İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA İZMİR’DE YAPILAN ESİR DEĞİŞİMLERİ
10 Haziran 1940 tarihinde İtalya, Almanya tarafında savaşa katıldığı tarihte; Doğu Afrika’da
200,000 askeri bulunuyordu. İngilizlerin, 1 Nisan 1941 tarihinde Asmara’ya girmesi ve 8 Nisan’da
da Massava’nın düşüşü ile Eritre seferi tamamlanmış oldu. Eritre’den güneye çekilmiş olan İtalyan
birlikleri 19 Mayıs 1941 de teslim oldu. Müttefikler İtalya’nın Doğu Afrika sömürgelerini 1941 yılı
sonbaharına kadar İtalyan hakimiyetinden temizledi.
İtalyan Doğu Afrikası Muhabereleri süresince esir edilen İtalyanların sayısının 230,000 civarında
olduğu tespit edilmiştir.1 Türkiye, tarafsız kalarak savaşa katılmamış olmasına rağmen bir dünya
savaşının ve bilhassa bütün komşularımızda cereyan eden savaşların tüm olumsuz etkileri günlük
hayatı çok zorlaştırıyordu. Bu yıllardaki tifüs salgını ve bunu sonucunda meydana gelen ölümler
halk arasında paniğe yol açmakta idi.
Tüketim maddelerinin halkın ihtiyacına yetmemesinden dolayı ekmeğin bile karneye bağlanması
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştı. Savaşın getirdiği kısıtlamalardan biri de basının verdiği haberlerin
ancak hükümetin istediği doğrultuda yönlendirilmesi idi. Bu da özel basın kanunları ve sıkı yönetim
ile temin edilmişti.
İtalya hakkında gazetelere gönderilen bir hükümet tebliğinde, Anadolu Ajansı haberlerinden başka
haber yazılmaması, ve müttefiklerle aramızda mevcut anlaşmadan bahisle harp vaziyetinde
olduğumuz, ima’en dahi yazılmayacak ve muharebeler tahlil edilmeyecekti.2 Anadolu Ajansı,
haberleri taraf tutmayacak şekilde dengeli olarak verir ve savaşın gerçeklerinin ne olduğunu
anlayabilmek imkanı pek olmazdı.3 1941 yılına gelindiği zaman iki tarafın da ellerindeki esirlerin
bakımları yük olmağa başladığı için bunların yurtlarına iadesi gereği ortaya çıkmıştı.
İtalya’da 1941 yılı Eylül ayından itibaren çalışmakta olan karma tıp komisyonun esir değişimlerine
dahil edilecek İngiliz personelin tespiti çalışmaları yapılıyordu. Aynı şekilde bir komisyon da
İngiltere’de aynı şekilde İtalyan esirlerinin değişimi için çalışmalar yapıyordu. Her iki devlet
arasında 1941 yılı sonuna doğru varılan anlaşmaya göre her iki taraf da ellerindeki himayeli esirleri
yaralı esirlerin bakımında yardımcı olmaları için değiştirmeme konusunda anlaşmaya varmışlardı.
Böylece sıhhiye gurubundaki himayeli (medical personnel) esirlerin vatanlarına iade edilme hakkı
kendi iradeleri yerine, onları esir eden devletin kararına bırakılmış oluyordu.
Almanlar, Yunanistan’ın bazı bölgelerini İtalyanların işgal güçlerine bırakmışlardı. İngilizlerin bu
bölgelerdeki esirlerin de değişime dahil edilmesi konusundaki talebi Almanlar tarafından kabul
edilmemişti. O tarihte tarafsız olan Türkiye, esir değişimleri için aracılık yapmayı kabul etmişti.
İkinci Dünya Savaşında; Türkiye’de, 1943 yılında Mersin’de bir ve İzmir’de 1942 yılında bir ve
1943 yılında üç tane olmak üzere toplam beş esir değişimi yapılmıştır.

Birinci İzmir Esir Değişimi
1941 yılı Ekim ayında İngiltere ile Almanya arasındaki görüşmeler kesilmiş ve Alman esirleri ile
yüklü olan İngiliz gemilerinin hareketi iptal edilmişti.
Alman işgali altında olan Yunanistan hastanelerinde bulunan İngiliz esirlerinin bu değişime dahil
edilmesi Alman hükümeti tarafından kabul edilmemişti.
1942 yılı Mart ayı sonlarına doğru İtalya’nın çeşitli şehirlerinde bulunan İngiliz hasta, yaralı ve
himayeli esirlerden 129 adedi İtalya’nın Bari şehrinde bir araya toplandı ve Gradisca adlı hastane
gemisine bindirildi. Gemi 4 Nisan 1942 tarihinde ilk değişimin yapılacağı İzmir’e doğru yola çıktı. 4
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1942 yılı Mart ayında İngilizlerin elinde bulunan İtalyan esirler İzmir’de yapılması planlanan
değişim için İskenderiye limanında bulunan Llandovery Castle adlı gemiye bindirildi ve Nisan
ayının ilk günlerinde yola çıkmak üzere hazırlandı. Gemi planlandığı gibi 4 Nisan 1942 tarihinde
değişimin yapılacağı İzmir’e doğru yola çıkarıldı.
1942 yılının Nisan ayında İzmir’de yapılacak esir değişimi hakkında kamuoyuna son günlere kadar
herhangi bir bilgi verilmemişti. Gemiler 7 Nisan günü İzmir Limanında olacaklardı. Gemilerin
hareketlerinin ertesi günü olan 5 Nisanda Yeni Asır gazetesinin arka sayfasında (makinaya
verilirken) notlu küçük bir haber yayınlandı. Haber Reuter ajansı tarafından verilmişti ve şöyle
deniliyordu:
” Hasta İngiliz ve İtalyan esirleri İzmir’de mübadele edilecek. Esirlerin iadesi için hastane gemileri
yakında İzmir’e geleceklerdir. İngiliz Hükümeti dost bir devlet vasıtası ile bu husustaki
anlaşmalardan istifade edebilmek için bir müddetten beri müzakerelerde bulunmakta idi.”
(Not: Gazetelerden alınan kısımlar basıldığı şekillerde aynen alınmıştır)
Ayrıca Kamuoyunun bilmediği bir pürüz vardı o da İtalyanların onurlarını korumak için bire bir
değişim üzerinde israr etmeleri idi. Bu yüzden yapılacak değişimin gerçekleşememe olasılığı ortaya
çıkmıştı, fakat İtalyanlar sonunda duruma rıza göstermek mecburiyetinde kaldılar.
Gazetede ,bu durum “İtalyan esirlerinin sayısı İngiliz esirlerinden fazladır. Hastaların iadesinde
sayı müsavatı aranmayacaktır.” şeklinde açıklanarak, taraf tutulmaktan kaçınılmıştır.
İngilterede, 5 Nisan 1942 tarihli Sunday Express gazetesinde Hariciye Vekaletinden yapılan
açıklamaya göre, İngiltere ve İtalya’nın hasta esirlerin değişimi koruyucu taraf olan İsviçrenin
arabuluculuğu ile Cenevre Anlaşmasına uygun olarak Akdenizde yapılacağı bildirilmişti. Bu şekilde
değişime hak kazanan esirlerin tarafsız bir komisyon tarafından muayene edilip hastalığı ve yarası
ciddi bulunanlar arasından seçildiği belirtilmişti. Ayrıca yine Cenevre Anlaşmasına uygun olarak
bazı himayeli personelin de değiştirileceği belirtilmişti. Yine aynı gazetede:
“İsviçre hükümetinin arabuluculuğu ile İngiltere ve İtalyan hükümetleri uzun zamandır değişim
imkanlarını müzakere etmekte idiler. İngilizlerin elinde çok fazla İtalyan esiri olduğundan dolayı
değiştirilecek İtalyan esirlerinin sayısı İngiliz esirlerine göre çok daha fazla olacaktır. Her iki taraf
da değişitirilecek himayeli personel adedinin görevleri aksatmayacak adette olmasında
anlaşmışlardır.”
Ankara’dan alınan habere göre değişim, Uluslararası Kızılhaç ile işbirliğinde olan Türk Kızılayı
gözetiminde yapılacaktır, haberi yayınlanmıştı.
6 Nisan 1942 Daily Express gazetesinde esir değişiminin İzmir Limanında yapılacağı haberi yer
almakta idi.
Gemilerin 7 Nisan 1942 Salı günü İzmir’e geldikleri gün Yeni Asır gazetesinde şu haber çıktı:
”Memnuniyetle öğrenildiki malul esirlerin değişimi İngilterenin derin dostluk hisleriyle bağlı
bulunduğu bir devletin kara sularında yapılacaktır (İngiliz Hariciye Nazırlığının bir sözcüsü
tarafından)
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Yine aynı günkü Anadolu gazetesinde “İngiliz siyasi mahfilleri İngiliz - İtalyan harp esirlerinin
mübadelesinde Türkiye’nin yardımından takdirle bahs ediyorlar. Hariciye nazırlığının bir sözcüsü
şunları söylemiştir:
Memnuniyetle öğrendik ki malul esirlerin değişimi İngilterenin derin dostluk hisleriyle bağlı
bulunduğu bir devletin kara sularında yapılacaktır. Kızılhaçın bir mümessili de şöyle demiştir:
Müzakereleri kolaylaştırdığından dolayı Türkiye’ye minnattar olmalıyız. Britanya bu haberi
sevinçle karşılamıştır.
8 Nisan 1942 Çarşamba günkü Yeni Asır Gazetesindeki “İNGİLİZ VE İTALYAN HASTAHANE
GEMİLERİ GELDİLER” Başlıklı haberde
Dün saat 15:00 te 14 bin tonilatoluk İtalyan Gradisca hastane gemisi ve saat 16:30 da da 22 bin
tonluk Llandovery Castle adını taşıyan İngiliz hastane gemisi, pilotlarımız refakatinde limanımıza
gelmişler ve Kışla önünde demirlemişlerdir, denilmiştir.
Yine aynı tarihli Anadolu gazetesi haberi
İNGİLİZ İTALYAN HASTAHANE GEMİLERİ İZMİRE GELDİLER
“..İzmir’de mübadele edilecek İngiliz ve İtalyan sakat ve malul esirleri hamil vapurlar dün saat
onbeş sularında limanımıza gelmişlerdir.. Bunlardan İngiliz Llandovery Castle vapuru 22 bin ton,
İtalyan Gradisca vapuru da 14 bin tonluktur. Gemileri Türk sularında pilotlarımız karşılamıştır…
Gemiler Kışla açığında demirlemişlerdir. Kızılay da beynelmilel haçın İzmir’e gelmiş delegeleri ve
vapurdaki delegelerle temas halindedir.
Dünkü fazla sert hava dolayısıyle mübadele ancak bu sabah yapılabilecektir.
İngiliz gemisinde 917 İtalyan, İtalyan gemisinde de 129 İngiliz esiri vardır.” olarak vermişti.
Tarafsızlığını titizlikle koruyan Türkiyenin topraklarında Alman askeri bulunmaması Müttefiklerin
gizli faaliyetleri için uygun bir ortam sağlamakta idi. Bu sebepten dolayı İzmir, Türk-İngiliz ortak
haber alma çalışmalarının merkezi olarak seçilmişti. Türkiyenin stratejik konumundan dolayı İngiliz
ajanlarının yaptığı çalışmalar her iki devletin üst yöneticilerinin dahi bilgisi haricinde çok gizli
yürütülmüştü. İzmirdeki İngiliz ordu mensupları her zaman sivil giyimli idiler. İzmirde bir İngiliz
işadamı olarak yaşamını sürdüren Alfred. A. Simes aynı zamanda İngiliz Sekizinci Ordusunda
binbaşı olarak görev yapmakta ve Türk yetkililerinin bilgisi dahilinde, Müttefiklerin haber alma
çalışmalarına katkıda bulunmakta idi.
8 Nisan 1942 tarihinde Binbaşı Simes Türk basın kartını kullanarak ve Kızılhaç İzmir
sorumlusunun da yardımı ile, fotoğraf makinası ile İtalyan Gradisca’ya çıkmayı başardı.Fotoğraf
çekmeye başladığı anda Gradisca gemisi kaptanı tarafından yakalandı. “İngilizmisin Türkmüsün?”
sorusuna “İngilizim” cevabını alınca “ Burası düşman toprağı seni esir edebilirim” diyen kaptana
Binbaşı Simes geminin küpeştesine atlayarak “İtalyanların centilmen kişiler olduğunu biliyorum,
müsaade ederseniz geldiğim yerden giderim, aksi halde kendimi buradan denize atarım” deyince
kaptan da “atlama ve geldiğin yerden git” cevabını vermişti.Kederli İtalyan askerleri ile dolu olan
Bayraklı vapurunu gören Binbaşı Simes’e bir İtalyan subay İngilizce olarak “Yaralı askerlerin
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fotoğraflarını çekerek onları rahatsız etme lütfen” demesi biraz geç olmuştu, Binbaşı Simes
fotoğraflarını çekmişti bile.5

Bayraklı vapurunda İngiliz Esirler(foto Alfred Simes)

Kederli Italyan esirler(foto Alfred Simes)
9 Nisan 1942 Perşembe tarihli Yeni Asır gazetesi
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ESİRLER DÜN MÜBADELE EDİLDİ başlığı altında haberi şöyle vermişti:
“Gradisca İtalyan hastahane gemisi ile Llandovery Castle İngiliz hastahane gemileri dün sabahın
ilk saatlerinde yan yana bulunmakta idiler. Saat tam yedide esir değişimine başlanmıştır. Esirlerin
nakline Bayraklı vapuru tahsis edilmiş ve birkaç romorkörle lüzumlu şatlar bu gemiler arasında
mevki almışlardır.
Mübadele muamelelerini hükümetimiz adına idare ve sevk eyleyen garnizon komutanı Korgeneral
Hakkı Akoğuz adına gemileri muayyen noktadan alıp İzmire getiren ve gene muayyen noktaya
kadar uğurlayacak olan Yarbay Cevdet Ültanın reisliğinde Deniz Yüzbaşı Refet Arnom, Mülhak
Yüzbaşı Bahattin Engin, Deniz Üsteğmenleri Mahmut Eraz ve Ekmel Kale’den mürekkep askeri
heyet Beynelmilel Kızılhaç teşkilatının Ankara delegesi Kurvaziye (Bay Courvoisier-yazar notu) ve
Kızılay mümessili Dr. Saada Kâğıtçılar saat 7 de Llandovery castle İngiliz hastahane gemisine
gitmişlerdir.
İtalyan gemisinden nakledilen İngiliz yaralı esirlerinin hemen hepsi ağır surette yaralı
bulunuyordu. Bu esirlerin en büyük kısmı Yunanistan harbinde ve bir kısmı da Libya cephelerinde
yaralanmış ve esir olmuşlardır. İtalyan esirlerinin yarısının yaraları nispeten hafiftir. İçlerinde
bilhassa 37 kişi gayet ağır surette yaralanmışlardır ve vücutlarının mühim uzuvlarının bir veya
birkaçını kaybetmişlerdi.
Esir mübadelesi saat üçe doğru tamamı nihayet bulmuştur. İngiliz hastahane gemisi işini bitirince
İzmir limanını terk etmiştir.
İtalyan gemisi Bari’den hareket etmişti.
Kızılhaç komitesi delegesi B. Reymond “ Bu bir mübadele değildi, Cenevre mukavelesinin bir
maddesi mucibince yaralıları ana vatanlarına iade ediştir, onun için esir adedinin kıymeti ve
ehemmiyeti yoktur.” demiştir.
İngiliz gemisinde 344 subay ve er yaralı ve hasta, yaraları hafif olarakta 75 subay ve 500 İtalyan
eri vardır. İtalyan gemisinden bize ikisi İngiliz albayı ikisi yarbay olarak 60 yaralı ve 69 diğer
personel verildiği anlatıldı.
Hastahane gemileri maalesef harbin tesirinden uzak kalmamıştır. Llandovery Castle Tobruk
civarında 5 defa bombardıman edilmiş ve güçlükle kurtulmuştur. Aynı geminin eşi olan gemi
bundan bir ay önce batırılmıştır. İskenderiye’den İzmir’e gelirken herhangi bir hadise olmamıştır.
9 Nisan 1942 tarihli DAILY EXPRESS gazetesi değişim haberini “MERHAMET GEMİSİ
YUVAYA DÖNÜŞ YOLUNDA - YARALILAR NEŞELİ” başlığı altında şu satırlarla vermişti:
İzmir limanında, neşeli 129 İngiliz 10,640 tonluk Llandovery Castle adlı İngiliz gemisindeki
personel tarafından özel ilgi ile karşılanmıştır.
Dün İzmir’in güneşli mavi körfezine 917 İtalyan ile gelen gemiyi iki saat sonra İngiliz yaralıları
taşıyan İtalyan Gradisca gemisi takip etti.
İngiliz Konsolusu Mr.Edwyn Cecil Hole Llandovery Castle gemisine, İtalyan Konsolos yardımcısı,
Signor Maffoli ise Gradisca gemisine gittiler. Türk Kızılayı yetkilileri ve ikişer İsviçre Kızılhaçı
delegesi her iki gemiye giderek irtibat gurubunu oluşturdular. Türk vapuru gemilerden esirleri
naklederken binlerce İzmirli olayı ilgi ile izliyordu. İngiliz esirler daha az olduklarından dolayı
vatanlarına ilk kavuşanlar onlar oldu.
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Çoğu kolu veya bacağı kopmuş olan esirler gemiye yaklaştıkları zaman güvertede sıralanmış olan
diğerlerinin sevincine katılmakta gecikmediler
Libya’da zırhlı bir gurup komutanı olan tek bacaklı bir İngiliz Albay, İtalyan gemisinin Pazartesi
günü Bari limanından hareket ettiğini ve gemide her türlü konforun olduğunu anlattı. Aynı şekilde
İtalyan esirler de İngiliz gemisindeki konfor için müteşekkir olduklarını ve hatta İzmir limanında
gemiyi terk etmeden evvel kendilerine yemek verildiğini söylediler.
Bazı İtalyan esirler İtalyan gemisine geldiklerinde Faşist selamı verdiler ve gemidekiler tarafından
Duçe naraları ile karşılandılar.
10 Nisan 1942 tarihli DAILY EXPRESS gazetesi “ARTIK İTALYADA DEĞİLLER MERHAMET GEMİSİNDE İKİ YILDAN SONRA ROSTO VE BİRA” başlıklı haberde
Llandovery Castle gemisinde 119 esirin 919 esire karşı değiştirildiği anlatılarak, hemşirenin “Daha
rosto isteyen var mı?” sualine, herkesin sevinçle evet dediği ve yaklaşık iki yıldır ilk defa İngiliz
yemeği yendiği ve yemekte bira içildiği anlatılmakta idi.
Değişimin sabah yedide başladığı 119 (129 olacak yazar notu) İngiliz’in 919 İtalyan ile değişiminin
fazla uzun sürmeyerek saat 13:00 de tamamlandığı ve Llandovery Castle gemisinin saat 15.30 da
Körfezin dışına doğru hareket ettiği görüldü.
Geçen yılın 7 Nisan’ında esir düşen çavuş John Fordham, Solomona adlı kamptan gelmişti. Bu
kamptaki 2,140 esirden sadece kendisi ve 19 diğer esir, değişim gurubuna dahil edilmişlerdi.
Solomona kampında aldıkları gündelik bir İtalyan Lirası idi. Bu gündelikten biriktirdikleri para ile
bir piyano, kornet, banjo ve davul alarak bir caz orkestrası kurmuşlardı.
Binbaşı De Olive-Lowe ve Albay Spaight, Gradisca gemisinin lüks bir gemi olduğunu ve
yemeklerinin de kamptaki yemeklerden daha iyi olduğunu söylemişti.
Değişimden çok memnun olan İngiliz Konsolosluğunun bir memuru herşeyin çok iyi gittiğini
söylemişti. Türk vapurları esirleri transfer ederken İngilizler neşe içinde tezahürat yaparken
İtalyanlar da “Giovenezza” şarkısını söylüyorlardı. Bir İngiliz görevli Türklerin fevkalade yardımcı
ve etkili olduğunu söylemişti.
Bu değişim ile İtalyanların elinde bulunan esirlerden ilk defa sansürsüz ve tam olarak bilgi almak
imkanı olmuştu.
Buna göre İtalyan gemisindeki esirlere yapılan muamele fevkalade iyi idi.
Alman işgali altında olan Yunanistan hastanelerinde bulunan İngiliz esirlerinin bu değişime dahil
edilmesi Alman hükümeti tarafından kabul edilmemişti.
17 Nisan 1942 tarihli Sunday Express gazetesinde çıkan haberde İskenderiye limanına gelen İngiliz
esirlerinin özel bir trene bindirilerek Kahire’ye ulaştırıldığı bildirilmişti.
O tarihlerde haberleşme çok zor şartlar altında yapılıyordu, bilhassa uluslararası mektupların
iletilmesi çok uzun sürüyordu, bu yüzden esir değişimi fotoğraflarının İngiltereye varması uzun
zaman aldı ve ilk resimleri basan gazete Daily Express oldu. 23 Nisan 1942 tarihli Daily Express bir
İngiliz esir tarafından İzmir limanında çekilmiş resimleri yayınladı.
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Bundan üç gün sonra 26 Nisan 1942 tarihli Sunday Express gazetesi beklediğiniz resimler başlığı
altında Birinci esir değişiminin fotoğraflarını yayımlıyordu.

Llandovery Castle 7 Nisan 1942
İzmir’de yapılan mübadelede Gradiska’yı selamlayan askerler Bayraklı vapurunda.
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Mersin Esir Değişimi
21 Mart 1943 tarihli Sunday Express gazetesi Mersin’de yapılan esir değişimini “863 İNGİLİZ
ESİR BÜYÜK DEĞİŞİM İÇİN LİMANDA” başlığı altında şöyle anlatmıştı:
“Türkiye’nin Akdeniz sahilindeki küçük bir liman olan Mersin’e biri İngiliz öteki İtalyan olan iki
gemi yaralı olmayan esirleri, değişim için getirmiş bulunuyor. Geçen yıl İzmir’e değişim için
gelmiş olan Gradisca, bu yıl da Bari limanından hareketle 788 İngiliz deniz subayı, 50 İngiliz sivil
ve denizcisini ve Almanya’daki kamplarda bulunan 25 tutukluyu Mersin’e getirmişti.
Talamba adlı (Talma olacak - yazar notu) İngiliz gemisinde ise 788 İtalyan deniz subayı ve
denizcisi ve Suudi Arabistan’da esir alınan 50 İtalyan ve 25 Alman olmak üzere 75 sivil
bulunuyordu. Suudi Arabistan’dan gelen İtalyanların 1941 yılında Kızıl Denizde batırılan yedi
İtalyan destroyerinin personeli olma ihtimali vardır. Suudi Arabistan ile Mihver devletlerinin
arasındaki münasebetler bir müddetten beri pek iyi değildi. Almanya Büyük Elçisi Von Papen,
İngiliz Büyükelçiliği mensupları ve Uluslararası Kızılhaç Başkanının da Mersin’e gelmesi
bekleniyordu. İngiliz Hariciye Vekaletinin dün yayınladığı bildirgede değişimin Mersin’de Türk
Hükümetinin aracılığı ile yapılacağı fakat İngiliz esirler bir Mısır limanına gelmeden işin bitmiş
sayılmaması lazım geldiği belirtilmişti. Bu değişim geçen yıl İzmir’de yapılan değişimin ardından
İngiltere ile İtalya arasındaki ikinci esir değişimi olacaktır. Görüşmeler İsviçre hükümetinin
arabuluculuğunda cereyan etmektedir.

İngiliz esirler Talma gemisine binerken
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İkinci İzmir Esir Değişimi
Üçüncü değişimin 1943 yılı Nisan ayında İzmir’de yapılması planlanmıştı. Bir evvelki değişimin
aksine bu seferki değişim haberleri ve hazırlıklar erken başladı.
8 Nisan 1943 Perşembe günkü Yeni Asır gazetesine ilk değişim haberi şöyle çıktı; “YAKINDA
İZMİR’ DE MÜBADELE YAPILIYOR”
İngiliz ve İtalyan esirleri arasında yeni bir mübadele Nisan’ın 14 üncü Çarşamba günü İzmir
limanında yapılacaktır. Yeni mübadele hükümetimizin tavassutuyla ve doğrudan doğruya Kızılay’ın
idaresi altında yapılacaktır.
10 Nisan 1943 Cumartesi günü Gradisca gemisi İngiliz esirlerini alarak Bari limanından hareket
etti.
Aynı günkü Yeni Asır gazetesinde şu haber yayımlandı: “ESİRLER SALIYA GELİYOR”
Esirlerin mübadelesi için Kızılay’ca bir vapur, bir romörkör, bir motor ve iki şat kiralanacaktır.
11 Nisan 1943 Pazar günkü Yeni Asır gazetesinde şu haber çıktı: “KIZILAY ESİRLERE HEDİYE
HAZIRLADI”
Haber aldığımıza göre Kızılay Cemiyeti her iki tarafın hastahane gemilerine üçer tercüman
verecek, İngiliz ve İtalyan esirlerine kuru üzüm paketleri ve sigara ikram edecektir. Bin paket Serkl
Doryan sigarası ve 5000 kilo üzüm hazırlanmıştır.
13 Nisan 1943 Salı tarihli Yeni Asır gazetesindeki haber: “MÜBADELE PAZAR GÜNÜ
YAPILACAK”
Mübadele işinde denizyolları idaresinin Bayraklı vapuru kullanılacaktır. İngiliz hastahane gemisi
yarın limanımızda bulunacaktır. İtalyan hastahane gemisinin İzmir‘e gelişi bazı sebepler yüzünden
gecikeceği için bu vapurun ancak cumartesi akşamı limanımızda bulunacağı hesap edilmektedir.
Değişecek İngiliz esirlerinin miktarı 136 kişidir, İtalyanların 1234 kişi olduğu anlaşılmaktadır.
14 Nisan 1943 Çarşamba tarihli Yeni Asır gazetesi: “İNGİLİZ - İTALYAN ESİRLERİNİN
MÜBADELESİ”
Matbuat Umum Müdürlüğü esir değişiminin sinemasını aldıracaktır. Esir mübadelesinde bulunmak
üzere bazı gazeteci arkadaşlar da şehrimize gelmişlerdir.
15 Nisan 1943 Perşembe Tarihli Yeni Asır gazetesi: “DEĞİŞTİRİLECEK OLAN
İTALYANLAR’DAN BİR KISMI SİNİR HASTASI”
Öğrendiğimize göre bir İngiliz hastahane gemisiyle mübadele için limanımıza gelecek olan 1200
İtalyan esirinden 300 kadarı esaretleri sırasında veya harp esnasında delirmiş veyahut ruhi, akli,
asabi hastalıklara uğramış olanlar teşkil etmektedir. Bu hastahane gemisi Port-Sait’ten hareket
etmişse de henüz limanımıza varmamıştır. İngiliz esirleri getirecek olan İtalyan vapuru yine
Gradisca hastahane gemisidir ki İzmir’e ancak pazar günü varacağı tahmin ediliyor.
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“LONDRA TÜRK ALİCENAPLIĞINA MİNNETKÂR”
Londra radyosu Büyük Britanya ve İtalya arasında bugünlerde yapılacak olan esir mübadelesinden
bahsederek diyor ki:
“Büyük Britanya halkı yaralıların mübadelesini mümkün kılan Türkiye’nin alicenap kolaylıklarını
bir kere daha minnetle karşılar.”
17 Nisan 1943 Cumartesi Tarihli Yeni Asır Gazetesi: “DEĞİŞTİRİLECEK ESİRLER PAZARA
GELİYORLAR”
18 Nisan 1943 Pazar günkü Yeni Asır Gazetesi: “ESİRLER DÖRT HASTAHANE GEMİSİ İLE
BUGÜN ÖĞLE VAKTİ GELİYOR”
GELECEK VAPURLAR
Bu sabah limanımıza gelecek gemiler şunlardır:
İngiliz Talamba ve Tairea hastahane gemileri. Gemiler Port-Sait limanından gelmektedirler. Bu
gemilerin daha evvel bir gecikme yüzünden hareketlerinin tehiri bildirilmişti.
Gradisca hastahane gemisi 13 bin 800 tonluktur. Arjantina ise 9 bin tonluk bir yolcu vapurudur. Bu
vapurun harpten önce Amerika hattında işleyen ufak bir transatlantik olduğu, çok yollu olduğu
bildirilmiştir.
Harp esirlerinin mübadelesinin hariçte uyandırdığı alaka pek büyüktür. Bilhassa İngiltere ve
İtalya’da bu mübadele işinin en büyük alaka uyandırması tabiidir.
İngiliz Daily Mail, Daily Express, Sunday Express ve İtalyan Il Popolo d'Italia gazetesinin bir
muhabiri İzmir’e gelmiştir.
19 Nisan 1943 Pazartesi günkü Yeni Asır gazetesi
İtalyan esirlerini getiren Tairea ve Talamba İngiliz hastahane gemileri dün gece yarısından biraz
sonra Uzun ada önlerine gelerek demirlemişlerdir. İtalyan vapurları da sabaha karşı aynı mevkiye
varmışlardır. Gece limanımızdan bir deniz subayının idaresinde hareket eden kılavuzlar gemilerde
vazife almışlardır. Dört gemi saat yedi buçukta demirledikleri yerden kalkarak önde Tairea
arkasından Talamba sonra Gradisca ve en sonra Arjantina olmak üzere bir dizi halinde tam saat 9
buçukta limana girmişlerdir. Gemiler Konak iskelesi karşısında kıyıya pek yakın olarak birbirlerine
üçer gomine aralıklarla demirlediler.
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İngiliz hastahane gemisi Talamba Konak iskelesi karşısında

İtalyan hastane gemileri Gradisca ve Argentina
20 Nisan 1943 Salı Günkü Yeni Asır gazetesi : “ESİRLER DEĞİŞTİRİLDİ MÜBADELE
BAŞLARKEN”
Mübadelenin başlayacağı dün sabahın yedisinde mübadele işinde kullanılacak Efes vapuru ile
birkaç şat, romorkörler ve istimbotlar, Kızılayın hizmetinde, misafir vapurların yanında vazife
almışlardır. Saat tam 6:45 te mübadeleyi fiilen idare edecek olan Kızılay erkânı, başta Kızılay
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umum müdürü Dr. Remzi Güvenç, Kızılay İzmir Merkezi reisi Baha Yörük, Dr. Sami Kulakçı, Dr.
Hilmi Demironat, mübadelenin başlayacağı İngiliz Tairea vapuruna gittiler.

İzmir Kızılay Başkanı Baha Yörük Tairea gemisinde

İtalyan Esirleri şatta
Mutad seremoniden sonra saat 7 de ilk İtalyan esir kafilesi İngiliz gemisinden ayrılarak şatlara
bindirildi. Bu esirlerin omuzlarında birer pusula üzerinde İngilizce “yürümeğe muktedirim”
kelimeleri okunuyordu. Mübadele şeklen şöyle oluyordu:
Gemi başhekimi mikrofonla esir isimlerini okuyor ve bunlara ait kartları karşısındakine veriyordu.
Bu surette muameleleri tamamlanan esir şata ayrılıyordu. Yardıma muhtaç olanlar hemşirelerin
veya yardımcıların himayeleri ile Efes vapurunda birer mevkiye yerleştiriliyordu. Ağır yaralılar ise
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içine kauçuk yataklar yerleştirilmiş sedyelerle şata bindiriliyordu. Bu surette iki İngiliz hastahane
gemisinde mevcut; hasta, sağlam ve sakat 350 İtalyan Arjantin gemisine nakledildiler.

İtalyan Esirler Efes vapurunda

İtalyan ağır yaralı esirler şatta
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Gradisca gemisinde

İngiliz yaralı esirler

Ingiliz yaralılar Kızılay görevlileri tarafından gemiye bindirilmek için hazırlanıyor
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Beynelmilel Kızılhaç mümessili ile Kızılay Genel Müdürü Dr. Remzi Güvenç (ayakta) ve
İzmir Kızılay Başkanı Baha Yörük(oturan) bir arada

İngiliz Başhemşire, Kızılay Genel Müdürü Dr. Remzi Güvenç ve İzmir Kızılay Başkanı Baha
Yörük ( sağda) ile beraber
MÜBADELE EDİLENLER
Mübadele edilen İngiliz ve İtalyan esirler şunlardır:
İngilizlerden: 3 halis İngiliz, 1 Amerikalı tayyareci, ikisi subay olmak üzere 5 hür Fransız
(Degolcü) ile ekserisi Avusturalyalı, Zellandalı, Hintli ve müstemlekeler halkından olmak üzere 350
kişi.
İtalyanlar’dan: 248 Subay, 958 gedikli ve er 6 doktor olmak üzere 1212 kişi. Bunlardan 350 kişi
Arjantin vapuruna ağır yaralı, sakat, ağır hasta, kolsuz, bacaksız ve asap hastası olan 862 kişi de
Gradisca hastahane gemisine yerleştirildiler. İtalyan esirler arasında bir general, müteaddit albay,
yarbay, binbaşı ve yüzbaşılar vardı.
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İngiliz esirler arasında yegane yüksek rütbeli subay bir albaydı.
Saat 16:30 da mübadele fiilen neticelendirilmişti. Kızılay cemiyetinin hazırladığı üzüm, incir ve
sigara paketleri esirlere hediye edilmiştir. İngiliz ve İtalyan gemileri bu sabah saat yedide İzmir
limanından ayrılacaklardır.
20 Nisan 1943 Daily Express Gazetesinde “SERBEST KALAN İNGİLİZLER PORTAKALLAR
İLE KUTLADILAR”
Başlıklı haber şöyle verilmişti: Bu sabah saat sekizde 200 İngiliz ve 1,200 İtalyan harp esiri
konsolosluk mensuplarının değişim için yaptıkları hazırlıkları seyrediyorlardı. Bütün değişimin
akşama kadar sonuçlandırılması ümit ediliyordu. Esirler dün buraya dört beyaz ve gri hastahane
gemisi ile gelmişlerdi. İngiliz Tairea ve Talamba gemileri İtalyan hasta ve yaralı askerleri,
doktorları ve rahipleri, İtalyan Gradisca ve Argentina gemileri de İngiliz yaralı ve bir gurup
himayeli personeli getirmiş bulunuyor. İzmir limanının çeyrek mil dışında demirleyen gemilere
çıkan karşılama gurubu incir, üzüm, portakal, tatlılar, çikolatalar, kuru yemişi kapsayan hediye
paketleri ve İngilizce gazete ve mecmualar ile hemen gemilere çıktı. Hediye paketleri ile birlikte
büyük çiçek demetleri ve Türk Kızılayı tarafından verilen 1,000 sigara da gemilere yollanmıştı.
21 Nisan 1943 Tarihli The Times gazetesinde: “2350 İNGİLİZ HARP ESİRİ VATANA
KAVUŞMAK İÇİN İZMİRE GELDİ”
Başlıklı haberde: İzmirde harp esirlerinin değişimi için Türk yetkililer ile Kızılhaç bir defa daha
uyum içinde işbirliği yapmaktalar. Bu seferki değişimde 350‘si yaralı olmak üzere 1,200 İtalyan ve
200‘ü sağlık personeli olmak üzere 350 İngiliz yer aldı. Değişim, dün sabah güzel bir havada
başladı. Türkler yine vapur ve romörkörleri temin ettiler ayrıca her esire meyve ve sigara paketleri
hediye ettiler. İngilizlerin aksine moralleri bozuk olan İtalyanlar esir kampının güvenliğini terk edip
yeniden cepheye gönderileceklerinden endişeli idiler. İngilizler ise çok hak ettikleri bir izin
molasından sonra bir an evvel göreve dönmek için sabırsızlanıyorlardı. İngiliz gemisinde sedyede
yatan bir İtalyan yaralı, denizde boğulmak İtalya’ya dönmekten daha iyidir, diye denize atlamağa
çalıştı. Türkiye karasularında gelecek ay yeni değişimlerin yapılması beklenmektedir.

Üçüncü İzmir Esir Değişimi
8 Mayıs 1943 Cumartesi tarihli Anadolu Gazetesi: “ESİRLER MÜBADELESİ İNGİLİZ
GEMİLERİ GELDİ, İTALYANLARIN DA BU SABAH GELMESİ BEKLENİYOR”
Başlığı altında: Üçüncü esir mübadelesi yarın limanımızda Kızılay’ın idaresi ve nezareti altında
yapılacaktır. İngiliz Talamba, Tairea, ve Cap St. Jacques gemileri körfeze girmek için muayyen bir
saatten evvel Uzun adaya vardıkları için mevki komutanlığınca kılavuzla limana girmelerine
müsaade edilmiştir. İngiliz gemileri tam saat 21:00 da dolma iskelesi karşısında demirlemişlerdir.
İtalyan Arjantina, Gradisca, ve Citta di Tunisi vapurları dün akşam geç vakit Ada önüne gelmiş,
demirlemiş ve geceyi orada geçirmişlerdir.
8 Mayıs 1943 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde:
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“İngiliz ve Amerikan askerleri Tunus limanı ile (İtalyanların) büyük deniz üssü Bizerte’yi işgal
etmişlerdir (7 Mayıs 1943) Bizerte, Toulon’dan sonra Akdeniz üzerinde en mühim deniz üssüdür.
Bizerte’ye hakim olmak sayesinde Sicilya boğazına hakim olacaklardır.” haberi yayınlanmıştı.
9 Mayıs 1943 Pazar Anadolu Gazetesi: “BUGÜN TÜRKİYEDE DÖRDÜNCÜ ESİRLER
MÜBADELESİ YAPILIYOR” Başlığı altında:
Vapur yolculuğu iyi havada ve müsait şartlar altında geçmiş, ve herhangi bir hadise olmamıştır.
İngiliz gemileri erkanının söylediklerine göre geçen defaki yolculuk esnasında birçok İtalyan esiri
fazla asabiyet tezahürleri gösterdikleri halde bu defa çok sakin ve biraz da müteessir gelmişlerdir.
bu teessür, Roma radyosu neşriyatını takipte serbest bırakılan esirlerin, aldıkları haberleri fena
karşılamış olmalarına atfedilmektedir. Tunus ve Bizerte’nin sukutu haberi de son olarak bu
teessürü arttırmış, hatta bazı zabit ve askerler arasında bunun neticeleri üzerinde konuşmalar bile
olmuştur.
Gemiler Bari limanına hareket etmeden Bari’deki hava üssü müttefiklerin taarruzuna uğramıştır.
haberi yer almakta idi.
9 Mayıs 1943 tarihli Cumhuriyet Gazetesi: “ESİR MÜBADELESİ BUGÜN YAPILIYOR” Başlığı
altında:
“Dün gelen İngiliz vapurlarından sonra bu sabah (8 Mayıs) İtalyan gemileri de limana girmiştir.
Mübadele yarın sabah saat 7:00 da başlayacak ve akşama kadar bitirilecektir. Pazartesi sabah saat
6 ile 8 arasında vapurlar limanımızı terk edeceklerdir.” Haberi verilmişti.
9 Mayıs 1943 tarihli Sunday Express gazetesinde değişim haberi: “Ankara’dan resmen açıkladığına
göre yeniden İngiliz ve İtalyan esirleri değiştirilecektir” şeklinde idi.
10 Mayıs 1943 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde aşağıdaki haber yer almakta idi: “İNGİLİZ VE
İTALYAN ESİRLER DÜN MÜBADELE EDİLDİLER”
Göze çarpan diğer bir nokta muharip iki millete mensub sıhhiye erlerinin hasım yaralılarına kendi
yaralıları gibi şefkat ve ihtimam gösterdikleridir.
13 Mayıs 1943 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde aşağıda verilen haberde Afrika’daki savaşların son
bulduğu anlaşılmaktadır.
“Tunus’taki Mihver ordusu komutanı Orgeneral Von Arnim esir edilmiştir. Esir edilen 110,000
Alman ve 40,000 İtalyan ile esir sayısı 150,000 kişiyi bulmuştur. Muharebe dün gece saat 8:10 da
nihayet bulmuştur.”
16 Mayıs 1943 tarihli Sunday Express gazetesi Türkiye’de enterne edilmiş bulunan bütün İngiliz ve
Amerikan havacılarının serbest bırakıldıkları haberini verdi.
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İtalyan esirler Cap Saint Jack gemisinden şatlara bindirildikten sonra

Şatlara bindirilen İtalyan esirler Arjantina gemisine götürülüyor
Mayıs 1943 yapılan üçüncü İzmir esir değişiminde 4 İtalyan Generali de serbest kalan askerler
arasında idi. Bunlar içinde en yüksek rütbeli olan Korgeneral Sebastiano Gallina Ordu komutanı
iken esir olmuştur.
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İtalyan Korgeneral Sebastiano Gallina

İtalyan Generali Sebastiano Gallina kendi hastane gemisinde askeri merasim ile karşılanıyor

Korgeneral Gallina uzun boylu, uzun sakallı monokl taşıyan bir ihtiyardır. Türk askerî heyeti
kendisi ile görüşmek istediğinde ne için çağırıldığını derhal tahmin edememiş olacak ki salona sert
hatta müteessir bir çehre ile gelen General, Kurmay Başkanımızın Cumhuriyet Ordusu
Genelkurmay başkanlığı adına kendi şahıslarında İtalyan hasta ve esirlerin hatırlarını istifsar ve
kendilerine hoş geldiniz temennisi izhar ettiğini tebliğ etmesi üzerine kıpkırmızı olmuş ve gözleri
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yaşarmış, derin bir reveransla yarbay Hilmi Beleni’yi selamladıktan sonra bastonuna dayanarak
dimdik doğrulmuş, titrek bir sesle ve derin bir heyecanla bu eşsiz nezaket ve cemile eserini
hayatında unutmayacağını, bir esire yapılan bu iltifatın kıymet ve derecesini takdir ettiğini, bu
nezaketi hükümetine arzı, vatanına dönünce yapılacak ilk vazifesi telakki eylediğini söylemiş ve
tekrar tekrar teşekkür etmiştir. Değiştirilen diğer üç general; Korgeneral Virginio Villanis, Kolordu
Komutanı Korgeneral Alessandro Deguidi ve Tümen Komutanı Tümgeneral Antonio Rizzo idi.

Dördüncü İzmir Esir Değişimi
1 Haziran 1943 tarihli Anadolu Gazetesindeki haber:
2709 İtalyan esirini hamil Talamba, Tairea ve Sontay İngiliz hastahane gemileri ile 700 veyahut
465 İngiliz esirini hamil Gradisca, Argentina ve Citta di Tunisi İtalyan hastahane gemileri bu
sabah yine Türk kılavuz gemilerini takiben limanımıza geleceklerdir, şeklinde idi.

2 Haziran 1943 (soldan sağa) Sontay, Arjantina, Gradisca, Tairea ve Talamba, İzmire geliyor.
2 Haziran 1943 tarihli Anadolu Gazetesinde aşağıdaki haber çıktı:
İki İngiliz ve üç İtalyan gemisi evvelki mübadelelerde de gelmiş olan gemilerdir. Yalnız üçüncü
İngiliz gemisi olan Sontay limanımıza ilk defa gelmektedir. Bu gemi İngiliz hizmetinde bir Fransız
gemisi olup bordasında İngiliz ve Fransız bayrakları resmedilmiş olduğu gibi bayrak direğinde de
aynı bayraklar dalgalanmaktadır. Takriben altı bin ton hacminde dört direkli ve tek bacalıdır.
3 Haziran 1943 tarihli Anadolu Gazetesinde esirlerin değişiminin tamamlandığı haberi
yayımlanmıştı. Bu değişim ile Türkiye’de yapılan değişimler sona ermiş oluyordu. Kayıtlara göre
her iki tarafında yüksek rütbeli subayları son değişime bıraktıkları görülmektedir. Bu değişimde.
Doktor Korgeneral Giulio Masserano, Doktor Tümgeneral Oggero, Tümgeneral Giovanni Martini,
Askeri hakim Tümgeneral Bendendo ve Tümen komutanı Tümgeneral Aldo Beghi olmak üzere 5
İtalyan generali hürriyetlerine kavuşmuşlardı. Bunlar ile ilgili gazete haberleri şöyle idi:
İngiliz gemilerindeki İtalyan Generallerden Martini ve Masserano ve Oggero, Kızılay Umum
Müdürü doktor Remzi Güvenç ve İzmir Merkezi Reisi Baha Nasuh Yörük tarafından alınarak İzmir
heyeti Reisi Binbaşı Bahaettin Engin’in refakati ile Gradisca’ya nakledildiler. Generalleri İngiliz
gemilerinde başhekimler ve süvariler şat üzerine kadar inerek uğurladılar. Gradisca’da da
merasimle karşılandılar
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İtalyan Yüzbaşı, Kızılay Genel Müdürü Dr. Remzi Güvenç ve İzmir Kızılay Başkanı Baha
Yörük (sağda) ile beraber

Son değişimdeki tek İngiliz Generali: Tümgeneral John Harold Frowen idi. Gazetecilere yedi
senedir vatanından uzak bulunduğunu kaydeden general esaretinin on ay evvel vuku bulduğunu
beyan etti. Tümgeneral Frowen Gradisca başhekimi tarafından ihtimamla uğurlandı.

İngiliz Tümgeneral Frowen Gradiska gemisinde Kızılay Genel Müdürü Dr. Remzi
Güvenç(sağda) ve İzmir Kızılay Başkanı Baha Yörük ile beraber
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İngiliz Tümgeneral John Harold Frowen’in Gradiska başhekimi Albay Galeone Cludio
tarafından uğurlanışı
Kızılay heyetimiz tarafından İzmir motörü ile Tairea gemisinde başhekim ve süvari tarafından
hürmetle karşılandı.

İngiliz Tümgeneral John Harold Frowen’in Tairea gemisi başhekimi tarafından karşılanışı
İngiliz Generali sol ayağını ve bir elinin parmaklarını Libya harp meydanlarında kaybetmiş, uzun
müddet Napoli’de bir hastahanede tedavi edilerek iyi olmuştur. 1951 yılına kadar görev yapan
general 1952 yılında emekliye ayrılmıştır.
HASTAHANE GEMİLERİ
Gradisca
Gradisca gemisi 13,868 gros tonluk olup boyu 170,868 metre iki direkli ve iki bacalı bir yolcu
gemisi olarak Hollanda’da 20 Mayıs 1913 yılında denize indirilmişti. Çift uskurlu olan bu gemi 197
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birinci mevki 236 ikinci mevki ve 990 üçüncü mevki yolcusu olarak toplam 1423 yolcu
taşıyabilecek şekilde inşa edilmişti. Hızı 17.5 mil idi. İlk yolculuğunu Amsterdam’dan hareket ile
Güney Amerika limanlarına yapmıştı. Mart 1916 ile Mart 1919 yılları arasında kullanılmayan gemi
12 Mart 1919 da yeniden Güney Amerika limanlarına olan seferlerine başlamıştı. 1931 yılı Kasım
ayında seferleri tekrar durdurulan gemi 1935 yılında İtalyan Triestino şirketine satıldı.
İtalya’nın Habeşistan harbinde evvela askeri nakliye sonra da hastahane gemisi olarak kullanılmaya
başlandı. Gradisca gemisi ile beraber İtalyanların elinde 17 adet hastane gemisi bulunuyordu. İtalya
1943 yılı Eylül ayında teslim olunca, tam olarak açıklanmayan bir şekilde Gradisca Almanlar
tarafından evvela asker nakliye sonra da hastane gemisi olarak kullanılmaya başlandı.
Gradisca’nın hastane gemisi olarak kullanımı Uluslararası Hukukun kapsamında olmadığı için bazı
tereddütler hasıl olmuştur. İngilizler Aralık 1943 de Gradisca’yı Adriatik denizinde tutukladılar ve
kendi kontrolleri altında bulunan İtalya’nın Brindisi limanına getirdiler . Gemide bulunan İngiliz ve
İtalyan yaralıları ve himayeli personeli serbest bıraktıktan sonra gemiye hareket izini verdiler.
1944 yılının Ekim ayında Selanik şehrinin tahliyesinde kullanılan Gradisca, bir İngiliz denizaltısı
tarafından esir alındı ve İskenderiye limanına götürüldü. Burada gemi komutanın protestosuna ve
Uluslararası Kızılhaç’ın müdahalesine rağmen baştan başa aranan gemide 2,000 Alman yaralı ve
Alman yardımcı olduğu görüldü. Bunların yarısı harp esiri olarak karaya çıkarıldıktan sonra
Cezayir’e gitmesi emredildi. Cezayir’de geriye kalan yaralılar karaya çıkartılarak hastanelere
yerleştirildi ve gemi serbest bırakıldı.
Ocak 1945 tarihinde Gradisca’yı Ege Denizinde tekrar esir aldılar ve İskenderiye limanına
götürdüler içindeki Alman yaralılar harp esiri olarak Mısır’daki hastanelere götürüldüler.
Hastane gemisi olduğu için tekrar Almanya’ya iade edilen Gradisca, harbin son günlerini Trieste ve
Venedik’te geçirdi, o tarihlerde yakıt bulmak çok zorlaştığı için geminin limanda dahi işler halde
tutulması imkanı kalmamıştı. Ege adalarında kalmış olan Alman askerlerine erişmesi de
gerçekleşemedi. Sonunda 328 kişi olan gemi personeli gemiyi terk etti.
Ekim 1943-Mart 1945 arasında Alman bandrası altında sefer yapan Gradisca yaklaşık 12,700 hasta
ve yaralı taşımıştır.
Gradisca harbin sonunda İngilizlerin oldu. 23 Ocak 1946 da Port Sait limanından Malta’ya giderken
Gavdos adasında karaya oturan gemi . 1947 yılında tekrar yüzdürüldü. Gradisca 1949 yılında
çürüğe çıkarılmıştır.6
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Gradisca

Tairea
Tairea Gemisi 7,934 gros tonluk olup 1924 yılında Glasgow tersanelerinde yapılmış ve denize
indirilmiştir. Gemi çift uskurlu olup 16 deniz mili yapabilmekte idi. 56 birinci mevki, 80 ikinci
mevki ve 3262 güverte yolcusu ve 175 mürettebat taşıma kapasitesi vardı. Tairea, T-sınıfı üç
gemiden birincisi olup onu takiben Talamba ve Takliwa adlı gemiler denize indirilmiş ve
Japonya’ya ayda üç sefer yapmağa başlamışlardı. Bu gemiler British India Şirketi için inşa edilen
üç bacalı gemi gurubunu oluşturuyordu. Gemiler dünyadaki üç bacalı transatlantiklerin en küçükleri
idi. Aslında bu gemilerin üçüncü bacaları sahte baca olup yolculara daha süratli gemi imajı vermesi
için güverteye eklenmişti. Japon - Çin savaşının başlaması ile gemiler 1932 Haziran’ında güney
Afrika hattına verildiler. 1939 Kasım ayında personel taşıyıcı olarak kullanılmaya başlanan Tairea
1940 yılında 506 yataklı hastane gemisi haline getirildi. 1940 yılında Somali’de filikaları ile
denizden yaralıları topladı. 1942 de Madagaskar, İskenderiye ve İzmir’e yaralı esirleri taşıdı. 1943
yılı Sicilya çıkarmasında görev yapmıştır. Eylül ayında Sicilya’ya giderek batırılan Talamba
gemisinin hastalarını almıştır. Üç kardeş gemiden Bombay’a dönebilen tek gemi olan Tairea 1946
da Bombay - Durban arasında seferler yapmıştır. 1949 yılında Kalküta-Japonya seferlerine tekrar
başlamıştır. 1952 yılında çürüğe çıkarılmıştır.
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Harpten evvel Tairea

Tairea 35 numaralı hastahane gemisi olarak Port Tewfik de 1942
Talamba
Talamba 8,018 gros tonluk olup Glasgow tersanelerinde yapılmış ve 1924 yılında denize
indirilmiştir. Talamba ismini Pakistan’ın bir şehrinden almıştır. Gemi çift uskurlu olup 16 deniz
mili yapabilmekte idi. 56 birinci mevki, 80 ikinci mevki ve 3262 güverte yolcusu ve 175 mürettebat
taşıma kapasitesi vardı. Tairea T-sınıfı üç gemiden sonuncusu idi.
Talamba gemisinin diğer iki gemiden farkı; can kurtaran filikalarının görünüşü idi. 1926 yılında
sınırdışı edilen Çinlilerin kaptan köşküne saldırması sonucu gemide çıkan isyan Carlisle adlı
muhribin yardımı ile bastırılabilmiştir. 2 Eylül 1939 da Hong Kong’daki bir tayfunda karaya oturan
75 gemiden biri olan Talamba 1941 yılında 485 yataklı hastane gemisine dönüştürülmüştür. 15
Ocak 1941 yılında Singapur’un tahliyesinde kullanıldıktan sonra Doğu Akdeniz’de üslenmiştir.
1943 yılında hastane gemisi olarak Sicilya’da görev yaparken 10 Temmuz günü Avola kenti
sahillerine 5 mil mesafede, yaralı askerler gemiye bindirilirken Alman bombardıman uçaklarının
hücumuna uğramış ve yara alan gemi batmadan evvel 400 yaralı ve 163 mürettebatın tahliyesi
sağlanmıştır. Bu hücumda makina dairesindeki beş mürettebatın hepsi ölmüştür.

Harpten evvel Talamba
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Talamba 24 Nisan 1942 de İzmir dönüşü Mısır İskenderiye limanında.

Bayern (Sontay)
Bayern gemisi 147 metre boyunda ve 8917 gros tonluk olup 2 Haziran 1921 yılında Bremen Vulkan
tersanelerinde denize indirilmişti. Tek bacalı tek uskurlu olan bu gemi dört direkli idi. 20 birinci
mevki, 25 ikinci mevki, 60 üçüncü mevki ve 944 güverte yolcusu taşıyabilen bu geminin sürati 13
deniz mili idi. İlk yolculuğu Hamburg New York arasında olmuştur. 1921 ile 1923 yılları arasında
bu hatta sefer yapan Bayern, Uzak Doğu’da yolcu taşımaya başlamıştı. 1936 yılında Fransız
Messageries Maritimes şirketince satın alınan geminin ismi Sontay olarak değiştirilmişti. 1940 1945 yılları arasında Union Castle Mail SS şirketi tarafından işletilen gemi Fransız sahiplerine iade
edilmişti. 1955 yılında Panamalılara satılan geminin ismi Sunlock olarak değiştirilmişti. Sunlock
1959 yılında Japonya’da çürüğe çıkarılmıştı.
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Bayern (Sontay)
Città Di Tunisi (Heidelberg)
119 metre boyunda, çift uskurlu ve 5418 gros tonluk olan M/S Città di Tunisi 1930 yılında
İtalya’nın Genova şehrindeki Cantieri dell Tirreno tersanesinde denize indirilmişti. Citta di Genova,
Citta di Napoli, Citta di Palermo adlı gemiler ile kardeş olan Citta di Tunisi dizel makinaları ile 19
mil sürat yapabiliyordu. La Tirrenia di Navigazione firmasına ait olan gemi 1940 yılında yardımcı
kruvazör olarak tadil edilmiş ve iki adet 102/45 lik ve bir tane 76/40 top ilave edilmişti. Ayrıca 13.2
mm’lik ve 20 mm’lik makinalı tüfekleri de vardı. 1943 yılında Alman bahriyesine transfer olan
gemini ismi Heidelberg olarak değiştirilmişti. 1945 yılında Tirrenia şirketine iade edilen gemi 1957
yılında çürüğe çıkarılmıştır.
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Città di Tunisi

2 Haziran 1943 Citta di Tunisi hastane gemisi olarak İzmir’e gelişi
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Argentina
1907 yılında İngiltere’de yapılan Argentina gemisi, Avusturya bandıralı olup 5014 gros tonluk idi.
Hızı 13.6 mil ve çift uskurlu ve iki direkli olan gemi Trieste - New York arasında seferler yapmıştır.
Argentina 1918 yılında hastane gemisi haline getirilmiş ve 1919 yılında Cosulich adlı İtalyan
şirketine satılmıştı. 1926 yılında ise yine bir İtalyan Şirketi olan Tirrenia Line şirketine satıldı ve
1971 yılında çürüğe çıkarıldı.

Argentina

Argentina İzmir’e hastane gemisi olarak gelişi.
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Llandovery Castle
Llandovery Castle gemisi 10,640 gros tonluk olup boyu 143 metre, iki direkli ve tek bir bacalı yolcu
gemisi olarak Barclay, Curle & Co. tarafından inşa edilmiş 4 Temmuz 1925 tarihinde denize
indirilmişti. Çift uskurlu olan bu geminin sürati 14 mil idi. 225 birinci mevki ve 186 ikinci mevki
olmak üzere 411 yolcu taşıyabilecek şekilde inşa edilmişti. Hızı 14.0 mil idi. İlk yolculuğunu Afrika
limanları arasında yapmıştı. 1939 yılında kömürle çalışan kazanları mazot yakacak şekilde
değiştirilen gemi 1940 yılı Eylül ayında gemi hastane gemisi olarak tadilat için Southampton daki
tersaneye getirilmişti. 23 Kasım da Alman uçaklarının bombardımanı sonucu büyük tahribata
uğramıştı. 1941 yılı Mayıs ayında 39 numaralı hastane gemisi olarak servise sokulmuştu. Hastane
gemisi olarak 89 personel için kamara ve 450 hasta yatağı vardı. Gemiye verilen ilk görev
Habeşistan cephesine yardım etmekti. 1941 yılı Kasım ayında Süveyş kanalında iken bombalanarak
yara aldı.
1943 yılında Llandovery Castle Kuzey Afrika kıyılarında İskenderiye, Tobruk ve Bingazi limanları
arasında hastane gemisi olarak hasta ve yaralı taşımıştır. 1944 çıkarmasından sonra Cherbourg
limanına yanaşarak yaralıların tahliyesinde kullanılmıştır. 1945 yılında yaralı Kanadalı askerleri
Avrupa’dan Doğu Kanada limanlarına taşımıştır. Harp yıllarında 250,000 mil kateden gemi
yaklaşık 38,000 yaralı taşımıştır.
Harbten sonra 1947 yılında Afrika limanları arasında yolcu taşımaya devam eden gemi son
yolculuğunu 1952 yılı Aralık ayında yapmış ve 1953 yılında da çürüğe çıkarılmıştır.

Llandovery Castle
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Esir mübadelesinde görev yapmış olan Bayraklı vapuru.

Açıklama
Haftada bir iki şilep ve yolcu gemisinin gelip gitmesi dışında sakin bir yer olan İzmir Körfezine,
İkinci Dünya Savaşında dört ayrı tarihte çok değişik ve büyük gemiler geldi ve halk bunları ilgi ile
izledi. Bu satırların yazarı da evinin penceresinden bir çocuk gözü ile körfezin ortasında cereyan
eden bu mutluluk ve trajedi yumağından habersiz, ilk defa gördüğü çok bacalı gemilerin bacalarını
saymakta idi. Ne yazık ki aradan geçen yıllar bu ibret verici olayları insanların belleklerinden sildi.
Günümüzde, eski olayları hatırlatıp bunlardan faydalanmak imkanını sağlamak için yapılan bu
çalışmanın gerçekleşebilmesinde katkıları olan; Albay Osman Eroğul, Gülhane Askeri Tıp
Akademisi, Ankara; John Prescott, Ninety North Electronic and Web Publishing, İngiltere; Vanessa
Lacey, Cambridge University Library, İngiltere; Dr. Andrew Lacey, Trinity Hall Library,
Cambridge, İngiltere, Imperial War Museum, İngiltere; Dr. Achille Rastelli , İtalya; Kızılay İzmir
Şubesi Başkanı Prof. Aslı Özer, Gökhan Günpay, Mert Rüstem, Andrew Alfred Peter Simes ,İzmir
ve Dr. Nur Serinken’e, yürekten teşekkür ederim.
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