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 גדולה מאלאיה של הפדרציה
ה לפי מונה מישראל, שש פי

תו 4.902י678 האחרונה ספירה
יישו משני מורכבת היא שבים.

 ותשע ומלגד.) (פנאנג בריטים בים
 על־ בבריטניה הקשורות מדינות

 הפדרציה את ההופכים חוזים ידי
 עיר למעשה. בריטית למושבה

ל תמונה (ראה סינגפור הנמל
 המרכזים מגדולי אחד מעלה),

העי והבסיס בעולם המסחריים
ה במזרח הבריטי הצי של קרי

 מול קטן, אי על שוכנת רחוק
באופן מחובר הוא אליו החוף

_______/_______ מלאכותי.
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ה י ס 1 ד כ 1 א ה |
 כמעט מורכבת האוכלוסיה

ה בני ממאלאיים, בשווה שווה
מ חוץ סינים. וממהגרים מקום•

.14% המונה הודי, מיעוט אלה

ה ל ב ל כ ה
האר אחת מאז היתד, מאלאיה

 המזרחית. באסיה העשירות צות
 הבדיל מייצרי בראש עומדת היא

מכ והיא בעולם, הטבעי והגומי
 יותר השטרלינג לגוש כיום ניסה

באימ אחרת ארץ מכל דולארים
 ההכנסה מקור הבריטית. פריה

וה הבדיל אחרי השלישי, הגדול
 העצום המעבר מסחר הוא גומי׳

סינגפור. נמל של
 אין- הטבעי, 7עושח אף על

 קטן חלק אלא מייצרת מאלאיה
 האורז, מן ובעיקר המזון, מן

נא והיא בניה, לכלכלת הדרוש
שמא כך החוץ, מן להביאו לצת

שלילי. הוא שלה המסתי זן
הזה״ ״העולם מפת
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 חוט אשר המאלאי, האי חצי

 אשר הרים רכס הוא שלו השדרה
 לאלפיים עד מגיעים פסגותיו

 בין ההיסטורי הגשר הוא מטר,
 אינדונסיה איי לבין אסיה יבשת

 היו המקוריים תושביו העשירים.
 הם אולם כושיים, גזעים כנראה

 גזע למאלאים, מקומם את פינו
 סין מדרום כנראה, שבא, מונגולי

אחרים. גזעים עם התערב אך
 את היפאנים כבשו 1941 בסוף
ש בזק במלחמת כולה מאלאיה

 ב־ הדהימה חודשיים, רק ארכה
 העולם את וביעילותה מהירותה

 הימי המבצר סינגפור, גם כולו.
 (״גיברלטאר בעולם ביותר החזק

 קצר, קרב אחרי נפלה אסיה״) של
 נגד אותה ביצרו שהאנגלים מפני
הת נגד אותה לבצר שכחו הים,
 אבדנה העורף. מן יבשתית קפה
הא למפלה נחשב סינגפור של

הברי בהיסטוריה ביותר יומה
האמריקאית. המהפכה מאז טית

המלחמה מטרת

 מזר של המכרעת חשיבותה
 אינה המערבי העולם לגבי לאיה

 הארץ של בעושרה רק נעוצה
 למלחמה, חיוניים גלם בחמרי

 ה־ המפתח בעמדת בעיקר אלא
קומו שלטון שלה. איסטרטגית

 ניתוק פירושו במאלאיה ניסטי
 לבין הגדולה בריטניה בין הקשר

 וניו־זילגד, אוסטרליה הונג־קונג,
 באוקי־ המערב עמדות בין טריז
 באו- עמדותיו לבין השקט נוס

 מאי של נפילתה ההודי. קינוס
 אחריה לגרור עלולה היתד, לאיה

 והו־ (סיאם) טאי של נפילתן את
 הודו, על איום להוות דו־סין,

וסיילון. בורמה פאקיסטאן,

הפלש המנדט כשנסתיים
 המשוחררים ופקידיה תינאי

 פלשתינה־א״י ממשלת של
 במא־ מבטם ננעץ חדשה, התעסקות לעצמם ביקשו (המנוחה)

 הנרי סיר היה במאלאיה ביותר שהתפרסם הפלשתינאי לאיה.
 בהיותו המנדט. ממשלת של האחרון העליון המזכיר גרני,

 בבוז שהתיחס שחצני, קולוניאלי כפקיד ברבים נודע בארץ
מוחלט. בביטול נהג בם היהודים, מבין לנכבדים גלוי וזלזול

 משורינת הבלתי הרולס־י־ויס במכונית נסע שגרני בשעההנר׳ סר שד מותו
 בלווית מאלאיה, של הג׳ונגל מכבישי באחד (למעלה) שלו

 (המקום מארב לו היכן המשטרה, לאזהרות ובניגוד אשתו
 מכוניתו על האש כשניטחה משמאל) בתמונה בחץ המסומן

 המכונית מתוך זחל במקום להשאר במקום אולם גרני• נפגע
 הקומוניסטיים המתקיפים אש את להסיח כדי הכביש צד אל
 ומת כדורים נוקב הוא בה. שישבה ומאשתו המכונית מן
ו לא המתקיפים כדורי העצים. אל שהגיע לפני עוד ע ג באשתו. פ


