־טוב המליטה
ילדי־בריטניה. של לצעצועיהם בכל

 מגדר־הרגיל, חורגת אינה זו המלטה
שמש שהדובונת, הוא המפליא אולם
נשא ס״מ, 30 ושארכה ק״ג חצי קלה
 הדובות־התינוקית 23 כל בחיים, רה

 הלונדוני, בגן־החיות כה עד שנולדו
 הלח האקלים בגלל ,מדלקת־ד,ריאות מתו

המקום. של ,והערפל
 ניתן הלידה אחרי ימיים חודש רק

 הנולד. של מינו את לקבוע למומחים
 השם לה ניתן היא, נקבה כי משנתברר

 מנהל של שמותיהם צירוף — ברומאס
וסגנו. גן־החיות
דוב־ מישו, הוא ברומאם של אביו

 האניה צוות לגן־החיות שנתן קרח
 קרחון על נמצא מישו ״סטאלינגראד״.

הארקטי. בים
ואטד;ו...

 (בטא וו אבלין הבריטי הסופר
 הזמנה בתוקף דחה כלב) נביחת כמו

 אוב־ של הסטודנטים בירחון להשתתף
הסטודנ כי סבור ש״אני מפני ספורד

גוע תלות של למצב כיום יורדים טים
 אדישים להיות עליכם בזקנים... לית

 לגיל־ מעל בעלי־השם כל כלפי לחלוטין
לעירכם...״. ומחוץ כם

גלגלים על
 המעצורים גם

נכון שימוש צריכים
— מעצורים בשני צויד האופנוע

 האופנוע, רוכב את לשעשע בכדי לא
 תפקיד יש מעצור שלכל משום אלא

חיי שבאופנוע חישבו המהנדסים משלו.
:כי מעצורים, שני להיות בים

 אחורי, מעצור רק יהיה אם )1
מדי. קטן החיכוך יהיה
 מעצור רק מתקינים שהיו במקרה )2
התהפ של סכנה נשקפת היתד, קדמי,
כות.

 כל ללא במעצורים להשתמש אין
 בחוסר מקורן התאונות רוב הבחנה.

זה. בשימוש ידיעה
 בעליה, במישור, נוסע אתר, אם א.

 האחורי, במעצור רק עצור — בירידה
 במקום, בו לעצור עליך אם אולם

יחד. המעצורים בשני השתמש
 פניה בשעת במעצורים השמוש ב.

 להמנע כדאי ולכן מאד, מסוכן הוא
 בסכוב לעצור נאלץ הנך אם מכך.
 את במהירות ישר — פתאומי באפן

 לב, תשים אל עצור. ואז האופנוע׳
 הנכון, לכוון מופנה אינו האופנוע אם
 מוטב כי לחולות, יורד הנך שמא או
 כשהאופנוע לעצור מאשר זאת לך

 את מישר שאתה ברגע לצד. מוטה
 המעצורים בשני השתמש — האופנוע

בבלימתו. בטוח תהיה ואז יחד,
 על יש אם חד מפנה תעשה אל
 זיפזיף, אבטיחים, קליפות מים, הכביש
 אם וכו״. דק חצץ זכוכית, פירורי
בנ״ל המכוסה כביש על לעצור ברצונך

והח ישר, יהיה שהאופנוע השתדל —
 :כמו נמוכים, למהלכים במהירות לף

 עצור, ואז — ראשון שני, שלישי,
 החלפת ללא תעצור אם אחרת, כי

 סכנת לך צפויה ובבת־אחת, מהלכים
החלקה.
האופנוע: לבלימת דרכים שלוש יש

 ״ניוט־ למהלך הכנס העצירה לפני )1
 המעצורים על לחץ )2 עצור. ואז ראל״

 — המצמד ידית על גם זמן ובאותו
בפ המנוע יישאר הנ״ל הדרכים בשתי
 המנוע ישאר האחרונה (בדרך עולה
 ידית על שתלחץ זמן כל — פועל

 תופסק — אותה משתעזוב המצמד.
 היא השלישית הדרך )3 המנוע). פעולת
 הקודמות הדרכים משתי באחת לעצור

המנוע. פעולת את ולהפסיק

אופנוע גניבת נגד טוב אמצעי
 ושקט בוטח להיות ברצונך אם
 אפילו — עת בכל לך כדאי תמיד,
האופנוע. את לקשור — רגעים לכמה

האופ לקשירת בקשר טובה עצר,
מפלדה שרשרת לך קנה :היא נוע

 בפני העומדים מנעול גם וכן — נוקשה
 להשיג ביכולתך אין ואם ברזל. מסור

 שרשרת לקנות תוכל כזאת׳ שרשרת
 (הקשאר,), לחיסום אותה ולמסור רגילה

 ברצונך אם מסור. בפני שתעמוד כך
 האופנוע צבע את תגרד לא שהשרשרת

 גומי, של לגליל אותה להשחיל תוכל
אופנים. של פנימי למשל, כמו,

האופ את קשור — בטחון ליתר
 שאת מקרים קרו ברזל. לעמוד נוע

 הטובים במנעולים קשור שהיה האופנוע
ביותר הנוקשות ובשרשרות והחזקים׳

השר (עם בשלמותו הגנבים העלו —
 10( משא מכונית על והמנעול) שרת
וברחו. פון)

חוזרת מכה
יר ממאנהאטן לאניר אבאלין הגב׳

 בשעה רייט תונזאס המזוין בשודז תה
 בחנות הקופה את לשדוד ניסה שהלה

 במשך שהיתה אחרי אמה. של המכולת
 המשטרה, בעיני גיבורה אחדות שעות

 ירתה ממנו שהאקדח נתגלה נאסרה.
המשטרה. ממחסן נגנב היריה את
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