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Olkoasla1nmin1sterlölle. " , 

K1nu11a on kUnn1a 011el11sana lähettää 

Ulkoa81a1~n1ster1öll. ~elJä8kymmenesnelJÄ 

!aportt1u1, jOka sisältää seuraavat kirJ01tUkset, 

1 !11anne Illnassa 

2 .rap8ll1.n taloudell.1nen a8811l& v:na 192.5. 
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K1inan kale1doskopissa on ta:{>ahtunut paljon Ja qmrk1t
tl1vil1 muutoks1a s1tte joulukuun " pl1ivin-Jollol n.1meksl 
kiinalaisten asiolsta kirjoit1n. ' , , 

Se sota, Jonka ikk1arvaamatta 011 Tshang Tsol~n1a vastaan 
alkanut ja jolt1sellak1n I1kklmenestykselli klyn~ hlnen oma 
arme1japll111kk8nal, parhaana strategikkona p1detty kenraa11 
Kuo Sung11n, pHitty1 Ikk11 Joulukuun pyhinä s1ihen, etti Tshaag 
Tsolin hlnelle uskol11sten kdmen kenraalinsa ( p01kansa Tshang, 
K1r1n1n kuvern88r1 Tshang ja He1luntshang1n kuvern88r1 Wu ) 
avustamana sa1 ymplr81ayks1 Ja muutam1en 1kk1ryt;mlltk8Jen Joh
dosta tlydell1sest1 kyvytt8mlksl Kuon suuren arme1jan, joka 
oli luullut helpost1 voivansa marss1a Kukden11n. Sotilaat nih
dessa toden edessiHn antautu1vat Tshang1lle ja sota loppul yhtl 
nopeastl kuin se oli alkanutkin. Kenraa11 Kuo, kuten lle sihk8-
sanomlssa Suomessakin luettu, pakeni, joutui kllnni, murskattiin 
jalattomaks1 ja ammuttlin, Jonka jllkeen nln en pilnai, samoln 
kuin vaimonsak1n piA, llhetettiln Kukdeniin Tshang1n katselta
vaksl. - Kuon armeljan moraall1n va1kuttl suurestl rahojen ja 
ammukalen vlhyys ja tihln taas oli syynl tavållaan Feng, joka 
hintl 011 luvannut avustaa Ja kalkessa tukea. 

'( 

Kun ta1stelu uhkasl s11rtyi Etell-Kantshur1an rautat1en alu
eelle ja kun niytt1 tOdenmukaiselta, ettl Kuo joutuu volttajaksi , 
Japanin hal11tus - mon1en kehoitusten ja Kukdenin konsullkunnan 
pllnn8n jllkeen - ihtlkk1i pl!tt1kin kalkella kl1reelll lihet-

. tU '?500 m1estl t tl rautatletl vartlolmaan, samalla kun se 
ilmolttl sekl Ts~1lle ettl Xuolle, ettl sotaa el saanut klydl 
milrltyn aatkan pl!8sl kuamallakaan puolen tltl japanilaiaen 
yht18n rautatletl. Kuo pan! vastalauseensa, s11l1 tlml mllrlys 
sulkl hlneltl tlen lIukdenin plirlttlm1sekal. Vastalauselta pani
vat my8s kalkenla1set yl10ppllasten Ja ty8li1sten kokuukset erl 
palkalla Kl1naa. Nlltten mleleatl sot:i~ukkOjen llhettlmlnen 
011 K11nan arvon 10ukk«am1sta, mutta tlvlStl e1 ole Kl1nan 
arvoa loukkaavaa se, ettl kenraalit tappeluttavat suur1a armel
joja palkattuja kuuleja keskenlin ja alheuttavat ry8st8jl, mur
hla ja kalkeQpuol!stå kurjuutta ja llk1valtaa Kl1nan 81sl1l1 
muun maallman nihden. Kuota tal Tshangla vastaan e1 J~*t! , 
el edes h11skuta, mutta J apania, Englantla tal mltl muuta tahansa 
vastaan noustaan tal ollaan nousev1naan pl~ne.tIk1n syystl. 

Neuvosto-V.nljln polltt1nen kanta Tshangln ollessa pulassa 
ansaitsee hUOmiota, Jos ansaltsee Japaninkln. Neuvosto-Venljln 
hallussa olev~ Itl-Kllnan rautat1e n1mlttl1n heti erottl joukon 
k11nalalala palveluksestaan Ja ottl alJa~ taattuja kommunisteja, 
joten venlll181ll1 on tlal rata nyt lujeam1n klslssl1n ku1n 
ml1l01nkaan ennen. To1nen toimenplde Tahangla ja yleenal k11na
la1ala vastaan 011 .e, .ttl kl1nalal8[le vlranoma1s11le ja Tahang
aarsalkalle es1tettlln kalkkl kertyneet laskut ja maksut hetl 
aakaettav1k81 klte18eatl. aelluntahansln kuvern88rl 011 koonnut 
aotajoukkoJa T.hangll1e aYUkal, .utta ni1tten llhettåm1nen alheut
tl vl1vlst,.tl, kun tahallaan venl11188t vaatlvat pl1etlt makset
tuakal enn_ llhettW.tä. 1I.J1III111 08an o.al.uuttaan Ja ystl
vlenal avu.taksella !.hang kultenkin vastoln venlll1.ten odotuks1a 
onnistui aab&IJ&&D ja aal apujoukot ta18telupa1kalle ennen kuln 
011 11lan ~ähll.tl. On llael.tl, .tt. JOI Japani to1a1 _ valkka 
kOhti eplr&ldena'8haQsin h1TIksl, - J~n'lla e1 ollut ftl!n 
8Yyt vlhata Japant8.a ka8vatettua JUot.taan,- niin .1t julke-
.. m'n to1a1 VealJi Euon puolella Ja '._angla vastaan. , 
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Timi Neuvosto-venlJln po11t11kka Kantshur1assa on herlt
tlnyt paljon huom10ta Japanissa. Huomataan, ettl VenlJI klyt
taa ahaaast1 hyYlKseen joka t1la1suutta lujittaa valtansa Ja 
va1kutuksensa Kantshur1assa. V1ral11sestl Neuvosto-venljl on 
puolueeton ja syrjllnen, mutta Itl-Kl1nan rautatietl se klyt
tli tarkoltukslaan varten- Japanln lehdlssA k1rJoltetaan jo, 
ettl tilanne nyt muistuttaa tilannetta mlkl vallltsi ennen ve
nllllstl sotaa-

Nyt on kuitenkin vanha Ja hallitukseen tottunut Tshang taas 
vankasti satulassa Ja vaara on ohl. ·Hlnen asettamansa kuvern88r1 
T1ents1nissa, kenraall L1, sen slJaan on joutunut tapp10lle 

Fengln arm"Joja vaataan. TIe ~ek1ng11n on taas auk1, mutta Fengln 
yllherruuden alla talstelleet kolme erI kansalllsarmeljaa ovat 
rlidassa keskenlln, kun nlltten arlleiJojen "t01mlnta-alojen" 
rajoja elvlt plllllk8t ole vlell saaneet mllrltyllts~. Ena1allnen 
ja kolm .. armeIja marsslvat ~lentsln11n, mutta sltte tullkln 
vlell tolnen Ja tiili se ottl kaupungln Ja ymplr1st8n haltuunsa. 
Rl1toja ja kabnauks1a erl kenraallen vil1ll' on llsllntYDYt Fent 
kenraalln ja Kuomlntang-puoluelaisten keskuudessa, - puol~ehan 
on Jo kauvan ollut jaettuna kahteen lelrl1n: kommun1stelhln ja 
el-19amun1stelhin. Feng klnraal~n lelrlssl el s11s kalkkl ole 
ehe \a ja .1~el kuln ehk on kauempaa katsoen luultu. Fengln 
"valtakunta" ja kannattajajoukko erl sotllaspilrelssl on s11s 
s1tl mukaa kuln se on ulkonalsestl laajentunut m18s slsilllsestl 
rlkkoutunut. ~lsiltsl tulee vlell .se seikka, ettl Feng krlstltty
nI ja tunnetust1 eplluotettavana el ole kllnalalsten slvlstynel
den pl1rlss1 lalnkaan suoslossa, elki ole mlll01nkaan Ollutkaan, 
jota vastoln hlnen entlnen plllllkk8nsl ja nyky1nen v1hamlehens 
kenraall WU Peltu on ~ek1ngl.slkln ni1nku1n muuallak1n K11nassa 
kansan suosltuln m1es ja alnoa rehtl kl1nalainen kenraall, Joka 
s11s .el kokoa varal11suutta kanaalta ltselln varten. Wu re1tu, 
kenraa11 Sun ja kenraall Tsh&D8 Shantunglssa OTat vAhl tellen 
tulleet ystlvlksl ja suunnittelevat 'engln kaatami8ta. 

Kun 'eng 011 yllyttlnyt luota sotaan T8hang Tsolln1a vastaan, 
ollsl hlnen pltlnyt kllnalalsten klaltysten mukaan hetl luon jou
dubtua tapplolle ja murhatukal ruveta k08totolalln. Tlml tahtlvl 
ehti 01181 ollut luoll1ntangln s1811sten riltojen vuoksl Ja mu1a
takln 8y18tl '.ngl1le y11voimalnen Ja niln hIn sltte Ikklarvaa
lIatta llmolttl luopuvansa kalkesta sotapAilllkkyydestl ja muusta 
vallastaan ja llhtl Ialgan1st. autolla Kongollaan, J08sa hIn vlell 
on. uin vaan taht01, 11mol t tl hIn, vetlytyl rauh.an ja llh • .a 
EUroopp.a kat.eleaaan Ja tolvol,.ttl hlDen pol.tUlllsens. nlyttl
iloIta tolsl Kllnall. r.uhan. 

Tl.to tlatl 'engln Iktln11sestl P018tUlllaesta, juurl kun hIn 
nlItt1 olevanaa valtans. kukkulollla, ant01 tlllll alhetta monen
ao s11n arv.l1eJIla11n. Jokaln.n sanollaleht1klrjoltt.ja luul1 18y
tlwlnal • e11t1ka.en tlhln arv01tukaeen. ~t1kÖ hIn sikal, ettl 
hln krlstlttyDI J. .,4 .... tlln r.uhanalehenl .1 tahtonut Jatkaa 
.0t1alata, val .1kalk8, .ttl el lt •• kIIn uskonut Joutuvans. volt
t.JaK.1' ~tlkl hIn .1tal, .ttl hin.n le1rlsalln 011 oleaaasa 
uu.la P.ngeJa Ja lUon alellall vai Uhka.lko hlntl koa.un1.tlen 
r1~ lIurh.ta' Llhtlkl hIn hakeaaan aongolel1ta J. venl1l1s1!tl 
11ittoa Ja .vu.tu.ta va.tal.l.n .uunnlte1al.na. Tarall.' 

B1t on perlatlpl1n •• 1vlDDJt •• DYerran, .ttl 1'01 aelkeln sanoa 
k.lkkl.n no14en arvailuJ.n oll .. n olk •••• a tal ainakln .y1tten 
oll.en aon.nl.l.1.. Mutta pllaala on blnelle nIh .. latl .e ettett1n 
j. kuuluI.uuden tavolttelu, Jonka tuo hlnen a.n.ttel,D81 outoutena& 
vuoksl ~erlttll. iin on vapaaehtolae.tl Ja odottaaatta luopunut 
kalk •• ta Innml .. ta kut.n Joku kw1i8a. kruunuat.an Ja tehD3t aen 
r.j.ttoa .. sa kanaanrakkaude.8&an antaaltaeen .allA. rauhan, nlln 
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Jullstanut;" 

selittAan tämin "tahal11 sen vetiytymisensl" hln on l8~tin.Yt 
ltselleen helpon tlen pols valkeuksista, samalla kun hän niin 
kohottaa oman nimensl mu1ta kenraRleja ja kilpai11jolta kor
keammalle ja slllyttll itselleen mahdolllsuuden saapua t~al
sin, ehkipi lyhy enkln ajan plist., ja sllloln nimenomaan isln
maata pelastamaan". Xalkki tlal Fengln laskelma ja Ilht8 on 
suurempaa teatraallsuutta, kuln on hAnen vastustaJlenaa pU
hln juolahtanut, jatulos on,ettl Feng pldetlftn todellakln tal
tavana ja l1ykkl!nl mieheni. 

Marsalkka Tshang Mukdenlssa on tlmtn huomannut asiaksl, jo
i . 1 hAnen ltsensikin ollal pltlnyt ryhtyi, Ja slksl lehdet Ja 
slhktlsanomat tleslvllt kertoa, että Tshang on pllltt.~t luopua 
kenraallkuvern88r1ntolmesta ja vetlyty' ykslty1sellålln. Tehang 
on kultenkln nlhtlvletl lIuuttanut mleliplteenal Ja ehkl Juut:l 
siksi, ettl on alentavaa hAnen jilJitelll Fengln menettelyl. 
Sen slJaan lIarsalkka Tshang on slttemmln antanut Jullstuksla, 
joissa hln ilmolttaa vastaisesta pol1t11kastaan. Hln on nllssä 
jullstukslssa kalMba ml1ltarlsmla vastaan, 1lm01ttaa alkovansa 
vlhentll sotajoukkoja, helpottavansa verotaakkaa ja ka1kln vol
mln istlvlnsl Kantshurlan maanvllJelystl, kauppaa ja teolll
suutt samalla kun hln tAsta llht1en panee suurimman palnon 
ja mer ltyksen Mantshur.lan vlesttln hyvlnvoinnin ja sivlstystar
pelden yydyttlm1seen. - Yhtenl ohjelmanumerona on hlnen Julis
tukslss n my8skln bolshevlkkien tehokas vastustaminen. 

SlI Ivälln on Pekinglssl ja muualla hallituspl1reissi 
Fengln lnilnen lähtö synnyttlnyt levotonta mlellalaa ja 
suorasta pelkoa tuleva1suUdestaa Hal11tUKsellahan ltselllln 
el ole sanottaTastl omla sotajoukkoja ja pek1ng on Feng1lle 
kuulUDllden,natslonallstlkenraallen alalsten sota oukkojen 
kislss • Sekasorto on lls'Ulntynyt. Tuan Thsljul, Illalkalnen 
presldenttl, on vlsynyt e1kl t1edä, keneatA hlnelll on turvaa. 
HIn on slksl uudestaan llmolttanut haluavansa luopua vallasta 
ja on vllmelsessl mandaatissaan ilmolttanut pllvinkln: tammlkuun 
15 p. Mutta kuka tulee sllloln presldent1ks1? Komaun1st1rybml 
KuomlntangpuolUetta vaatl!, 9ttl hall1tus muodostetaan täydelll
sesti uUdestaan Ja neuvostohallltukseksl. Kutta t01set kuom1n
tang-ryhmlt titl vastustavat ja heliilon enemm1st8 ja suurim
mat sotajoukot. Tamm1kuun 1, pl1vlnl pek1nglsta llhetetty slh
kosanoaa kertoo, ettl enslllllsen, tolsen ja kolmannen kansallls
armelJan kenraallt ovat yh •• lsessl kokouksessaan pl ttlneet, 
ettl statue quo on slllytettlvl, s118 Tuanln jllttal palkoilleen 
ja kablnettlJlsenten samoln. Sama8sa he ovat piittIneet, ettl 
Shantungln niemimaa, joka v1ell on Tshang Tsolln1lle uskol11sen 
kenraalin hallussa, annetaan toisen kansallls&rmeljan valloltet
taT&tsl Ja kenraali Teng Paoshanl1le llAnlksl, s11s ryhtymlstl 
sotatolm11n uUdelleen. Kansal11s&rlle1joJen kannatua presldenttl 
!uanllle on annettu slll1 nimeno.alsella ehdolla, ettl se Jatkuu 
valn tOlstalsetal, nilnkauan kun tullltarlttlkonterenesla Jatke
taan ja n1lnt&uTan kun t. k. '2 alkanut kOlliasloni Kl1nan olkeus
oloJen tutkimlseksl on koolla. 

lfllhln oloihin katsoen ja kun hIn el enai vol valkuttu pre
s1denttl TUan1ln tai hallltuk8een peJt1ns18sl, on Ilaraalkka- Tsbans 
T80l1n/vlralli8estl hylkllvinsM hlnelle Peklnglstl annet.' vlrka
n1mltYå; kenraallkuTern88rl- Ja tupan- n1mlty~aet I Ja tlatl 
~lhtlen ollliTana& Peklnslatl rilppuaatta merkit en arvon1aekseen 
Kant8hurlan Korkea RaUhoittaJa-Xenraallw ••• hYTit vlIlt, Jotta 

OTat Talllnneet jo noin katal wotta pekingln Ja Kukdenin Tllilll, 
ovat 811a tolataI8ek81 loppuneet Ja Tahans on 1 t8eTal tlas Kantahu
rlaasa kuten aikalsemmlnkln. 

Tokiossa, t&llmIkuun 15 p. 1926. 
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Japanin tAlQUd,lllntn a'!m& YUOnnA 1925 

Yle1Ilkatsau.l. 

Japanin talousasla1ntuntljat ja sanomallbd,t ovat pltkälti ajas

ta byVln optlmiltlleltl ottaneet vastaan tämän alkaneen uudenvuo&en. 

He ollvat tyytyvä1.et maan.a v1l118YUod,n taloudelll.11n laavutUkel1n 

ja kehitykseen. Jykylsen Kato ' n hallltUksen talou.polltUk:ka, JOnka 

mukaan hal11tUksen miehet, otta'lsaan trl •• vuonna valt8.kUnn8n oh

Jauksen käll1nsi, ryhtYivät tar1llOkkul'1 järjestbään llaa1111l81lsodan 

ajo1sta laatka 111aksl laajannutta maan taloutta ja maanJärlstYks8D 

alheuttamaa taloud,ll1sta sekaannusta noudattamalla dakaraa eiistä

välsyyttä, osui olkeaan. taloudellinen tl1anne 011 synkkä hallltUk

Sel tolminnan al.kUpuolella. UI.lta yhtlöltä, tOlll1n1ll1ä Ja tehtalta 

täyty1 JUllstaa ltsensä konkUrss11Dk1n. 

HallitUksen kannan oll.Iaa näln negat11v1nen Ja ylelstllanteen 

sangen pelsl11l11tlnen, 011 111ke- ja teol11nusm1.sten 'PalCko nOUdat

taa tarlO<.aa vuoval.uutta Ja alkaansaa4a pUh41stam1s1a Ja suplltami

sla t01minnassaan. VUoden 192~ marr&8kUu88& reklsteröityjen yhtlölt

t.n lUkU 011 1607, 1IU.tta vuosl lIIYöhemm1ll s. väheni 762. Plenten pank-

• kian haJol ttamisla ja yhdlstämlsii tapahtUi IlYÖS aika vtrkkaa.tl niln 

että vl1mevu den kUlueS58 yhd1styn.ltten pankklen lUkU nous1 138 Ja 

011 tämä lUkU t01ssavuoteen verrattuna 60 • luuremp1. Bältten halll

tuspl1rlssi ja kansan k.skUudessa tapahtuneltten lUkUisten auplsta

mielen Uhrlna 11meltyi laUllOttalll työttöll1ä lhm1.1å. Ja työanllon 

löytäminen kävl sangen vaikeakll, va1kka k8D'Punk1en sOl1&110lastot 

koett1vat täYd.sEi vauhdilla hankkla tol~ntamabdol118UUklla nilU •• 

Sop1van ans10paikan 1-1\äm1s8n vaikeudelta .slmerkin vuokal mainit

takoon, .ttä 011 yl10p Iton kiJneltä l~.li, Jolden 011 pakosta 

tyy~ttävi tavalli sen 111s1111eh8n vlrk88D. HalUtUklen 'Pankllta 
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alkaen eivät pa.nki t helpolla antaneet rahaa lainaksi vaan kehoi t

tlvat kansaa äär1mmäiseen sääatävä1eyyteen. Ii nä.lcynyt melkein 

yht ään yritteliäisyyttä, etenkään se1kka11Uhenkeä uusilla al0111a, 

ja pääomien käyttö 011 harvlna1sen veltto. Ylell1syystavara1n tuon-

nln ehkäisemiseksi ja kot1maisen teol11suuden suojelemiseksi hal

litus panl toils8VUoden elokUusta lähtien n.s. 100 ~Ylelllsyya

tull in. L11kem1esten ke8kUudeasa monet vaat1v t sitä, etenkin muuta

mi i n tavaralaJelh1n nähden, poistettaVaks1. MUtt hallltus vä11ttä

mättä sllti antaa tull1vlranoma1sten tunnolli8est1 noudattaa tul11-

v1ranomaisten noudattaa uuden lain määräykslä. Tästä seuraUksena 

n11d.erl tuonti välle .tyi kolmanneksi osaltsi verrattuna toissavuot een. 

T01 selta puolen yen1n kursln etUisuutta hyväkslkäyttäen lnnolla 

harr astet t iln vientikaupan ed1stämistäo 

lWl katsahtaa vuoden vaihteessa menneeseen vuoteen, huomaa, et

tä t ämä hal11tUksen p011ti1kka 011 kU1n onn1stunut le1kkaul monta 

vuotta vaivaneen mätähaavan parantam1sessa. Tilanteen suotu1sa kään

ne alkoi Jo vUme sYksyn alkupuolella, hitaast1 mutta varmassa tall

e11ssa, vaikkakin kansan suussa '1'UlteIk1' -s.o. ahdas taloudell1nen 

aika- 011 korke1mmaltsl kiihtymässi. rämä terveel11nen vaikUtus 11-

mestyl pankk1en ja postllaltosten läästökassoJen karttumises8& ( pank

kIaäästön yhteinen ~ 011 T:n 192~ elokUu ... 1,02),319,1000 yenlä 

mutta v. T:n .amas_ kUUsa 10,559,9.5.5,000 yeniä) ja h1ntatalOn a

lenemi8es •• (yle181ndek81 t&mm1kUusla t.1925 2)0 ja joulUkUussa 210) J 

p8Zlk.k1en la1naltoron ha~ventam1sess. (verrattuna T.T:n al.kUun noIn 

2-3 ~ matalampi) ja 0.akke1den hinta1n vih1ttälsessä kohoamise.sa 

e ~ok1on pör.s1n o'&kkeet, jolta pldetään .tandartio.8klte1na, T:n 

1913 JOUIUkU'iln 131 eni.tä v • .,:n I&I1&SS8 kUus.a 188 yenl1n), yen1n 

kUrs1n paran8ll118 •• sa (., • .,:n t&B1kUu8sa 100 yenii.B_ Ypork1s_ no--
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teerattl1n 38. dollar1ata mutta JoulUkUun 28 p:Dä ~3,1/~ ) Ja ulko

maankaupan, varsinkin v1entllcaupan h&rT1na1leSS& vilkkaudela&. täl

la1 sten 11miöiden lil&ksl v11mevuoden 11mastoBUhteet o11vat mJös 

Japanille er1noma1sen suopeat. X&1kkina1nen sato 011 harvinaisen 

~ä, erlko11esti maan tärkeimmän vilJal&Jin nia. riisin Ja pääe

l1nkeinon (maanvl1Jel1Jain) mm. silkklmatohoidon tulokset (noin 

82,)97,000 kamme ' a, verrattuna toiesavuoden saavutUkseen n.8 ,632, 
tyytyväisYYden 

000 k. lUurempl. Kammea c: noin ~ kg.) olivat maanvl1jel1aln k&1kkeln 

väl1ttöm1mpänä aiheena Si1nä määr1n, että lanotaan, hyVän talous

ajan nyt lähtevän maaseudulta päin kaupunkeihin. 

Ulkomaankauppa. 

V11mevuoden Japanin ulkomaankauppa saavutti ennenkUulumattoman 

rekordln kauppavaihtoarYon korkeuteen nibden. VIentiarvo 011, lu

kUUnott r.matta Koreu Ja l'Ormol .. , 2,)03 1I111J. yeniä. Tämä summa on, 

verr attuna vuoteen 1919, s11henastileen korkeaan v1ent1arvoon, 2, 

098 m1lj. yanUn 205 1I111j. yenlä luure1llpi. TUontiarTo 011 2,567 m11j. 

yenti Ja y11ttää sekin v:n 192~ korke1mman arvon, 2,~3 milj. yeniä 

ll~ milJ. yen111i. 811. kOkO kauppa-arvo 011 ~,870 milJ. yeniä ja 

verrattuna s11henaltl18en korkeimpaan arvoon, v:n 1919 ~ ,28~ milJ. 

yeniin, 011 .eS80 1l1].J. yeD1ä lUUreapl. Vll.kkaudesta hUol1matta vU

mevuoden kauppavaihto 011 tuont1voittolnen, alheutuen vlelä osaksl 

maanjär1styksen t uottamasta tappiosta, MUtta tuontlTolttoarvoon n~ 

dan vl1meTUoden 011 26~ m11J. ,enii ja le on verrattuna to1ssavuo

den 539 m11J. yan1in 275 yen1i p1enempl. 

KUn tarkastaa viimevuoden kauppaa kUUkausittain, l1sääntY1 VUOden 

alkUpuoliakoll&k1n v1entlmäärä säännöl11sestl, mutta vasta loppupuo-

11skolla 11siäntymiapr08enttl kohoa1 hUomattavan kOrkealle. S1tä va8t~ 

totn oli alkUpuoliSkolla tuonnin ,.lJiä.i 011 
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arvo paljon suurempi, n11n että yhteen laskettuna alkupuoliskolla 

tuonni n y11jäämä 011 ;20 mllj. yenlä. LOppupuoliskolla kauppa muut

tui Yientiv01ttolseksl ja ja.lkui vuoden loppuun samassa sävyssä, jo

ten v1ennin ylijäämä 011 yht eensä tältä kaudelta 2;6 mll j . yent ä . 

Jos vert aa viimevuoden kauppataseen to1ssavuoteen, on huomattav1s

sa, ett~ 011 viimevuoden tuont1kauppa prosentt1määrässä va1n ; ~ 

suurempi mut ta vientikauppa 20 ~. 

Kaupan yhteisen BUlmnan kasvam.1seen 011 epäIlemättä vallcutta

massa yenIn kUrss1n aleneminen ja yle1nen maa11man talousaseraan pam

tuminen. KU1tel~1n suuri vä11tön syy on löydettäv1ssä Yh~8valta1n 

silkk11angan Ja Int1assa Ja Kl1nassa puuvl11a.ka.nka1den oston l1sään

t y lses ä . v1et11n s1lkk1ä yhteensä 900 mllj. yan1n Ja PUuv111akan

kalta l ähes 600 mI1J. yen1n, t.e. yht ~ ensä 1,;00 m11J. yentn edestä. 

Tämä summa tekee 'koko v1entlkau passa 6, cfo. '1'avararyhm.1in nähden 011 

viennissä. ruoka-a1ne1ta 6 cfo, k1v1h111en ja puutavaran tapaisia raa

ka-a1natta 1 cfo, puuv111a- ja 81lkkl1angan tapa1sia pU011valm1ita 

ainei ta ~1 ~, kokonaan va.lmistettuja aine1 ta 38 10 ja muita erilai

sla 2, t . e. teo1118uustuotte1ta yhteensä n. 85 cfo. TUOnnissa 011 ruo

ka-aineita 15 ~, raaka-a1ne1ta 60 ~, puollvalm11ta aine1ta 12 cfo, 

kOkonaan valmistettuja 13 cfo, t.s. teo1l1suus~~n'l'a 011 suurIn ola. 

Tilit ulkoma1tten k8DSS6 

VIimevuoden tuontivoittosummaan, 260 mllJ. yeni1n lilätes

sä ICorean ja JIormos8ll samanla1sen arvIoidun summan, 90 m11J. yeniä 

tulee kOkO tuontlvolttolsuus 350 milJ. yeniksI. 

PWlltta.ssa Japan1n menotl111tä ulkOIla1,lle päIn, on ylläolevan 

summan l1susl maln1 t taTa JOkseenkin seuraavat. 

Valtlon ja YksItyisten lainojen kUolet-
tamiseksl Ja niiden korkojen m8Jts8lll1Ieks1. •• 1.50 1Il11J. 
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Japan1laiset ulkoma1l1a kUluttavat •.•• ~O m1lj. 

Japanissa olevien ulkomaanto1m1-
n1 m1en voi tot • • . • • . • . • . . • • . • • • • • • • •• 30 II 

KUi.h1n makSUih1n • •.• ••••••.•.••..••••• 30 II 

250 m1lj. 

Tuonn1n y11 jäämä. • . . • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • •• 350 

Yhteensi •. .•..• 600 milj. 

Japanin saant1 QIkoma1 lta on JOkseenkin seuraava. 

Ulkoma1lla toimivien japanilai s-
ten voitot ................ 115 milJ • 

RahtltuloJa Ja tonni stan vuok-
rami sl aksuJa •..••.••• • •••• 100 II 

VakUll t i.ks1sta lankeavat tulot......... 5 II 

Siirtolaisten ranalähetYkset •••..••••• 50 II 

Ulkomaalaiset turistit kUlutta-
vat rahoja Japan1 saa •••.•••••• ~ II 

ErikOisest1 v11me vuonna, 
Lainoja ulkoma11ta •••.•••••.••.••• l~ II 

Ulkomaalaisten pääomia, 
Etelänmeren kummttuotan-
nosta Ja yenin ti11ttämlsestä •• ~ II 

HallitUksen Omistaman kUl-

310 m11J. 

181l ~8e8tä.................... 75' 

Yhteensä •••••• 565 mllj. 

Jos nämä tulot Ja menot ladetaan yhteen, tUlee ~O m1lJ. yenln 

vajaus. MUtta kUn ulkOmaankaupan arvoa laskieisa on tavalllsest1 

huomioon otettaT&, että T1entlkaupp1aat rek11terö1vät vlentlarvoJa .., 
todel11suutta paljon p1enemmikll. Jos tämä ~tön tos1as1a o-

tetaan täesi t1Un teolsa lUkUun, niin voldaan Pitää varmana, ett. 

v.v:n tilellaä ulkaaattten kanala atkaanlaatl1n JOkae~~ln tala pal-
\< 

no. v01 1111 lanoa, että tuloklet ol1vat .1apan1sla tOlls&vuoteen 
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verrat tuna al1m1 i np1st "väst1 korJaantuneet Ja antavat valoisia toi

vel ta alkaneella vuodelle . 

V:n 1925 v1ent1kauppa t ä r ke i tten tavaralaJlen mUkaan 
( arvo 1000 yen1ssä) 

ArJO 

Rii siä 9,150 
papuJa Ja hernel t ä 6,983 
Keren tuotteita 2~,769 
J aUhoja 277, 
Teetä 1~ ,727 
Soker1a 32,1~~ 
Olutta 1,812 
sä,11,ykke1 t ä 13 ,63"" 
S1llkivl11aa 30,988 
It1 vi hii l1ä. 33 ,068 
Puut avaraa. 19,571 
S1lkkl 1ankaa 880,7~0 
Puuvl11a1ankaa 12.3,117 
Ra~taa 7,833 
Ol.klnaulloJa 12,292 
TUl1t l~KUj a 8,733 
S1lkkikangasta 116,981 
Punpu11kangas t a ~.32,86~ 
KUdottu ja 

t eoksia 
Hat t u j a 
Nappej a 
Paper1a 
Sementt i ä 
FaJans s1- Ja 

30,9""9 
9,062 
8,665 

20,1.56 
~,233 

poe111nlteoks1a 35,261 
Las1 Ja 1as1-

teoks1a 
Såhkö1ankaa 
Rautateoks1a 
lnlm1 pyör1ä 
Kone1ta 
Leikk1kaluJa ~ 
~ita 

V:n 1925 tuontlkauppa tärke1tten lajien mukaan 

R11e11 120,510 
vehnää 70,116 
PapuJa, hernelti 10,0,1 
Xsnan UILUlla 12,' .... 
Soker1a 7' ,068 
RaaJcaa kUaia 33,31f.3 
Puuv11laa 923,011 
pellavaa 2',9~ 
Lampaanv111aa 111,191 
SUltaattl 

ammon1um1a .3.3 ,163 

yertai1u y:e§n 192~ 

7 ,588 
- 1,709 

220 
3 

1,950 
3,08".. 

.378 
5 ,355 

10,135 
10,665 

6,2""6 
195,381 

. 13,586 
1,277 
3,12.3 
~O 

- 8,86".. 
106,106 

8,930 
3,~6 

290 
~ ,57.3 
1,866 

9,822 

3,362 
391f. 

1,iS30 
6,219 

1f.79 
2 ,~77 

101,61f.l 

"'9,101 
- 3 ,"'91 
9,2~ 

- 2,5~ 
11,221 
9,96) 

317,110 
92.3,011 
30,1SIf. 

. ',61' 
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Fosforia 7 ,~.3 1,75.3 
PapukaakkUJ a 106,895 .3 ,217 
Kivihiil1ä 211-,291 11- ,702 
llal.m1a 11,110 111-9 
Puutavaraa 76,60; - 52,11-55 
Leseitä 111- ,9911- 69 
Kaustista Boodaa 11,656 .3 ,280 

5 ,672 6,6111-Kivlh1 11iväreJä 
Larnpaanvl11akanka1 ta55 ,881 7 ,6111-

111- ,9211- 11- ,.301 Sell uloosaa 
RaUtaa 
!V'lJyä 
:santa1 mä 
Pumpul1kankai ta 
Vl11alCankaita 
Paperia 
NauloJa 
Kelloja Ja osla 
Koneita 
Kulta ~ 

105,879 - 1011- ,771 
16,,375 1,8.32 
11,511 1,0.3.3 
10,.375 1,653 
57 ,11-91 11- ,316J. 
11 ,50.3 8,5Z1 

211-6 7,2 
9,2.35 .3 ,035 

89,UO - 37,633 

"' ,~1I-l - 86,350 

TOkiossa, 111- p:nä tamm1kUuta 1926 
( T .w-be) 
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Ulkoas1a1nmin1steriölle, ( :: 

JI1nulla on täten kUnnia ol1ell1sen& lähettää 

Ulkoas181nm1n1lteriölle nelJä~en8svl1ae8 raporttl-
~--.,.- ... 

nl, JOka liaältää kirjoitUksen 

-T1lanne l1ina8sa.-

i(; 
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T11anne Kl1nas s.. . _ .~~_. ~ __ ~ .\(.) ._. ~_ (.. 
~ 1 " 1::: Tshangtshunin selkkaus. ~ -_" ( -1 - ~ 

TallfUikuun 15 pl1vånl pllvltyssl raj,lor~star; ,maln+ta~' 
t:J. ..' 

ettl Itl-Kl1nan rautatien palveluksesta 011 e otettu j ?ukko 

kl i nalaisla ja s1jaan otet t u taattuja kommunisteja ;-j o~;~ 

nlillsllll neuvostolalsllla on tlml rautatie lujemmln klsis

slln kuln se on venilllsill l ennen millolnkaan ollut. Llslk

sl malnlåsin, ettl sama rautatle on kl1na~.lsille vl~anomal

s11le eslttinyt kalkki kertyneet laskut hetl maksettavikai, 

kieltlyty.n kUljettamasta sotamiehll lIman etuklteen lunas

tettuJa pl1ett.JI, miki toimenpide selvlstl 011 tlhdltty it

se Tshang Tsollo1a vastaan hÄnen ollessaan pulassa Kuon k.pi

nan Johdosta. 

Vaatlmustaan kAteismaksun suorlttamisesta kalkista sot.

joukkojen e11rtimislstl rautat.itse on Itl-Kilnan raut.t1en 

yllJohtaJa Ivanov sittemm1n kaikella ankaruud.ll. ko.ttanut 

toteuttaa. Timln johdosta syntyl t. k. 16 Tshangtahunln aaet 

malla ( eli sen Itl-Kiinan puollsella Kuantshengtaen as •• alla ) 

selkkaus rautat1elllsten Ja muutaman tuhannen H.lluntehangln 

maakunnasta kootun sotaml.hen villili, nllll. kun .1 ann.ttu 

junaa. Sotamlehet upe.erein.en valt.aivat ltae~l •• n •••• al~. 

o~evan junan, ottiv.t vIkIeln .eturln, ja t.kl.lt vaklvalt •• 

rautatien vlrkamiehill.. Tlmln kost .. ls.~kal Ivanov h.tl kJakl 

lakk.uttaa kaiken l11kent •• n Tahangtahun1n ja Barbln1n .1!11ll. 

Ll1k.nne k.a~eytettlln Ja kaikkl .atkuat.jaln Ja tav"a1n kul

J.tt .. ln.n pltkln koko rataa 011 loppu. Tletl tl.tyetl .1h.utui 

euurt. tapplota ,ka1t,1all1e, .ut~a .rlttllnkln lt.ll-.aDtahu

rlan rautatl.ll., joka r,ht,1 ,rlttlalln hevoakarayan.l1!a 

kulj.ttaa tavarolta ja .atkuatajla Barbln1n ...... n. Ja takal

aln,. tayarall1k.an. on juurl tlhla aikaan vl1kka1aa111aan e01&

papuj.n vl.ntlkaut.na. 
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Tshang Tsolin ja kiinalaIset hallltusviranomals~t Kan

tshuriassa pitivlt tltl ITanovin ja venlllisten rautatiev 

miesten menettelyl sIetlmltt8ml!l vallan-vllrinkly't8nl • 
• 

la-Vantahur1an rautatiehallitus esittI vaatImuksensa radan lii-
II ' . kenteen Ikkinlistl lopettamista vastaan ja Japanissa tlml selk-

kaus herltti suurta huolestumista suurpoli1ttisena asiana. Huo

lestumista l1slsi se, ettl sanomaleht1tietojen mukaan Ivanov 

oli uhannut p1tll liikennettä lakkot11assa, kunnes kiinalaiset 

suostuvat klteismaksuun ja kunnes saadaan Venljll tl puna1ata 

sotaTlkel rautatietl suojelemaan kiinalaisten sotilaitten v1k1-

valtaisuuksia vastaan. -Laskujen tlysi suorittaminen, ne kun 

nousevat moniin miljoOniin yuaniln ja ovat ~lisIn osaksi jo 

vanhoil ta aJo11 ta, on kl1nalaiaHlle hai11 tusmiehille niin k1ina

laisen kalenterivuoden lopussa aivan mahdoton. 

Koko tlml riita ei ole muuta kuin yksi ilmi8 siinl kauvan 

jatkuneessa Ja yhl edelleen jatkuv&esa kamppa11ussa ki1nalaisten 

Ja venillisten vl11lll, joka kamppailu koskee kysymystl, kuka 

tlmln sekA VenlJllle ettl Kiinalle tlrkeln radan oIkeastaan omis

taa. venllliset tilli kertaa vetoavat siihen~ ettl rata on kau

pallinen yritys, Jonka pitll mikl1i mahdollIsta kannattaa itsensl 

ja siksi ae ei voi kuljettaa 'sotaaiehil ilmaiseksi tal tyhjII kau

kaisia maksulupaUksia vastaan. Venllllset vIittaavat tlssl m. m • . 
slihen, ettl Eteli-Kan~shurlan rata saa kilnalaisten sotamiesten 

kuljettamlsesta a&ksun. Klinalalaet taas Tllttlylt, ettl ennenkln 

on kuljetettu 80t .. iehll yhU.ialipulla tai pIIlllk8n lupaklrjalla, 

ettl a&ksUD Tol kerltl perlåtlplln,Ja ettl Kant8hurian hallltu8-

Tlrano.alallla on erlkolaolkeukala tlaln radan k1lttlalaeen, Jolta 

olkeukala .aan hallltutae~la tl,tl' olla Ja Jolta el yeDl1II.et 

vol llkelde •• 11n lopettaa. Hlt 011 ~.7a1. uUden rautatlepatal3o~ 
naa llhett"l.~atl hunhuu.e3a ya.taan 3a .11. 3'url rautatlen 0-

mabl h784,k.l. " . 
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Itl-Klinan rautatien hallltuksen muodostaa slint8jen mu
kaan 2 klinalalsta ja vlls1 veni]istl jlsentl, mutta venllll
sll11 on nyt ltseaslassa seltsemln, kllnalalsten ollessa v~ln 
vl1s1, joten yllvolma on venllllsllll. Useat rautatlehallltuksen 
Jlsen1stl elvit asu Harblnlssa, vaan muualla, jonka vuoks~ hal
lltuksen plltBsvaltals1a kokouksla on valkea saada kokoon. Tltl 
hyvlkseen klyttlen Ivanov Ja verullliet menettelwvlt oman mle
lensi mukaan, kuulematta klinalalsten mleltl Ja hellle selkoa 
tekemlttl. Rautatlehallltuks8ssa vallltsee erlpuralsuus Ja kum
manklnpuolinen rette181m1shalu. - Tlssl yhteydessi sopl1 pala
uttaa mlell1n, ettl muutama vuosl sltte Heuvosto-Venijl ja Juurl 
nykylnen Karahankln kauni1n sanoln Jullstl Julklsestl Kl1nassa 
kalkk1 tsarlstlsen hallltuks~ hankklmat etuolkeUdet lakkaute
tulksl ja Keuvost~-vallan alolttavan ~a1kessa Kllnalle ystlvll
llsta pOllt11kkaa. Muut olkeudet sltte luovut,ttl1nkln, mutta . 
rautatletl 81 annettu, koska sllhen ~uka 011 l11tetty ehto Heu-
vosto-Venljln tunnust_~amls8sta hetl. 

Kun Ivanov ltseplnta1sestl P1Sl1 klsklsalln 11ikenteen kes
keyttlmlsestl Harb1n-Tshangtshun-llnJalla, hln ja muutaaat muut 4 .' •• 

venllllset v~lttl1n Harbln1ssa t. k. 22 p. Vang~ts8mlsklsk1n 
011 antanut Tshang Tsolln, elkl Peklngln hallltuj. Tlstl ta .. 
Xarahan Neuvosto-Venljln puolesta Jlttl 'etl~l.BI ultlmatualn 
vaatlen Ivanovln ja mulden v~lttujen lrtllaskea1sta, kl1nalals
ten erllllln P1S,mlstl rad~ .. 101ssa ja neuyottelujen altaa1sta 
radan vastalsesta hoidosta. Presldentt1 Tuan Tsh1Jul .lIrls1 
T~h~ Tso~ln1n laskeaaan vangltut 1rt1, a1k1 11e tote~tUDUtkln 
t. k. 25 p., ja 111kennettl- radalla uWlelleen alkuaan. Nlt on 
Ivanov peruuttanut llikennekleltoua Ja radalla tulJetetaaa sotl
laltatln kUten a1katseaa1n, ~pIIlllstan anta.a11a lupat1rJalla. 
Ku1sta r~lt~S",kslst., l&k&aututsen Joh4osta s1DtJDelstl tappl
olsta, 1- a. aloltettaneen DeUYotteluJa. 
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Niln on tlml selkkaus, jolla nlyttl jo olevan hyvlnkln laa

jakant01sla seurauksla perissiIn, nyt onnelllsesti pllttynyt, 

valkka ltse pllasla, kysymys .radan omlstussuhtelsta, onkln sa

malla kannalla kuln ennenk~n. TImAn selkkauksen oUessa krl1t1l

llslmmissl kOhdassaan, nAm. Ivanovln uhatessa hankkla punalsla . 

sotllalta kllnalals1a sotlla1'a vastaan, Japanlssa jo suunnitel

tlin ybBistl opposlt10n puolelta al otettavaa hy8kki,stl Katon 

mlnister1st81 vastaan, mutta menee tlm. hal11tuksen kaatam1s~uuha 

nyt tyhj1in, kun Tshangtshunin ja Harb1n1n rata taas on auk1. 

Uutta sittenkin on tial selkkaus antanut a1hetta Japanln hal11-

tukselle monenm01s1in huoliin ja jllk1ka1kuJa aslasta kylll jll 

po11ltt1s1in p1irelhin. 

Kumplko v01tti tlssl selkkauksessa, Venljl vai Kllna, - tlml 

kysymys on tolstalseks1 turha ottaa keskusteltavaksi, kun asiat . 

• 1ell o.at kesken kehltystlln Ja selkkaUksen loppumlnen .a1D koa

promlssi, satunnainen .1l1pllt8., varslna1sen rlidan viell ol" •• a 

ratkalsematta Ja py.ye •• 1 entlsessl kohdassaan: kuka .e oike .. taan 

omlstaa Itl-Kllnan rautatien' Kump1 sen saa, K1lna valko venlJI, 

Tokl0.sa, tammikuun 21 p. 1926. 
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s1slpol1itt1nen t1lanne Japan1s sa. 

I 

Tammikuun ao alkoi Japanin parlamentti 51:sen istuntokau
tensa. Virallisesti kylll avataan Jo joulukuun 2' pAivlnJ, 
mutta virallisen avajaist1laisuuden Ja sltl het1 seuraavIen 
vaal1en sekA vallokuntien nimittlmisen jllk~en 8e ~tku~ 
alussa ottaa loman, jonka alkana tavallisestl puolueet jlr
Jestlvlt omat aslansa Ja vastalsen ty80hjelmansa, ja kokoon
tuu uudelleen tamm1kuun 20 p., josta siis alkaa varsinainen 
ty8kausl. 

Vanhan tavan mukaan pitlvlt ty6kauden alkajaisiksi pllml
nIsterI, ulkoasIainministeri ja rahaministeri kukln kummal
lekin kamarille puheensa hallItuksen puolesta, kosket ellen 
hallituksen tlrkeimpil asioita, ulkomaan kysymyksil Ja maan 
taloutta. Pliminlsteri varakreivi Katon puhe tilli kertaa 
sanottiin lehdissl kovln ylimalkalseksl ja koskettellkin enem
min ulkopollttlikkaa, eritoten Iskeistl Kiinån kenraalien 
vllistl sotaa, kuin Japanin slsllsil asioita. Ulkoministerin, 
parooni Shideharan pUhetta on arvosteltu vastustajain taholta 
suopeammin, mutta kun sekin oikeastaan vaan oli selostus Ja
panin suhteista juuri Kiinaan ja Venljlin plin, ei yksityis
kohtiin tlssl kannattane syventyi. Rahamintiterl puolestaan 
teki hyvin yks1tyiskohtaisesti selkoa tinans iol01sta ja valti
on talous ohjelmasta uusine veroehdotuksineen. Niitten puheit
ten jllkeen seuraa sitten keskustelua hallltuksen toimenplteis
tl yleenal ' ja asetetaan mlnisterien vastattav&k8i kalkenlaisia 
kysJayksil. Tilli k.rtaa tlllals1a vllikys1myksil on nlin run
saaati, .ttei eduskunta ole tltl kaakustelukautta vi.11 lop
puun auorlttanut. Kukin edustaja asettaa kysJayksenal ministe
rin tal hanen edustaJanaa hetI va.tattavaksI; mlnka takl. ml
nlsterien onkin oltava .Ina 1uku1aasti llsnl. Tilli t.valla 
kukIn puolue koettaa voIttaa laakereita Ja/aelko. kannatuksesta 
auia •• puolueiaaa. lotta. 

X.ton ministeriata, joka alkuaan muodostettiin kokoumuksena 
Katon Johtaman Xenaelkal-puolueen, T&kahaahln Johtaman Selyu
k.l-puo1ueen ja Inuk.ln johtaman X&tushln Olubln ja.enlatl, on 
aenjllk.en kun K&tuah1n Olub yhtyl Selyuk.lhln, jo.t. taas jo 
.Ik.l .... ln 011 eronnut Tanhollllsempl tal Tarovalsempl auunta 
erltylaekal, Selyuhonto nlmlaetal puo1ueekal, j. Selyuk.ln mle
het hal11tuksest. polatulv.t, n,kyla.asl kokoopanoaa.an muodos
tettu lkalnoa.an Xenaelkaln .1ehlatl. lDnen eduskunnan kokoon
kutsWllata koettl SelJukaln n,kylnen johtaja kenraall Tanaka, 
jo11. el ole tlhln aaakka' ollut p.lkkaa eduskunnaaaa, mutta joka 
n,t on Xenaelkaln tolaeat. D1aItetty l1lhuoD8en jlaenetal, k.l
kin Tol.lDa. aaada alkaan yhtralstl Selyukaln ja Selyuhonton 
vlll1ll. Tlaln lhtyalabankkeen pUOlella on ollut uaea Selyu- ' 
hon

la
to-puo1ueen eduataj. eduakunnaaaa, sutta pIIjohtjat, entlnen 

ala l~aterl TokoDaaI ja y .... oto oy.t Plarneet uakolllalna 
oman pUoluee"'. ul.lle ja yaatuatayat lh1 au1autualata Selyu
talh1n. JoulUkuun 10ppupuo1ell. alkal eroalyat SeIyuhontaata 
lhtea::11 2' eduakunta1.Iata Ja aUodoatlvat tölatal.etal oaan 
rlha ,Jolle on annettu ntaetal Dookookal. !1aIn Dookook.ln 
lht,.lnen SelJUkalhln llenee odotettaTa ennen pltkll. , 
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• 

• 

Keneelkal-puolueell. el ole eduskunnan .l.huon.ess. enem
ml.tal elkl ole tunnetustl lllto.sat.an muun puolu~en kanas •• 
Kun .l.huoneess. on kol ••• uurta puoluett., Xens'tt.l, Belyu
k.l Ja 5elyuhonto, el hallituksen a8e •• ole v.nkk •• Mutta tol
•• 1*& puolen Selyukal, Joka ny.t on varslnalnen va.tustuspuolue 
j. mle1e1llln kaat.l.l h.1lituk.en, Johon hallitus v.stals1 
eduskunnan h.Jottaml.klskl111 J. uusien vaallen Jullstaal •• ll., 
tilli kert.a el usk.ll. l11ak.l hallltust. ahdlstaa, koska uu
d.t vaallt vllme vuonna vahvl.tetun,11elsen Iln101keud.n ant.
neen uuden v.alIlaln muk.an vol •• rkltl Selyukallle saurl. vaa
t.Ppl01t •• nyt nlhtlvlstl pyrkll onklmaan ltselleen suure.pl. 
I l nlmllrl Dfk118e8ål "uskunnass. j. on k.lkke. eduskunnan ha~ 

iOlttamlst. v.staan. Jo. Sel1ukaln Ilnlln llsltlan Dookook&ln 
Inlml~rlt, on naln v.hvlåtunut Selyuk.l v.ln kahta lantl ple

ne.pl kuln hallltuspuolue. 
Suhteet .lahuonee.s. ovat tltl nykyl .eur.ay.t: 

X&m*tt~jl.: 

Xenaelkal •• ; •.•••• 16' 
SelJUhonto •••••••• 96 

Yhteenal •••. 25' 

V.atus~.Jl.: 

Selyukal •••••••• ~ •• 1'6 
Shlnael Club •••••• 26 
Dookookal ••••••••• 25 
"Buslneså •• n" ••• ~. 9 
Vlllejl ••••••••• ~. 6 

Yhteenal •••• 202 

Aseman h.llltsee .118 tlydelll.estl SeIyuhonto, elkl 
h.llltu.puolu. X.na.lk.l. J. S.l~onto, joka 8yntyllnkln 
on puolue, joka on ottanut tehtlvlkaeen 81lle vler.an hal
lltuk.en ( Xl10ur.n k.blnetl~tUk .. lsen J. voldaan k.tso. 
var.ln.laekal v~01l11.uu4en edust.jak.l, tuleekln .1elel
llln kl,ttlalln tltl nykl1.tl ••••• ana. K.n.elk.lokln uu
dl.tu.haluJ. vaat.an, Joten on luult.v, ettl Xense1k.l nyt 
kalll.tuu olkeall. J. hakee t,'rauhaa SelJUhonton tarvl •••• 

Eduskunnan 1.tunnol.sa plt .... 11D puheena. Ja antaen ky
.,.,k.l1n lyhyet ja .. eln .~en lvalll •• t vaataut..nsa ( es1m. 
k,.p,u •• n, .1k1 on "apaD1n pol 1 tl1ika T.h&Dst.olln11n ja 
MaDt.hurlaan nIb4.n' • 11 •• 1111 ole .ltlln pollttl.1a alk8-
kohtla '.haa&t.ollnlln paln, Yaln Illnaua kokonal.uu4.s.aan) 
pllaiD1.teri lato, Joka 011 tgnn.ttu vanha.taan bJvln tar • 
•• ___ akal, .uoraaul •• k.l Ja lnno.tune.k.l .1eh.t.l, Dlyttl 
kovln Ylarneeltl Ja pUhul h.lkolla IlDelll, Joton 011 Y.1toa 
bInoll .anojaan kuulla. 1:1 lNulu, p~kaa kOY_lll, huu.l Joku. 
lato yaata.l hoti. Jo. 04uakullDAa JleODet .uyatt.l.1yat olla 
hllJaa, kuten pltll.l, a11n &7111 kuuluu; Y1k. on tel.sl. 

,lIalnl.torl 011 Ylla.tuaut ja •• utaaan pllY" .airaatet
t\l&~. hln atyan 04ott_atta kuoll t_lkuun ae pilvin a .. ulla • 
• la~ll1.tvl .akat.ul 011 kolao Deljl pll'" a1Dl._ln "._ 
lltt1l yutaatoUYlUl pllatnl.torlUl .tJ". 'e .. o1tal-puo. 
l1lM1l vlraatöeYlal JobtaJaQl, .aJ . Oll ..... rallM1DJ..terl 
"-suohl 011 t",1 tolao.t. k1.J,tIJt~. P"'ln1.terln ANo. 
1 ... alhouttl koko kablnotln eron, au\tl .1tl onnen .aka~auk1 
!ll_D1mltettlv.·pllmtnaaterlkai, eroevan aln1aterlatoD audakal 
~ln1sterlkal. HallltalJ •• lrtu.l "'ot Watat.uklllo tohti
Yåal .UOClo.ta. uua6ma.111ttliaJa tW halllt_ tull .... ft1a 
.0tlD Jo'U Juurl 011 oroDD1l\. 1o~1kal·p""l .... lt. JU lUU 
kutu tA"'.ln .. '1 ... ta IIQll\ ....... 



S1yn1 .11hen, ettl mltlln muutok.l •• 1 t.p.htunut hal
l1tuk.en kokoonpano ••• , on 8e, ettl koko X.naelk.l-puolu.en 
to1alnta 8ell.l.enaan on saanut ylelstl tunnustu.t.. S.n 
.aavutuk.18ta ovat tlrk.tamlt tlD&D881010j.n par.nemlnen, 
vl.nnln elvlttlalDen, tullltuloj.n ll.llalnen ja .nnen kait

l
-

k.a 1l.18enlIn101keu4en ant .. ln.n. Setl 11 ... 1.s1 pl1r.ll~ 
ettl tana.n ke.kuude.sa Kenae1tal on v01tt.nut 1h1 en ... -a 
8uo.lj01ta ja tannattajl. j. on luult.v., .ttl jo. vaaleja 
nyt pant.l.lln to1aeen uUden laln IIltaan juurl Kana.lt.l •• 181 
uu.llta IlDe.tlj11tl .ne.aln IIn1I kuln IIlkAIn auu tIbJDA.tl
n.n puolu •• 

X.lkkl tlal X.na.lk.ln a.ne.ty. on nyt Katon kuol~ua tun
nu.tettu blnen p.rsoonalll.uutena. analokal ja kJ.,tllD slkal, 
.etl puolue.n oals •• 1.hdl •• 1 ettl auls .. , onko Watat.utl blnen 
verol.enea. 0.., puoluel.l •• t kllttlvlt uutta pllmlD1sterll kJ
vlkkAltal j. abkerakal, lIUtt. mullt. tahol1t. huoa.ut.taaa .11-
t , .ttl Watat.utl on .uurek.l puolueJohtatat.l 111~ ,.t~llll
Den J •• ovlttel.v. luonte.ltaan. HIn.lll el 01., n11ntu1n 011 
X.tolla, .1tl 1Ir~ll •• n lujaa tahtoa ja lann18tuaatonta .lt
k.,ttl, Jota puolueen Johtajalta vaaditaan elk1 blnelll 01. lt
.elllln s.ll.l.ta .uurta om.l.uutta puolueene. to1alnt.a tut ... an, 
joll.l.t. X.toll. 011. . 

vaatuatuspuolu •• tkln ovat ottaneet vaataan X.nae1k.l-puolu
een Jllal.en hallltuta •• n al1tel lt.estlln luonnolll •• na aslana, 
ko.ta edu.kuanAn 1.tuntokaual vasta 011 .l&anut j. hallltuk.ella 
on •• tI budgettl-•• 1.t ettl aonet auut tlrk.lt ehdotukset jo val
al1na t.ltavan ja edu.kunt. t18h1n l"\lV.t •••• an .11. vol .8101hin 
X.nA~lkaln opaataman tutustua. Hallltu.puolue~n v.lht .. lnen 011.1 
•• rk1DnJt tI,t1naS.81 ka1k.n t18n p,.lht,al.tl uusien latl~do
tU8t.n laatimlst. varten. 

Parantaak"en I.lt10n r&h&talouttadikoo hallltu8 eslttll 
muutok81a tullltar ttlln ja 8angen plt 11. klyvln verouudlstuk-
s.n. Niihin aal01hln ei ole, kuten ylll aaln1 t81n, "parl .. ent18sa 
vlell .hd1tty kl.lk.l, valkka r.hamln1st~l Bamagtohi Jo on Jlt-
tlnyt .1lle 21 v.ltlon tuloja ko.kevan uu t. e.ltystl. . 
~I~ iyY\Yaltte.mt' edu,taa parluentlls ~'aal.111 ••• tl Sel-
J-'. ,- J'ii aOl 11 ballltutsen •• tlv 1.,1tta J. luotonannon 
tlut.nt .. l.ta. K.nraall f.nat. pUhuu 1 .. pl.1n •• naan n,kl1.en hal-
11tutaen "pAa81vl ••• t." J."n.gatllvl ••• t." .1.lpolltllt •• t. j. 
"ohj.18.ttollak.l klpn.e.tl ulkopolltilkasta", jotava.toln Selyu
kal11a on .. etett.v.naan "aktl1vlnen to1ll1nta" J. "t.olll.uuden 
l.ajent .. lnan". Hallltutsen .uht.utu •••• h.lllvaroen Ja tapahtu
aaln ~. tarkaten Xl1nan let.l.lln •• lkkaut.l1n taaaka J. blnen 
johtaaana. 8.1JUkal vaatl h.tl J,rtt11 Ja r.tkal •• vl. to1m.opl
t.ltl. Ultoa.lalnalnisterln on nyt helppo puolu.t .. hallltutaen 
varov.l.uutt., kun •• 1at Xl1naås. kllnt,lvlt J.paD1~l. .dulll.itsl 
l18an aktl1vl.t •• ekaant\Ull.ta. 8 ... 11. tavoln on rahaalD1.terln 
h.lppo vllt.t. nua.rolll. niihin tuloksl1n, jolhin on s".tlvll.,yt
t. J. neg.tl1vl.t. polltl1kkaa ~Jott .. all. pI"ty. 

Ilall, Johon parl ... ntl •• a tilli kert .. on vaatu.t.Jaln taholta 
pantu .uurta palno. j. Jo.t. tahdotaan .,,ttll ballltu.ta, on ta.
.ltln .rik ••• n aa1D1ttav •• J.panln tau., .Jota on ollut twmettu 
.rlt~n koht.ll.atal J. .llvo"l, on .11alDD1btlYlatl •• nettl
.... 1 DIaI hJvlt oalDA1.uut...... n.lnc tapoJ.n vl111,t,unell tae- ' 
va. J. var.lDkln nuorl.o ••• on palJon l1a •• tTQlt hUllsa&D1tllPpeJI. 
Koln kuukausl .ltt.n 'surua1 ••• ( foklon Ja'Yokoh' •• n .111111) t,l
al.h.t noln parltUhat, •• leetl kUaaaltakln puol.n p&D1 •• t tola •• n 
lodaDt.pats.1l t ... lun UN ...... J. non .11Jrko altt.n auu'-t 
&Darkl.tl~· C JoUkto nuorl. bUllS .... J. ), kUn .1.lt ...... t pl-



tl! kokoustaan Shiban PUistossa, llksivlt Tokion vllkkalm
malle plikadulle Ginzalle, mlss - ihan kaupungin keskessl, 
sunnuntai-iltana ja vAentungoksen oliesea suurimmillaan -
rikkoivat puotien ikkunoita ja heittelivlt "kadulle tavaroita, 
~stoksi porvareille ja heidln polilsl1leen. Poliisl 11enee 
saanut tlhln asti kllnnl valn 9 .1estl tiet. rlyhlljlaakis,a, 
muista ei ole viell tietoa, vaikka heitl 011 llhes kolmekym
mentl nuorukaist~. Tlllalnenl1kiv*lta on saanut Glnian kaup
piaat alvan kauhuih1naa ja syytetaan poliisia ja hallltusta 
toimettomuudesta. Tlmlnluontolnen tapahtuaa on toistaiseksl 
japanilaisille jotain aivan outoa, mutta Johtuu slltl, ettl 
japanilaiset innokkaastl ahaivat kalkenlaisia uusla oppeja 
ja slis my8s "kommunisala" ja"anarklsmla" vleraitten malllen 
mukaan. Anarklstlt tai mitl he l~evlt, huhujen mukaan, uhkaa
vat uudistaa hy8kklyksensl porvarelta vastaan. - Hallituksen 
puolesta ulkoas1ainm1nister1 tunnust1, ettl villiytymlstl on 
huomattavissa, mutta kysymyksen tek1j lle hän koetti tehdl 
selviks1, ettei Neuvostohallituksella ole mitlln osaa tlssl 
ja ettl Neuvosto-Yenljlln on Japanin suhde samallalnen kuin 
muihinkin valtidhin. 

Tosiasia kuitenk1n on, ettl sekl sosialism1 ettl kommunismi 
ovat viime vuoslna voittaneet yhl suuremmat joukot puolelleen 
niin köulunuorisossa ku1n nuorten ty8aIesten keskuudessa ja 
ettl tlml on tapahtunut ja tapahtuu nytkin kaikenlalsten sa
lassa"painettujen ja ostetttjen kirja1n ja lentolehtiaten joh
dosta. Poliisin Joskus onnistuu plHatl1 selville salaisista 
kirjapainoista ja kirjoittaj1ata, mutta taval11aest1 ae sitl 
ennen on etslmlnsl aslan johdosta jo pldlttlnyt kymmenii v1-
attomia, joten.tyytymltt8myya poliisilaitokeeen on vain kas
vamassa. 

TAtl villiytymistl ja kommunismin levilmistl huomaten mo
net sanomalehtikirjoittatat laueuvat eDll1evlnsl, olIko yle1-
sen IIn10ikeuden antamiseen vlell syyti. Tlllalset vanh011lise, 
ja pess1mlstit ovat kuitenkin onneksi harvaesa Ja luultavaa on, 
ettl se ty8vlenpuolue,joka syntyy ml1loln klYdlln uusiin parla
menttivaaleihin, tulee hyvinkin maltillinen Ja lalmaallinen. 
utta uuden puolueen syntymlst. koettavat ~kyiset puolueet 

tietysti niin kauvan kuln mahdolllata estll Ja siksl he my8a
klln eivlt halua parlamentln haJoltuata. 

TOk10asa, helm1kuun 6 p. '926. 



tll kokou8taan Shlban PU18t088a, llk81vlt Toklon vllkk.im
m.lle pllkadulle Gln •• lle, 1118S - lhan kaupuns1n keskessl, 
sunnuntal-llt.na Ja vlentunsoksen olless. suurimmlllaan -
rlkkolvat puotlen lkkunolta J. helttellvlt ' kadulle tavarolta, 

IDetoksl i:~arellle J. heldln polllallleen. Poll1al 11enee 
aaanut t .atl kllnni v.ln , .1e.tl tletl rlyhlIJleatls,., 
lIul.t. el ole vlell tleto., v.lkk. heltl 011 llhea kolmekym
menta nuor ukalsta. Tl1I.lnen11klvllta on .aanut Glnaan kaup
plaat alv.n kauhulh1naa J. syytetian polll.l. ja hallltuata 
t01mettomuudeata. Tlmlnluont01nen t.pahtua. on tol.t.lseksl 
Japanll.lall1e jotaln alv.n outo., lIutta Johtuu s11tl, ettl 
J.panllalset lnnokkaastl &hmlv.t kaikenl.lsl. uusl. oppeja 
Ja sliå my8a "koamun1s.1." j.".narklaa1." vler.ltten lIalllen 
muk.an. Anarklstl t t.l ml tl he lltnevlt, huhujen mukaan, uhkaa
v.t uudlstaa hy8ttlyk8enal porvarelta v.staan. - H.llltuksen 
puolesta ulko.slalnminlaterl tunnustl,. ettl vl1ll1tymlatl on 
huolI.ttavl.sa, mutta kysymyksen tekljalle hln koettl teb41 
selvlksl, ettel Neuvoatohallltuk8ella ole mltlln osaa tlasl 
ja ettl Heuvosto-Yenljlln on Japanin suhde a ... ll.lnen kuln 
mu1hinkln v.ltldbln. 

Toalasla kuitenkln on, ettl 8ekl s081allsal ettl kommun1sal 
ov.t vlime vuoslna volttaneet yhl .uur .... t joukot puolelleen 
nlln koulunuorlaoasa kuln nuorten ty8ale8ten ke8kuudess. ja 
ettl tlal on t.pahtunut j. tapahtuu nytkln k.lkenla1sten s.
l.ssa ' palnettujen ja ostetttjen k1rjaln j. lentoleht18ten joh
doata. Po111aln j08ku8 onniatuu pl 8tll selv1lle salala1st. 
klrJapa1no1st. Ja klrjoitt.j1st., utta tavalllsesti 8e altl 
ennen on et8lalnaA aslan Johdosta jo pldlttlnyt kyamenll vl
.ttomla; joten .tyytlllltt8m1Ys pol 811.1tokseen on valn kas
vam.8sa. 

Tltl vl1ll1tymlstl j. kommunlsllln evllalatl huomaten mo-
net 8&noaalehtlklrjolttat.t l.usuv.t 11evlnal, ollko ylel-

, aen 1In101keuden .ntamlaeen vlell a1Y • Tlll.laet v.nhol1llse, 
j. le8almlatlt ovat kuitenkin onnekal harv.8a. j. luultavaa on, 
ett 8e ty8vlenpuolue,Joka 8ynt,y mlll01n klydlln uuslin parl.
menttlv.alelhln, tulee hyvlnkln maltl111nen Ja 18 .... ll1nen. 
Mutt. uuden puolueen ayntyalatl koettav.t ~k11set puolueet 
tletyatl niin kauvan ku1n mahdolllata e.tll j. alka1 he my8a
taln e1vlt halua parlamentln hajo1tuat •• 

TOklosa., helm1kuun 6 p. 1926. 
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I I . ~ :e. 
Japanin s1811s1 aslolta. 1'( -, (.. . 

Parlamentl.sa, jonka 1stuntokauden alkamlsesta klrjolttn 
ed.lllstssl raportlssan1, on tlhln mennen alkaa vl~ etty .uu
rlmaalta 08alta kalkenla1sten kysymysten tekem18een kablnetln 
jlsenille - kYSfmlk811n, j01lla u8eln el 01. mlnkllnla18t~ 
ylelsta merkltystl, mutta Joihin ministerien on kultenkln Jo
tain vastattava. Kablnetln jlsenllll on ollut tlys! ,8 koet
tae8saan tltl om1tulsta utelemlshalua tyydlttll. Hallituk8en 
polltlikka .11nl tal tolsessa maalle tar.el8sl kysJmyk8esal 
el nl, parlaaentln jl8enl1 huvlttå~an, valkka sellals1a kJse
lyaiheltatln kylll ollsl 01ema8sa. Sen slJaan klydlln taval
l18estI kl1nnl alvan yksltylsiln asl01hin jå llysiln huhulhin 
ja erityisestikln vastustajan raha-asiolhln. Tarkoltus on vas
tustuspuolue1l1a nyt tehdl ministerlen vallassa-olo~ niin sle
tlaltt8mlksl kuln su1nk1n ja herlttll huomlota paljastaaalla 
a,lanomalsen ministerin moraalin huonouden. Sanomalehdet ja 
ylelsö, joka t llaisista asloista n&k" olevan eriko18estl 
huvltettu, saavat runsaasti aihetta uuslln huhulhin ja uusi1n 
eplil,kslin. Nlln on rlehumassa paraikaa aivan suunnaton skan
daall-kllpa eri puoluelden vllilll, sekl eduskunna.sa ettl 
sanomalehdissl. 

Oikeusmlnisteri tri Egi, josta olen ennen k1rjoittanut hA
nen Suomi-ystlvyytenal vuoksl ja jota tlet,stl oike~8ministerl
nakln pltlisl katsoa rehellläek81 miehek81, on joutunut omltui
.en provokatlo-jutun uhrlk8i. MUuan Seiyukaln mle. Isll syyttl 
erllD .0slallstln ~angltutt"l.esta salatavalalla tavalla s11-
hen aikaan kun Egi vlell oli pllmlnlsterl Katon ja mln18terl
neuvoston slhteerln1. Trl Eg1- 011 muka antanut ~11n lobashl
nimlsen mlehen vlekoltell~ ' s081allstla homaaamaan pl"lnlsterl 
Katon aurbaaml.ta!wJosta 011 8eurauk8ena ettl s081all.tl ' tavat. 
tlin po .. elneen maarlt,lll palkalla ja Joutui vangltut81. Trl 
Igl vllttll koko jutun alvan perlttemlkal ja on antanut tuomlo
lltoksen tehtlvltsl a.lan tutkiml.en. Klklll arvellaan, on 10-
baahl, tuon v~ltun .0.lall.tln toverl, .uurl valehtellja, mut
ta Selyut&ln edustaja ja auut ... t lehdet OT.t v.lal1t hl.n .... 
nOj.an uakomaan. Sel,uk.l11e kokonal.uUde •• aan onkin trl Igl 
k.1tteln eplmleluls1n ale., .,ltl on valke. arvat •• 

Tolselt. puolen on Sel~ln Johtaja k.nraall 'anaka Julkl
.e.tl kerrottu luvanneen ,htl j. to18ta kauni.ta auutaa111e 111-
k .. l.hl11e Oo.aka.sa j. on, huhujen mUkaan, .aanut erllltl ml1-
joonamleheltl 111 i ml1Joonaa lenl1 kI,tettlvit ••• n. Irla nllt. 
t.n rahojen vllltt jl, Jonka pltl .aa4a pro.enttlna. råhoJen 
tuoal ••• ta, el 01. tyytfVllnen j. on paljut.nut ulat •• Iln 
on k.nr.all 'aftaka 1::ltl1.henkl18n1 joutunut S.lJUhonton ja 
X.na .. tt.ln revlttlv 1. Asla on ollut parlaaentl ••••• 1111 
j •• 11,P!l parlaaenttl pllttl ... ttaa komlt.an tltl -lalijoml •• 
juttu. tutk~an, S.lyut.ln vutalausel.t. huolia.tt.. El1in.n 
1.tunto ollkln .en jOhd08t. tavalll.ta kuumempl Ja sekln 8kan • 
• aalIksI nimItettlvl. Xenraall 'Tanatan noet8llat Ja 8ala1sta 
hallItuksen kaatamlstå varten kl,ttlmlt varat nousev.t lhteenal 

,111 5 al1joonan lenin, .anotaan. 
T .... S.lJUt&1n rahojen kI"a.sl on ollut lht.nI nWlerona 

al' •• e, .ttl parlaaentln j".nl' on o.t.ttu l11tt,..an SelJU. 
t&lbln. Yhteal .pul&1 •• na on ollut kenr.all Y_uubl, .ntlnen 
.otaalnl.terl J. faaatan 011.... .otaalnl.terlDl tlalD vara
aln1.t.rl. Y .. an .. h1 on kut.uttaaut lkaltl1 ••• tl Ja l::!:elleD 
luok ••• a a.1JUtaln ulkopuol.ll. ol-.la parl .. eatln J I, · 
k .. tuatellu\ be141n tan •• aaa S.l1Uk&l.t. J. lena.lta1.\a J. 
\arjoaaut 5,000 ,.atl S.lJUtalh1a 111tt1Yll1 •• On ollut •• 11&1-



siakin Yamanashin puhellle kutsuttuja, jotka ovat tlllaista 
siirt1lll111tl puolueesta toiseen pahel:suneet ja rahoista kiel
tlytyneet, jonka vuoksl asla on vlhltellen tullut ilml ja " 
Tanaltan ja Yamanashln yhtelstolmlnta paljastetuksl. Nlln 
on koko lIe rYhml\jOka hlljattaln Selyuhontosta luopuen sllr
tyl Selyukalhln, ullut omltulsen eplllykllen eslneeksi, kun 
arvellaan heldlnkln mahdolllsestl saaneen "rahoJa slirtyäkseen 
hallltuksen kaatamista varten 5elyukaihin. Parlamentissa mie
llala on kiihkel ja puolueet syyttelevlt toinen toistaan lah
joalaesta Ja lahjusten ottamisesta. 

Mutta llslkal tulee juttuja lahjusten ottamisesta tapa
uksissa, jolloln el ole kysymys puolaen edusta tai valtaan 
plisemlsesti, vaan paljoa rumemmlåsa aslolssa. Sellainen on 
eslm. Uatsushlman skandaall-juttu. Oosakassa on Matsushima-n1-
mlnen lso huvltuskortteerl, joka on alkojen kuluessa klynyt 
lllan ahtaaksi Ja Jolta slksi Joko ollsl laa jennettava tai 
auutettava muualle. Tlllalsia laajennuksla tal siirtoja varten 
tarvitaan kuitenkln hallltuksen suostumus, erltoten sislmlnis
terln plit8s. Oosakassa muutamat huvitus-yht18t muodostivat 
vahvan lliton, Joka etukiteen varmana slltl, ettl se vol alkel
taan toteuttaa, ostell halvalla maata kaupungln laldasta tår
koituksessa, ettl"Matsushlma ja llopaikat sllrretlln slnne, elki 
mlnneklln muualle. Tlml ilopalkkojen perustamlsta varten muo
dostettu rahallByht18 ell l11tto on ulottanut valkutuksensa 
Toklon valkuturaltals1mpl1n pllrelhln astl ja huhujen mukaan • 
on parlamentlnjlsenlen keskuudessa, puoluejakoon katsomatta, . 
uselta, jotka ovat sitoutuneet kannattamaan sen pyrkimyksll 
monopolls01maan llopalkat Oosakasaa Ja slln1 tarkoltuksessa 
rahan edestl luvanneet kannatustaan. 

Nllnkuln nlkyy yllIolevaata, on s118 ta1kenlal~la llkal-
sla Juttuj~ paraikaa tlllll keskustelualheena, sekl eduskunnassa 
ett. lehdlst8ssl. Mltlln ylels\1 arvostelua moraallsta on tcds
talseksl valkea antaa, sllll valkka juttujen takana on paljan 
rumla toslasl01takln, on lllo1tteluhalu nykyiIn suuri ja tol-
selta puolen todistaa kl1hko Ja mleltenkuohu, ettl tlllaisla I 
asl01ta vastaan yleinen oaatunto suuttuneeati reageeraa Ja 
vaatli tutklmista Ja ayyllisten rankalsemista. 

Tokiossa, maalisKUun 5 p. '926 • 

• 
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T1lanne Kl1~_a~ 
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Kun -t01selta puolen marsalkka ~u~a~; Teol1n 011 volt-

tanut kap1naan nousseen kenraali Kuo Tshun11n1n Ja saavut

tanut tlyden mlärlftmisvallan ja raunan l..tantshtU"la&8&-J'&.. 

toiselta puolen kristitty Feng YUhslangr,t "kansallisen" ar

meijansa avul l a ulotuttanut alueensa rajat T1ents1n1in ja 

merenrannalle asti, 011s1 luullut, ett' ainak1n vlliaikal

sesti sisllnen rauha tai sotavlaymys 01is1 seurannut. K1i

nan hal11tus Pek1nglss1 nlkyy niin ~Q~taneen ja s1ks1 se 

kats01 ajan tulleen konfe ensslen j a kam1aeksi. Mutta rau

hattomuutta nk1n Jat k n t y .t~ Ltals ea t • Tshang Taol1n 

on lihettHn:rt polk;}ns a .enr eli '.!' . . ,.;1 . Shanghalkuanin 

tienoll1e 1aaJen ~ amaan Mantshur1an aluetta etelllnplln ja 

ent1nen Tahl1l1n kuvern88rl kenraall Ll on yhdeasl Shantung 

maakunnan kuvern88rIn kanasa Jatkanut sotavalm1steluJaan 

etellssi tarkoi~uksenaan vallolttaa 1tselleen Tlentslnln 

seudut takaIs1n. Marsalkka Tshang on avustellut L1-kenraalIa 

ja k.nraalI Wu Peltu on samaten ollut Innokkaastl ty8ssi 

nyky Iin Peklnglasl vallalla olevan kanaalllsen puolu.en Ja 

Feng Yuhs1ang1n aaettamaIn mlesten kuklstamlseks1. 

Kahd.lta puolen, sekl pohjolsesta ettl etellatl, on s11s 

kansalllnen armelJa ell Kuomln'abun ollut hy8kklysten alalsena. 

Kenraall Ll on edennytJa saavuttanut yastassa ollelsta kansal

llalata ao~aJoukolsta volton tolsenaa Jllk.en, valkka tappl
olt&k1n on allloln tllllln allut. HIn.n .t.n .. laenal Joh4oata 

on Tlantaln1asl alka aJoln valllnnut auurl levottoauus, kun 

on palltt, kaupungln uud.staan Joutuvan talst.levl.n t .... l

l,apalkaksl • . 
!lent.ln on Pebo el1 'elho Joen etellraaDAlla, 34 mall1a 

Joen m"-larantalaeata auusta. Joen auus.a on pohJol.puolella 
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Taku e11 'angk~ 1innoltus, joka tu11 kuu1ulsaksl bokaarl

kaplnan aikana. Lalva111kenne TIentsIn11n on joen kapeuden 

Ja aata1uuden vuokal valkeanla1nen Ja laIvojen on Jokea nous

takseen Takun ulkopuolella odotettava vuoksivettl ja luotala. 

Takun llnnoltukslsta on bokaar1kaplnan JIlkelsessl raUhanso

plmuk.essa vuodelta 190' mllrlya, ettl ne ovat hIY1tettlalt 

maan tasalle, mutta itae &81 .. aa ne kuitenkln vlell ovat JI

lelll Ja kI1nalaIset, arIttllnkln nykyIaet k~al11aet, ovat 

kuuleman mukaan n11tl piinvastoin parannelleet. Tlentslnln 

Ja 'ek1ngln vlllnen rautatle on aaman rauhansopimUksen mukaan 

alna oleYa avoin Ja ulkomaalaisten klytettlvlssl J~ nl1n1klln 

pllay mereltlplln Tlentslnl1n turvattu ja esteet8n. N.t ovat 

kultenkln llnnoltukse8sa olevat kansalllset armeljaosastot 

alelll pit .. lasl huoltl alltl, etteIvlt mukdenllllaet Ja shan

tungllalaet plHse mereltlplln TIentsln11n ja Mukdenln sotalal. 

vö1sta onk1n Jo par1 kertaa yrltetty laskea mlehl1 .alhln nl1l-
11 maln. Tangkun tyl:1t ovat aiks1 valmllna ampua aan ja mllnoJa 

on asetettu sekl joen suuhun ettl l1nn01tukaen kohdalle mereen. 

Tttl t1.n alln01ttaalata vastaan ovat konsullt Ja m1n1aterIt 

proteateeranneet. mutta llnnan upseer1en Ja luotslen avul~a on 

kultenkln voltu tulla to1m~en llman vakavamp1a rette181tl. 

Mutta maal1akuun 12 p. klo 3 alkaan, kun kaks1 japanilalata 

al1nanh1v1ttljll C l1li pUJ1 Ja erla tolnen ) ollva"matkalla 

Tlent.ln11n, n11tl 'aku.ta ammutt11n. Japanila1aten p~lelta 011 

ryh4ytt, kalkkiin varovaisuuatolmenpltel.lln: 011 etuklteen 1lmo~ 

tettu 1alvoJe~ tulo. ta, 011 laku.ta tullut klina1alnen up.eeri 

1.1v .... , Jn •• , mutta kohta kun t .. a up.eerl 011 lal ... t. ,&kun 

koblal1. pol.tunut, 11nnoltUkae.t. alko1 kl.lIrltull lalvoJa 

kohtl, .eur.\ikaell., ~tt. 011 ,kal •• aralll.e.tl J. kolae 11.

vl.tl haaYolttunuttt.. J.p&a1lai.et 1.1 •• t .aat •• l •• t kuul •• 

rul.ntulell., •• alla Jaala hett dht,l~.t taAl.lIa J. ll1rat.lt 
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Dalreniln. Kllnalalsl11a Takussa 11e ollut 8-10 haavoittu-

nutta. 

TIa' japanI1aI8IIn laivoIhIn ampuminen, joka nyt ,on Ja

panin lehdissl suurena numerona, ei ole ainoa tapaus. My8skIn 

eristi Norjan laIvaa on ammut~u ja Norjan ministeri on slltl 

Pekingissl Jlttlnyt protestin. Mutta JapanIn laIvojen ampumi

nen juurl kun Japanin puolelta on Kilnaa kohden osoltettu mo

nella erl tayall~ ystlvllllstl mieltl, on saanut mielet tlllll 

kiihltelln tilaan. 16tl Johtul tlml ammunta? Kilnan taholta on 

heti llhtenyt monta selitystl. PUolus'taudutaan s1111, ettl lai

voJa oli kaksl elk1 yksI, kuten oli aikaisemmln ilmoitettu,

ettl laivat tulIvat Takun kohdalle klo 2 eikl klo 6n ja 10n 

vllIlll, kuten oli sovIttu, - ettl ampumisen aloittivat laivat 

elkl linnoltus,- ettl linnoItuks8sta ammuttiin tyhJll varoitus

l~uk~uk~ia, jota vastoin japanilaiset vastasivat kuularui8kulla, 

J. n. e. Nimi s.lityks~t ovat kuitenkin kovin ristiriitaisia 

Ja selvlat~ keksittyJI. Syy~ oli nlhtlvlati pelko, ettl tolnen 

laiva ollsi Kukdenin laIvoJa. Talkka, mlkl my8s on mahdollInen, 

sotaalehet ammuskelivat muuten valn vlhaamlanaa japanilaisla 

kun ne olivat ampum~atkan pl18sl, Japan11aIsethan ovat mukden1-

lalsten liittolaisia. 

Tlml aapumIstapaus on otettu Japanissa eritt41n vakavalta 

kannalta Ja eduskunnassa tehtiin slltl kohta vilikysymys. Tlen

taInIssl ja 'eklngls.1 on tehty pro~estit Ja ovAt muIttenkln 

valtojen edustajat asiaan liittyneet, silll kysymya on sikai 

tlrtel ja kiinalaisten valeet lilan Julkeat. Tlentsln1asl on 

Amerlkan, Ranakan, Italian Ja Englannin laivoja ulkollaalaiaten 

luojatii. Japanilaililla oli tarkoitua llbettll nuo takal lai

yaa ... aten auojel_aan kanaalailiaan Ja lIulta. 

lapan11all.t .&Domaleb4et ... tlyat, .ttl Kiinan hallltukaen 
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Lialxa. 

on esltettlvl anteekslpyynt8 ja rankalstava syylliset sekA 

maksett.va korvaus haav01ttune111e. Japanln hall1tus el tah- , 

do itse rankalsun suuruutta mlArltl e1kl my8s korvaMksen, 

mutta odottaa, ettl Kiinan hallitus verukkeita ja ilman val

heellisia seli~yksil ottaa kantaakseen vastuun tlstl iklvls-

ta tapauksesta. Japnln hallitus s11s ei halua tehdl mitlln 

suurempaa numeroa tlstl aslasta, vaan toivoo Klinalta rehel

listl erehdyksen tunnustamista. EpAvarmaa on ku1tenkin suos

tuvatko kiinalaiset ilman voimakeinoJa tunnustamaan erehty

neensi ja rankaisevatko he syyllisll. 51111 Peklng1ss1 on par. 

aikaa vallassa "kansallinen puolue", joka mielulmm1n seuraisl 

Neuvosto-Venljln eslmerkkil ja u~alsl kaikkia suurvaltoja ja 

kalkkIa "yksipuolls1a sopimuksia". He1dln klsItyksenal mukaan 

Kiinalla on oikeus sulkea milloln tahansa sekl Tientsin-Pek1ngin 

rautatie ettl mereltlpl1s8 Tlentsinlin ja vuoden '90' . p~lkir

Ja on jo yll-iklisenl menettinyt kaiken merkityksensl. Kansal

listen tolmes~a ~n PekingIssl pIdetty paljon kokouksia, jolssa 

on vaadittu m. m. JapanIa pyytlmlln anteeks~ kiinalaisten sota

mlesten ampumlsesta Takussa Kiinan alueella. Tlmln maallskuun 

,e plivlnl, aiia eilen, pidettiin Pek~ngiaal taaa suuri yasta

lauseko"a Japanin .enettel,1 vaataan. Niin ollen on vaikea 

aanoa mitl Pekingin hallitua voi teh41 aaian ja JoukkoJen tyyn

n,ttlai.etai. 

T"ln plivln lehdet kertovat, ettl Kilnan hallltua auoatuu 

kant .. aan vastuun tletl Takun tapahtumaata ja ettl ultolal.et 

eduataJat ovat .1tl mlel~l, ettl Kiinan va.taus he141n Ultlaaat

tii~a .. la.ta on tlY4JttlYl, Jonka ~uok.l mUihln tO~eDP1-

tei.l1n el r'b4Jt1 J ... la aaa rau,ta. S .. oin kertovat leb4et, 

ettl eillatl vaatalauaetokousta kohtaan on '&k1nslD hall1tus ol

lut hJYln J,rktl, kokous haJo1tettlln vl&lvo1aalla, Jolloin 

aotllaat .. pulvat '7 koululaiata kuol1aakal 
'okioa.a,1 ... 11.JPI~~ 
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SenJllkeen kun Heuvosto-venlJI Ja KIina pläslvlt rI1das

saan Itl-Kl1na1alsen rautatIen aai.ln hoitamisesta vlll.l

kalaeen aovlntoon Ja allnn8111nen lllkenne Tsbangtahunln Ja 

Harblnln Yl11111 taas pllal jatkum.an, el ole altlln erlkol.

ta VenlJln J. Klinan etujen lhteentSrmllml.tl M.ntahurl .. a. 

t.pahtunut. Tim' vl11.1kalnen .ovlnto jOht"u nyt kwIIIlank1n

puo11aeat. y&royalauudeat. J.panin .uhteen, hyYln tl.tlen, 

.ttt J.paniss. mle11.1a yol helpostl nousta Venljll vastaan, 

jo. • .. anla1set koht.ukset uudlstulv.t kuln 011 lake1nen Iya

noyln .1kaana ..... Tlaln r.uhan Yal11teaa. J.panin kauppa J. 

polllttlnen aerklt,a &1, kuitenkln entlstl suuremmaksl ja 

on l1melatl jo n,t. ettl Mantshurlan v.etalnen kehitys rllp

puu ena1klde.sl Japaniata; Idln .inoana alolte&lkylsenl J. 

lhtlmlttaa edlatJVInI yol •• na. Kl1nan viralllnen Aallltua on 

nlet slkal heikko ja kaoottinen alsl1alne rlatlrl1toln.en J. 

varojen p~utt.ln.en, ettl yar.lnal.t. yalkutusyalt .. tal 1tse-, 
tletolsta Yaltl011lat. totalnt .. el rlltl ~ek~nslstl plln 

Iant.hurlaan .. tl. Mant.hurlan 111plllllkk8 Tsh&ng Taolln, 

jota .1 yol n1alttll .rlkol.estl J.panilai •• lell.ekal, on .1-

na kl1nal.lnen kenraali kalkklne oikkulne.n J. Yl&oln.en, mut

t. bIa on kokeauk ••• t. opplnut luott .... n J.pan11.1.ten yrlt

tellI1.,Jt .. n j. J.panin hall1tukaen bJYiäa tahtoon .1101 aII

rln; ett' J.panille DJt lt.e .. 1 •••• auk.-Y.t ~.burl .... 

kalkki De aabdolll.uudet, jolt. J~an11.1 • .t yoly.t it.elleen 

r.Uhalli.ln telnoln hyYltal tl,ttll • 

• ewo.to-VnlJI koettl t_oltell •• uureapaa aua.uwalt .. J. 

tehdl jotatln alo'e". y.nI1l1.en YaltUtutaen Y~l.taa1a"'i • 

.... yrlt,k8e' OY.' ...... , bv--'e. J. t~11iauU4 .... tuott.· 
. " 

neet kieltelai. 'ul ... l.. ." .euwo.'o.V"'~ .,1\\11 ,lItl 

t"'10.'''' eBtta,1 ' •• .rS .. S-'l.'a ballitua\a, JoaSa x.uk.i. • 
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kalaen Idln polltllkka on pelolttanut kl1nalals1a ja japani

la181a u.komaata Neuyosto-Venljln .0Ylnnolll.een mleleen, mut

ta tlllal.en .elltlksen e.lttlmlnen kllnalal.llle I.kel.ten 

uhkayaatlauaten perlatl el helhln py.ty elk1 hell1e merkitse 

muuta kuln ettl .euyoato-Venljl ftft vetlJtl1 nlltteD .elltlaten 

varJo.sa .,rJIIn, tletl llbtlen pare .. ln huolehtlmaan slltl, 

ettl ,stlvllllset vl1tt s l11yvlt Kant.hur1a.aa. VenlJI on nIh

tlvl.tl huo.aanut, ettl aekl kllnalalall~ ettl japanllal.lln 

varoyal.e.pl .. 11ntyalnen on alnoa olkea. TIbIn wllttaayat 

Tahltsnerlnln aelltlkaet venlJIn 141n-polltl1ka8ta Manoheater 

Guardlan'lasa helmikuun lopu.sa. TIbIn .uuntaan .enevlt 81a. 

vlimelset tledot Harblniata, Jotka kertovat venllll.ten rauta

t1enplllllk81den haluavan. olla 81tl paralaaaasa Ihtelato1a1n

naa.a kl1nalalsten kanaaa. Ko.kovaa'. llenee Ivanovll1e annettu 

kohdell. auur .... ll. kohtellalauudell. nlltl entlall yenl111al1 

raut.tlelllall, jotka nyt ovat Kllnan kanaalalslkal otetut • . 

Venljln polltl1kka K.ukalsessa Idlasl on ehkl auuaakln aUh

te.as •• ~uttunut talon .uuttua.... .ll41l11 .... lkal J. varov.l

s~.8.k.l. Vlell joku .1ka .1tte 011 kenraall Feng IUha1aas Mo.

kovan erl~ola.uoslkk1 J •• &1 ~euy08tovenlJl1tl .otl1aal11stakln 

.. uatuata. 'ell6 on kulteDltln kaMall.l.araelJan yllp11l11~JCle.tl 

luopunut ja kaaaalllDen araelJa kIr.l1 .1.11.1.tl er1pur&1.uukal.
ta, Jota palt.l .e on klrs1nyt t.pp101ta Tle~t.lnln rlntaaall. 

T.baJI61l1e y.tIYllll.tl Li-kenraalla yaataan. Kenen puolelle Yolt. 

to kiintyy on .1ul kJ.,.Y., . Joka on lhtl yalkea Qt. ku1n ennenKln. 

VenlJIn etujen .ukalata el slka1 y01 olla kalkklen tolYe14en .. et. 

t_1nen yb4en a1ehen ta1 yhden puolueen yaraan .11naa.a. ,lain 

ereb41kaen, Jonka vealjl Jo alkal.eamln teki Sun Yatsenln ~a .1t. 

te re. Yuha1A1l81n blYlkal, on .,lh_p1 kok_ua .e1y"t1 tuonut 

1181 ja luult .. _1ta .1k.l nl.JttU: .ttl v.ulJI, nllDkuln J&paD1-

k1n, jolla Jo on plt-.pl kok .. ua tI11_1.e.ta, ottaa etupllaal 

Q 
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buomiöon sen toslaslan, ettl Klinassa puolueltten 11sltsl 

on oleaassa suurl 1lels8, se puoluelsta vlllttlmlt8n kanaa

la1aten en...tatl, Joka ennen kalkkea on valmls reaseeraa

maan ulkomaalals1a vastaan, ,kun nimi asettuvat tolsen '*1 

tolsen puolueen suoslJolksl. Valkka .11s vl1iaikalsestl 

autettu puolue sals1kln menestystl osakseen tal Jonkun ajan 

'11s1 hallltuspuolueena, kllnalalsten keskuudesaa lopulll

sesti kultenkln slksl vahva reaktl0 kalkkea sekaantumlsta 

vastaan Ja sekaantuJaa vastaan, ettl autettu mles tal autettu 

ryhml kiintyy auttaJastaan pol. Ja hake. ta .. apua tal suo

alota alvan vaatakkalaelta taholta, ayyttlen kalk1sta vaaten

klJm~lstl ~kolalsta ~uataJaanaa. 

Kun Venljln menettelyn Johdoata 8yntynyt k1iata Ja Jlnn1tys 

Kantahurlan asl01s.a nyt on talttunut r auhalll.ek.l yhtel.tylk.l 

kl1nalal.ten ja venllli.ten ke.ken, on Japan1nt~n puolella 

kalkkl I.kelnen pe10naekainen kllholtua lauennut. Japanln 

Kl1nan-pollttlkan v1hl8 ~1k1ln mllrln muuttamatta jatkuu japani

lal.en valkutuksen lev1lmlnen Kantshurla.aa Ja Japanlla1s11la 

l11k .. leb1l11, J0111a on venllll.l1n verraten paljoa .uur .. pl 

kokemus Ja ennen kaikkea .uur .... t varat Ja .uurap1 tarao, 

JIrJe.tlal.tlky Ja kunto, on tarjolla enti.tl .apa .. p1 t11a1-

auu to1mla Kantshurla... ja .1h1n er1n teh41 Mant.hurlasta 

Korean Jatko • 

• 
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JapaDln tibin a.tl käytiDnö,,' ol.,a tu1l1tarlttl on ko

konalMlu4.1tUll Y:l'a 1901. "una .11he t.htlin Y&111,."le 

olo~'cl en .ukUll .11101n til161n 0.1tt81.1a ~utok.la. Nlin,i 

y:na 192) auuren llaanJärt.tyk • .n JOh40.ta pol.t.t'11n tal melkol

••• t1 k.,~.tt11n u.a14en r&k.~.a1n814.a tu111 puolet.l YUO-

4ek.1 Ja pi1n"a.t01n .euraaym ",,04en elokUu.t.a moDiln ta"ara1aJcl

hln Däl14en kOhOl t.tt.1lA tulUa 100 ~ anot.u111 •• 1 111a111.en tuon

nin. ar1ttällJ.k.ln 11el11w.t.ayaraln tuonnla •• tilll ••• l. 

_t.t.a tid. alkup.räinen y:n 1'01 t.u111 tarltt1 on .1 t.tMaln 

taput.uaec )'1.1.an hlntatalOn nou.un Ja ll&al1aan t.a10u4elll.t._ 

oloJIIl hUOmat.tu. _ut.ok •• n .t.äh4'. 111an Yanhent.unut.. 8entih4en a 

halU t\&k.1Il Ja talOu.Il1 •• t.en k.lk\lu4 ••• a on 11llaant\U'1ut 1I1.l1p14., 

.tt.ä t.ul11 tu1tt11n nincllD kOkOnUne uUI111inen on vä1t.t.iait.6ta. 

V:na 191-' D"lYl Jtato 'fainaJlIl mu04oata •• la uuden halUtu ••• hill 

ottl _mlll t.alCNea.l&1n parant.aallOhJ.1manla yht.y4 .... timill 

mon!yuot.1.e k1~ •• n ratka1swa. fie.i t rkolt.UX •••• a mu040,t..t.

t.l1n .... YU04en elOkUu ... t.\&l11t.&I'lttlJl uUllIdIkOIllt. •• 8_ t.1Il

t.iY1k11 ann.tt.11n uu4en tarttnn _WID1t.t..1Rtnlll 84ulkUftDall. Ji

t.,tbik.l. _alt..an t.16 011 .411t.1D7t uln pltkille. et.tl aa1nlt

,. eb40t.UI 011 Jo YalIIllDa Yl11l",,04en e4ulk1lDD. 1.twmOll alUDa. 

~t.'. bal11t •• kat..ol Yl1 ..... akll olla .ltä •• 1t.tialt.ti 111101 •• 

kG •• penl.l lkiY'i •• raaaklla .aaD1& t.alou.eluln YUUIltUlll •• 

le, kUIl JapUal 011 Juurl 11lben alkUll kir.l •••• rukata .. t&lOMa

klll't ..... ebI»1UIIa't OUll _UIWl t..aJI'a 111'\1111-., raheaua-

lta al_II1 •• J. 'uot.lD\o.ll-'. lIIfta.'UIll •• ,.a. tIl14_. 
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Nykylnen WakatlUkln JOhtama halUtuI. JOka Ittnlelkal puo

lueen muodostamana olennalleltl Katon hallltUkltD ohJel~ tåy

delUnm j atkaJa. näkl nyt. nuomattuUA hyTlä D'lerkkeJi taloul

elimAn elp,yml.eltä, loplvan ajan tulleen ellttäi valmiina ollut 

uu.lmllOhJ elaa tämän TUoden edu8kUnnalle. .11 t tatnlnen tapahtul ' 

tammikUun 20 p:ni. 

Slinä tl1al.uudel'. rallamln1aterl BamaguOhln 8du~UDalle 

ant&lllen IllltYk.len Ja laaml.-me wltte tll401tUk.lln liikaan ti

liin tullltarlttl.t&ullld.lObJelllU t.UkoltulPlI'iin Ja Illil.töön nb

d_ Toldaan bI&Outa • .auvat , Il1kkaa. 

1) Mlkl.ll kORee Jap&D1n tuotantolliaii. Illlal.lln raak .. 

alnel.lln nändla. JOlt.a Ii oli kOt.i .. alt.a .aataT111&. t.ai JoldlD 

1&&DIll ... on 1Il1llllikleen tun&Udut.tua ulkoU8ll tuottllllln. JI.

t.ett.iln Tol ... .-o18Ta tulllt.arlttl -11malnen t.al plen1- .Illatllk

leen. P&1tli Ilt.ä eb4otet.tlln Joltakln t.avaralaJeJa t.ähän tulll

vapalkil. 

a) Maan pi& tuotantoon t.ai t.avaraan nåh4_. JOka t.uleT~l

Il1Udelaa Tol kOhoutua t.ukel1t.1 tuotannOk.I, on halllt.ul Tilttiilt

.e~ ulkomaan tuottelde kllpailua 1b40t.tanut uutta t.ullia. 111-

mill& plt.ä_ Itupää'l' kotlaaan tuotannon lUoJelemllt.a. 

)) •• llalllin tllOttelllln nähden, JOiden kotlma1nen t.uot.an 

to on ~lllkll kehit.t.JmIt. tai JOlta aaadaan runaaalt.l kotla ... ta. 

aleanltt.lln tullia tai Jl.tetttin Ilt.& korolttaaat.,a • 

.. ) KaDlaD eUntanelllin Dib.4en. JOlta on oltettaya ulko-

1I&11ta. alenMttlln TOla.laol., .. t.ulUa tai .1 t.& Jätettttn _ut

t_tt.a. 

J) .. tDätltt. ,111U."ltaYarotlaln nau •• korolt..tt.tP t.1I1. 
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11a V01d8k.een vähen\äi n1iden tuotan\oa Ja kulutu.\a. 

pa1tli näitä yllå.ma1n1tt.uJa kollt.la t. "hänaatll •• sa Japa

n1n tulllt.arltt1Is. 011 kauan alkaa val11t.lemasaa yke1puoll.uuB 

&rfot.ullln Ja palJOUlt.ulltn väll1li. ArvOt.ul11.sa määrätty tava

ranano kullekln t.ullat.tavalle tavarall on Jäänyt., polkkeuksla 

lUkUunot.tamatta, vuoden 1901 .ii4öksen &1ae.t.l, valkka tava

raiD todellinen hint.a on sl t.teDlll1n kOho ut. 200-)00 , : llä. Vä

littämättl t.ästä hlnt.a1nnousu.ta on tullatt.u t ämän vanhentuneen 

tavaranaryon perult.al1a miärätJ,n prolentln mukaaa. ~män epäkoh-

48n pol.tamilta varten uUllttava •• a \ull1tarlttl al& on . &hdoll1a.

man paljon koetettu muut.taa aryo\ul~la palJoultulllksl el~ pa1-

notulllkll. 

!imä t~l1tarlttlnuuI1m1.tbdotu. on laajakantoinen pro

blell1, joten len tult.ua edu.kUnDan It'en, OD 11me~t ankaraat.l 

r1 stlkkäll1i mle11pltalt.l .tki ltal edUlkunnalla että taloul.aa-

11m ••• a. Hallltuk.en ehdotu. Jätett.l1n het1 eduskUnnan er1kollko-

101t.ealle mietlnnön ant&m1ata v rt.en. tähän pälviän menne.1i o.a 

tullltar1ttleh4otUk88.ta on I&anUt. .1lna komitealla 10 ullllen 

uoton.a, autta IlOnet art.lklat ovat. v1elä pob41anan alai.1DA. 

Hal11tu. kleltää .1t.i, et" .111i 011.1 tark01t.u. 111i

ti valt.lon tuloja tullltarlttln uu.lmllen kautta. KU1tenkln &rY~ 

old&aa, .tti uu4en aaetUkleD vOl.sADa.tuttua valt10n t~lltulo 11-

eälnt1J TUOt .... yU 19 1Il1J. yenl 11i. 

JO •• ClUIkUDt.a hlTäkQ7 tämän uu.lll1'ehtot~._, .e a •• t.Uk

.lna Julka1.t_ hUhtikUU , pii vik.l Ja h.t.1 a.tuu vol .... 

- akl tillla a •• tUltlln 1OY.11"t' •••••• -.n.t. atakiiDlale-

t •• tUOlkeu't. tUODtIJtaapplaau,. kUt. v:a l'.71.111Q7.tullla 

.iytiDt66ap.eu ..... IWöaaattlla. t.'.kalni tavarat, Jotka .tvl' 
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ole ehtlneet Ilk.l päl Väkll purkaamtl.atamaan Ja 11mol tetu' tull1-

Tlranomallelle tullattavak.l, tullataan armotta tämän uuden tarlt

t1n mUkaan. tällä plka1.ella vo1maanlaattaml1ella koetetaan e.tää 

kauppla1dlD Ip~ulatlota. 

Dc1otUkS8Jl alal.een tarlttl1n nälldm 81 tä laajuuden Ja 

epivakalluuc1en tähden e1 kannata vleli tällä Yk ltyls}Ohtalseltl 

eSlttäi, vars1nkln kun se l el ä on kii81ttelyn alaInen Ja luurl1le-

kln wautoksllle on varaa. tta ku tenk1n a.1n l takaemme muutamia e-

81 erkkeJi yllä alnlttuun v11teen pykäläin 80vellut t aan on 1) 

puutavaran. nallan, aelluloo.1D Ja raud8ll tulli Jätetty entlaelle. 

2) värJäyaa1n8l 48Jl, ke1notelto1aenlllkln, arem an pa1noDal>erln. 

villalangan, rautateokslen ja 14Jan tullia koroltettu ,) tull

tl uJ.o ~) Toln. Juuston tulll Jätetty entllellelD, kotieläln

ten, kananmunll1l Ja lintUjen tulli vapautettu Ja ,) nalUntO&1-

neldlD tulli kOroltettu J.n.e. fåhänastl.essa tull1tarlttlll. on 

nimikkeitä 6"7 mutta uudesla näiden numero tulee noul_aan 100. 

fOkio .... 12 p:ni 1IA&l1lkuu'. 192' 
( t.Y-be) 
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Ulkoas1 a1nmlnleterlö1le, {; , I (Ir. 
Klnul1a on täten kUnnia ohelllsena lähettää 

Ulkoas1 a1nm1nl aterIölle nel äs 1Ilene~hd~~hsä.s ra.~~r.~.

t1n1, JOka s18ältää seuraavat kIrJoitUkset. 

1) Onko Japani kÖYhtymälsi 
2 ) Paperlmarkklnat ~etkel1i Jap&n1.I. 
) Japan1n I.Uu1oolateollllUul. 

/ 

1 

J 
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tf, (1, . 
Ral1andnlster1ö on, enshläl sen lferran Ja.~an 8sa, Julkals8u 

vlrall1 slsa arvola.skelmia Japanin näicymä t tÖmästä i::u"::':o==:!;-::r-::

ntstä. Nämä numerot käs1tt~vät vuodet 192) ja 1924, Jota vasto1n 

vuo~8ta 1925 on annettu vain y11malkais1a t arklstamattomla t1e

tOJa. 

Ylels Bummat o11s1vat seuraavat miljoOnissa yene1sei: 

'V\1o e1 ••••••••••••••••••••••• 1923 1924 1925 

~äkYmätön tulovo1tto ••• .•• •• )84 407 )80 

~äkyvä tuontlvolttolsuus •••• 622 126 360 

Netto rahoja ulkomaille ••••• 238 319 

Netto tuloja ulkoma11ta ••• • • 20 

llettolll.8kaut ulkoma1hin ovat a1heuttaneet vuos1 tta1n vähene

mlsta Japanin omistamaa .. kUltavarasto8S& kuten seuraavasta sel

viää. ; 
'1fXjI 1922 

Kll1 tayVAWR......... .;~o 

Tämä kUUavarasto Jakautuu erl OmistaJ1en keSk.8n seuraavasti; 

HU11 tu 1 ••• '. • • • • • • 615 
Bank ot Japan..... 1 ,215 

Ja sä11ytYlpa1kan mukaan seuraavasti; 

526 
1,127 

Japan1ssa ••••••••• 1,215 1,208 
Ulkoma11la........ 615 445 

1,155 
2'8 

On hucmattava, .tti va1klta ens1må1selai taulUkossa nettOmak

aut ulkomaille v:na 1923 on 11.o1tettu 231 ml1joonaksi yanlks1, 

kUltsvaraltcm vihtll8ll1nen on v&1n 117 m11J. yen1i, 1111 61 &113. 

pienemp1. SSIla eroltul v:na 192a.. 011 kokonaista 79 1I111J. yenil. 

Sen, ette1 DUmerot paremm1n mene yhteen, I.ltttää Raham1nlsterlö 

niiltä viärästl ja epitarkasta tledosta, joita kaupp1aat ovat tul

l1vlranoma1s111. antaneet Jap&D1tn va8t&aDO~tUD ja Japanilta li-



hetetyn tavatan arvosta yenelssä. 

Rahallll n1sterion laskelma näkymä.ttömästä kaupasta tal ra-

hoJen va1hdosta ulkoma1tten kanssa on mil j . yeneissä. seuraavanlai-

nen; 
l\\;J.QJ.I. LI~~sm I~Im~1l 

t§23 192* 
1 Korkoja Ja oslnkovolttoja 

ulko a1lta ••..••••••••••• 20 28 
2 L11kevoltto ja työansl0 Ulkoma111a 127 III 
3 TUloja merenkulusta ulkoves11la.~. 185 165 
4- TUloja vakUutusalalta ulkoma1lta •• 102 75 

" 5 Ulkomaala1sten kUluttamat rahat • Japan.1 ssa ..............•...•... lf.8 36 
6 HallitUksen tuloja •...••••••.••••• 2~ .32 
7 !l11 ta tuloJa •••••••••••••••••••.•• 11 12 

Yhteensä •••.••••• 517 4-59 

Yl1määrä1s1ä tUloja 
1 Ulkomaa1alaten rahoitU8 J:ssa ••••• 552 123 2 Japanilalsten pääomaa palau-

tettu ulkomailta ••••••••••••• 10~ Y10 
3 KUlta tuloja •••••••••••••••••••••• 19 -. Yhte911si ••••••••• 67' ~9J 

Ea1kklaan~ ••••••••••• • 1,192 952 

~llQJI· 'iw.~gll. ~gDU l. _ 
1 Korkoja Ja os1nkoja ulkoUlaala.1ell-

le o8akka11le •••••••••••••••••• 81 66 2 Ulkomaala1st811 111kevo1tto Ja • työ8na!o Japan1S8a ••••••••••••• 7 6 
J Maksuja merenkulusta ulkomal1l ••• 71 60 
~ Maksuja vakUUtulalalla ulkom81Ue. 86 61 
5 Japan1.la1.aten r8h8llkUlutul ulko-

mallIa ••••••.•.••••••• 29 27 
6 Halli tUksen makauJ a (~a1 t.l ulko-

maanl&1nojen kOrkoja •••••••••••• 81 62 
7 KU1ta makautlleJi ••••••••••••••••• 1 1 

lhteenei ••..••••• 356 290 

1 
Y11määrä1.11 aeaoJa 

Ulkomaa1a1sten pääomaa a1lr-
ritty Japaniata pol ••••••••• J33 82 2 Japan1181.t8l1 111keyr1tYI ulko-

mallIa ••••••••••••.••••• 96 196 
Dlteen ............ ~9 278 

lCa1kkl aall •••••••••••••• 785 561 

TUlojen vOltto ••••••• ~07 3'a.. 
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Vuoden 1925 rahasllrrolsta Rabamlnisterlö on antanut seuraa

van ennakkola8kelman: 

ti,loJla.. 

Vak1na1set tulot........... 480 
Y11määrä1set •.••••••.•••••• 500 

Ulkomaalaisten pääomaa 
s11rret~ ••••••• 130 

K'U1 ta •••••••••••• nO 
Yhteanei ••.••••••• 980 

Vakinaiset menot ••.•••••••• 
Ylimäärä1set ••••••••••••••• 

Yhteensä. ••.••••••• 

320 
280 
600, 

TulOJ en vo1 t to.. • • • • • • • .~80 

XUn tavarava1hto ulkoma1 tten kansaa v. 1925 päätty1 

360 tn1 1Joonan yan1n vaJ8Uksean eli tuont1volttoon Ja näkymätön 

omaisuuden va1hto antoi v01ttoJa tulojen puolelle 380 mllJ. 

Yen1ä, 011s1 Japan1n Pankki ka1ken kaikk1a s1ttenk1n saava 

20 m11J . yen1n päåoman11eiysti. 

TOkio, 25 p:rlä maa11skuuta 1926 
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paperlmarkklnat nylcyhetkellå Japani., ... 

Paper1markkina1n t1lanne nykyhetkeUl Jap8ll1s&a on 1' .. 1n 

veltoatunut, nyky1set ll1nnat ovat llUokeaanat kUin koakaan nä1nä 

kolmena vuotena. Va1kka yleenei aykay.ti talvea 'lastaan k:yeynti 

vilkastuu tikili1811li ma~n0111a, e1 täni talvikautena ole ol

lenkaan sellalsta huomattav1a. , vaan päinvast01n on hinn01ssa 

1lm&l'llWt alenemisen merkkeJä, kUten seuraava taulUkkokln oe01 t

taa: 

painopaper1n marltk1nahlnnat (1 naulan arvo senelsei) 

IAlUk81181 Ptr8 ;pl laji ;avAllUlY 1.13 i 

192,5 , ta.m1k •••••••••• 20,S 19,5 
II ~al1ak ••••••••• 21,0 20,0 
II tOUk.Ok •••••••••• 21,.5 21,0 
• helnik •••••••••• 21,0 20,0 
II .nM ...• · .•..•. 20,.5 18,S 
II marraak ••••••••• 20.' 11,0 

1926 t8lWll1k •••••••••• 19,.5 17,.5 
• maalllk ••••••••• , 19,0 17,0 

Vi1mea1koJen mark.k1n8ll1nnat v01daan jakaa kahteen J8.k.soon, 

nim. a1kaan ennen v11mevuoden tOUkokUuta j a Jälkeen sen. Idel11-

nen 011 nousUkaus1 Ja jälk.1mä1nen reaktlon1kausl. Mutta kUntäml 

reaJctlon1 on suhteel11sest1 voltl\8kltaampl lLu1n nousumäärä , on teh

taitt en pakko pudottaa hintoja paremmassa laJ1ssa 1t eeni1lä la 

tavalUsee.a 2i verrattuna v1lm8YUoden alkUun, n11n että nimä hin

nat ovat T:n 1922 JOUlUkUun pohjahlntatn vertalset. 

rihän mark.k1naln huonontum1.8en on lueteltav1S8& monta eri 

ayyti, lcUl tlDlt1n piUyykl1 ToiClaan huomata seuraavat kaks1 lCQh

taa. lII'lslnikln kotlma1nc liikatuotanto on se aiheuttajana ja t01-

aeksl yenln kuraatn l.k1ll1nm nw8U. 

Jo kerran annan JapaDla .... :na 1920, elli aaa1lm8Zle04an jäl

ke1 sen' talou4elUa. re&ktlGll1l1 &1kaDA, tull tuotazmOJl aulatta

m1n81l va1keQll ja paperltehtaat koettlvat aupiat811.&lla tuotanto-
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kykyä.än päältä vaikean ajan läp1. Tämän menettelyn tebostamana 

teollisuuden keh1tys rupesi kUlkemaan hiljalleen paremmalle suun

nalle. V:n 1923 aaanJäriltYI Ja tulipalO aiheutttvat äkk1ä kUI

tenkin hetk1seka1 paper1kysynnän suuren nousun Ja 8ill01n pel

jätt11n jopa tavaran puutett&kla. Seuraavana vuonna paper1n tuon

tlk1ö, nousi harvln&1sen korkeall., n1a. 186 m.11j. naulaan, osoit

taen, miten s11101nnen tarve 011 suuri Ja kotlmal en tuotanto s1-

tävastoln vlelä h'ikko. Tätä tilannetta huomattuaan maan tehtaat 

pä~tt1vit ryhtyä pikaiselt1 tuotantokYVYn laaJentam1sho~ln. Tä

män päitöksen toteuttaminen näyttt hetl tuloksen, n11n että vl1me

vuoden kUluessa Japanin paperltehta1l1jaln111ttoon kUuluVissa teb

taissa bank1tt11n uutta paperlkonetta yhteenei 18. 5ä1tten kO

ne1den p1 tuu. noulea 1,517 .tUU1ll&&ll Ja tuotantokykY kUUkaudelta 

1,3 ,980 ,000 naulaan. )Jä1n 011 'tuotanto kUUkausl kUUkaudelta kohon

nut, mutta tolselta puolen kysyntä e1 11sääntynyt rl~a1sest1 

tuotannon kanssa. 8eurauksena täati e1 vo1nut olla muu kuin tuo

tannon y11 tsemln_. IUten seuraava taulUkko os01 t taa, 011 myynt1-

miärä v11mevuonna, lUkUunottamatta ens1mä1stä kolmea kUUkautta Ja 

kahta vl1me1stä kUUkautta, p1enemp1 kUin tuotantomiärä. 

P'lDPp'pU:lp, tuotanto Ja myynti 1009 RIUlasla. 

JAlllk&u81 ZUpty'p Kvynti. 

1925 ta..1k ••••••••••• 68,880 72 ,222 
• helmikUuta ••••••• 69,"'" 76,12' 
• .aalllk •••••••••• 79,2"1 81,a..69 
• hUht1k ••••••••••• 76,,1 69,161 
• toutok ••••••••••• 79.711 76,1'6 
• kesäkuu •••••••••• 79,891 70,~3 • heinik ••••••••••• 79,356 67, , 
• elok ••••••••••••• 7'.-- fl~U • 1YY1k •••••••••••• 71,0l5 
• lOkak •••••••••••• 79,'U 71,097 • marraat •••••••••• 10,' 82,.563 
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1925 JoUlUk •••••••• 81,398 
Yhteenai •••••• 931,7~7 

1926 tamm1k........ 79,652 

82,006 
898,602 

76,982 

Kun paperlm.arkklna1n tllanne on näln huonontunut , on pape

rlteht all1 j alnll1ton kokoUks1ssa ollut monast1 pUhetta tuotannon

sup1 stami8sopimuksen päättimi8elti. Tehtaat ovat koettaneet kUkin 

oman tehtaansa ~t1l11kkeen kautta k1lvan ~dä tuotte1taan e

rikoista palk1nto8k1n vastaan. Tämä v11meks1 m81n1ttu menettely 

kYllä myöhemm1n k1ellett11n , mutta sen s1jästä o~at eri yht10t 

ruvenneet k1lpailemaan hinno1ssa • 

Paperi n ulkomaankaupassa vUmevuonna 011 Japanin vient1 suu

remp1 kuin tuont1. Vlent1määrä 011 104,770,000 naulaa, verrattuna 

vuoteen 192~ tämä määri on 19,900,000 naulaa (23~) suuremp1 Ja on 

se paperin v1enn1ssä uusi rekor41 l~unottamatta v. 1918. V.v:n~ 

tuont1 011 102,040,000 naulaa, edelliseen vuoteen verrattuna 84,7 

00,00 naulaa (45.) p1enemp1, t.e. v.v:n v1ennin poslt11wlsuus 011 

2,730,000 naulaa. Tämä JOhtui kUrsun edUll1~ suhaee.ta. 

MUtta Japanin yan rupes1 v11mevuoden lopusta ha1ke~1 parane

maan, Ja tämä muutos on, kUten e(\e11l malnitsln, luonnol11sesti 

vaU:utt&lU1t v1ennin vaikeuteen Ja tuonnin edlstl.a1s8en. On valkea 

varnuudella lau8Ua~ m1ten tästä lähtian markklna1n t1lanne muuttuu. 

KU1 tenkaan 81 suuresti erahdyttine, valna s&notta1 sl, että S8 py

synee JOkse.nJcin samanla1sell& vieli et'enpäln, kUn tuot8llto ylli 

vaan usutYY uusien koneldC V~lIl18tWll1sen kautta, eikä ole 1111-

tiän le1kkaa odotettav1ssa, JOka h8lpolttalsl ~tll laki kot1-

maassa että vlentil ulkoma1lle. 

tOklos.a, 19 ,:DI a&all8kpta 1926 
( !.Y-bel 
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Japanin IIllu100Iat,04111UU1. 

Paper1teoll1suuden nopean kehitYksen r1nnalla v1lmel1ten 

kymmenen vuoden aJalla on 1111111001 ... Ja puu1Jl8.slatlOll1IUUlk1n 

Japan1ssa ed1 st~t huomattavast1. kUten seuraava taul.Ukko 0-

101ttaa. (tonelsla) 

Vuosi 

1914 
191; 
1916 
4917 
1918 
1920 
1919 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

KUlutuImääri 

U,,216 
16',761 
192,688 
183,370 
327,365 
315,069 
275,808 
288,792 
367,808 
373,668 
"-17,098 
1t-97,136 

V1lmevuoden kulutuamäirä 011 kUtakUinkin nelJäkertainen 

verrattuna lru1uttllCSeen v:1ta 1911t-. Tähän ku1utuamäär ään nähden 

vn huo~attav1ssa, että kotimainen tuotantomäärä, JOka v.191~ 0-

11 67 ~ verrattuna tuontlprosentt11n 33, kasv01 v:na 1925 yli 

83 ~:11n tuonnin 011e8sa 17 ~. ,V:na 1921 käytett11n tehtailsa 

Sllluloo.aa '9 ; ja paper1masaaa 1t-1 ~. Tiaei suhteessa e1 ole 

havaittavisl. er1kolsta muutolta v11.evuoteen laakka, niln kUin 

s~aava.ta kyttömääriD vsrtalluata hUOmaa. 

Mf .......... . 
1922 •••••••••••• 
1923.· •••••••••• 
192Ji. •••••••••••• 
1925 •••••••••••• 

tuonnin J. kotlma1lln tuotannon villasln auhtee.e~ näh

den on puuaulatuotanto Y1ltenä vuotena varlln palJon klh1ttYD-Y~. 

T:na 1921 011 tuotanto 119,000 tonln suuru1nln .utta v11aevuoDDA 
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tUl1 70 ~:n kalw.lla 203,000 ton1n luurui •• kl1. ftmän kehitYklen 

va1kUtUks8.ta tuonti yuo.1TUodelta .upl.tul niin että le 011 vl1-

mevuonna tUKln ky1lJl8ne.kä.in o.a verrattuna vuot.en 1922 Ja koto 

tarv.määri vain n'1Jä tuhann.IO.a&. 811. yoldaan lanoa Japanin 

puumassatlO11iIUudaD va.taavan t&,d.ll1Ieetl kot1maista tarvetta. 

Seuraava tauluk}'O ololttaa tuonn1n Ja tuot.annon suhdetta. 
, 

VUoll Kotll1l&1.nen ruontl 

1921 ••.•••••.••• tY~i~1 363 
1922 •••••••••.•• 138 ,281 9,oat.S 
192) •••••••••••• lSl,77fi 1,'59 
192~ •••••••••••• 111,8&6-6 2,J01 
1925 •••••••••••• 2 ,91,5 89~ 

Sltä vasto1n lelluloOlan kU1utUk.e.ea Japan1 tarv1tle~v'-

11 JOkavuoli m.lk011.n miärin Ulkomaista tuot.tta, n11nkU1n • .u

raavasta nik;yy. 

lUo.i 

1911 ••.•••••.••• 
1922 •••••••••••• 
1923 •••••••••••• 
192J1. •••••••••••• 
1925 ••.••••••••• 

tuonti 

TätDin taulUkon aUkaan lCot1ma1n8ll tuotanto pysyy jOk.e8Dkln 

73 -f.:n paltke.11a tUOnn1n ~ ~:a vastaan. Japanin halU t.UI mii

ri.1 v:na 1908 kot1ma1.en teo111~uden .uoje1em1ata vart.n tuon-
I 

ti tUllin .e1lu100.aue 2&. .1Di' pap.r1 .... all. 27 •• 11u1001&11. 

100 ktn1' (1 kill - \lb. 1,333) kOhti. lAltta tirai. t.ull1maksu, JOka 

Jät.ttiin ~utt ... tta t.ksa en.i~i ••• tl pi1Yi.tl YOi.aaD&ltUBe .. -

.a uu.ltu •• a tu1UtU •••• lk1n, on ~i.in "al11tl"11 ••• 11uloo-' 

.In m&rnlnab1ntoih1n verrattuna "ala 2 -f. lUurulnc, elkl .11. 

merkit •• ~ Juuri euoJe1emlata. likl1 ovat ulkoaaal&1.et ~01~

nim.t ual111A1l.0UD Jllkec kil"lIl tv.ufttune. JaplDln MI'kltlnol1-

1. lmoke&b1ntal.l11a tuottel11 .... , jopa Em ... JIIaalen ybt16 cm 

~ tuott.ltAln 
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dump1nkln tapaia111a hinn01lla Ja siten koettanut päälti valkUt

tavaan alemaan Jap&n1n lelluloolamarkk1n0111a. Ktank1n on vUa .. 

vuoden k8YUltä alkaen yanln 1C\lrlsln paranemista hyVäks1 käytti en 

ulkomaisia tuott.1ta yhä enellllDin tuotu markk1no111e, kUten seu-

raavasta taulUkosta ~. 

!fifi W.!,tl lH~i~J·t' xti~fAli 
1922 22:16 )S ,169 57.337 
192) 19,"9 l',~ '1,90' 
192~ ~,16' 2) ,Slt-9 S7,71.2 
1925 .,557 '1,989 7"~' 

Va1lCka Japanl niln jOk~oll oltaa melkoll.n määrän s.l-

luloolaa ulko1D&11ta, e1 'Y014& lanoa, .tti len paerlteoll1lUUl 0-

l1s1 rl1ppuv&1nen ulkomallta, 1111i Japanin lelluloolatahtaat o

maavat )15 ,751 toDin tuotantokyVyn. Tämä 'Yastaa ~1n kOkO lI&IIl 

kUlutUksen, vaikka 'Yleli parlna kolmana vuotena paperlteolUeuul 

kehittyll1k1n tihinastllella Vauhdilla. Aikaanlaa4&kaean tämän 

t eoll1suuden perlnpojlal1elt1 suojellUkli koettl'Yat aelluloola

t tai11jat vaikUttaa ny'ky1leen hallltUkle., kUn äsk8l1 pUtty

neeasi Japanln .dulkUnnan lltunno ... killteltlln tulllnuu81m11-

ehdotulta, _tta t ..... yrltYI .1 hellti ODD1ltunUt. 

Jap&D1n 8Uurl_at pap.rl tehtIG omlta'Yat ;llFÖI lelluloola

tehtal ta Ja dyttiTit .tupwli omia tuotte1 tUll. Jal1:.alta h8 oe

tavat 'Yala l7 • kOkO kUlutUkI.lt&Ul, lDltc leuraava 0101 ttaa 

!bt16 

OM'dt°fB" Jull............ ; 
OJ1 ••••••••••••• 125.'11 
111 t IUbll1l1. • • ••• -
l1u~ •••••••••• 12.9'6 
Gbuo •••••••• •••• '.''0 
Rotu.t .......... -
Yhteenll •••••••• )OI •• 19 
Y.191 ••••••••••• I7' .. ., 
1923.· ••• • •••••• 176,11' 
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Selluloosan ja paper1maSB8lL valm1stusta varten kUlutettiin Japan1s

sa v:na 191.3 1,01.3 ,000 kUut10 kokUa (1 kokU = 10 kuutlojalkaa) ja 

v.v. 5,681,000 kUkoa, slis 5. kertaa enemmin. Puuraaka-ainetta tuo

t11n viimeisten 5 vuoden kUluesaa seuraavista pa1ko1sta.(10OO k:saa) 

pea .-WJ... 
S1S~ •••••• -1ZT 
HOkkaido .•••• 852 
S811aUn...... D 
lrorea ••••.••• 
Siper1a.. . ••• -
Yhteenså ••••• 1013 

1)9 76 
~,610 ~,832 5,681 

T.s. nykyään käytetään selluloosan ja puumaSS8n valm1stulta 

varten 58 10 8&h81ln1n puuta, ~l 1- Bokltaldon, slsämaasta tuotua ~ 

v1n vähän. Tänä vuonna arv101daan puun kulutusmäär& 7,)71,000 ko

kUka1, josta Hokkaidon o,81le tulee 2,51),000, S811811n1n ~,6l9,000 

Korean 216,000 ja 22,000 aieämaall. 

lW1 Japani tarvitsee Yks1n selluloosan ja puumass&Jl Y81mll

tustakln yarten suuret a1ärät puutayaraa JOkavuosl e1kä metsinhol

to ole er1ko1aen kehuttaya, e1 metsätalouden tuleva1suutta volda 

sanoa valoisaks1. Sahalln1s.a on ruJlsaalt1 koskematonta metsää, 

tJILltta puuma40n tuottaman y8h1ngon täkli on pakko hakata s1ti 11man 

kauemmal suunnattua suwm1telaaa. stki metlipaloJen tuottam18kaan 

vah1nkoJa vol4& lanoa plenl'ksi kOko Japan1 8sa. Tältä IYYltä on 'f1~ 

lIe atkolna Japanilaisten _01110 kiäntynyt yllä ene1lllDin JlaDtshurlan 

Ja Iti-aiperlaan pi1n, saadalellllaleltA raaka-ainetta I.lluloola

Ja pu.uUIsatlO1Ul\lUtta 'fart.n. 

tOklol., • p:Di hUhtikUuta 192' 

( t.W-b,) 
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'U1koasiainminlster18lle. 

Minulla on kunnia tlmln onessa Ulkoasl-

alnminlster18lle raportt1R1%~lhettHI .. 
"T1lanne Pek1ng1ssl". 

selostus 

A 



Tllanne reklnglssi. 

Viime viiko t ovat olleet sangen 

n1ttivlik1n reklngissi 011jal le . 

Mantshur1an marsalkka Tshang Tso11n , ent1nen Tsh11lIn maaherra 

Li Tshi nlin , kenra Ii Sun Tshuanfan, Shant.ungin a her ra Tshang ja 

Keski - Ki inas sa ( Hankow' ssa ) taas suur1mmaks 1 valtam1eheks1 noussut 

Wu Peifu, joit t en viiden vH1111H mu tama kuukaus 1 sitten syntyi 

• liitto Kuo intshun1n e11 "kansal l isen armeijan" hHvittl.Lni seksi Ja 

kr1s t I tyn kenra".lin Feng Juhs 1angin ja hl!nen ystl!v1ensH "ranka1se 

m1seksi ja " b~lshev1s In hllvit t l.Ln1s eks1 Kllnast a ", ovat yhdessi 

sota ~ kHyden sa ~vuttaneet voiton toiee sa jHl ke en • . uo intshun ja 

Kuom1ntang (~kansallinen puolue" ), Jotka vielH hilj ttain pit lvlt 

hallussa n suuria s ia ~ohj01s-K1Ina , ja jotka itse asIas sa ovat 

olleet ~eking1s s l! yks1nvalt i ina, ovat nyt maahan ly8dyt. Kuomi n

tshun, ehkH v1elH n . 100 , 00 mieotH kffsittl!vl! armei J~, on koetta

nut vl.1.tti aut.autumasta r tkai seva n taiiteluun j a on siks1 viel.I 

• ta1stelUKYKYinen, mutta on jo kaukana "t>eki n.., .. ltli , J Js a ln p\lol i -

t ea Jl K 1 an1 K 11 1. :'en'3 JUhe lal'l8 011 jlitt... yt tQvere1lleen Ja 

l11ttolaIs1l1een peri n aksl suuren valta-aseman, jonka nimI! nyt 

Tshang- ,lu-ll1ton voitt j an j ohdosta vHh1tel en oVFlt laenettM. e t. 

rek1ng on t. k. 1b pilvistä asti n01tt..en ede~lämalnituujen vl1aen 

sotaner"'an vallassa. Tlihina~tlnen hallltus, joka 011 totellut 

Kuomlntal~la, el enliH uusllle val assa 0: 1j01l1e kelpaa ja on ha jon

nut ta1 paennut, mutta uutta hallltusta, Uu ' Q 'reaidentt.. la tal ka

b1nett1a v1elH el ole, kun nuo l11ttolaiset eivät o~e sotatoimiensa 

kiire essi ehtIneet tlstl puolesta vlela keskenlln sop1a •. dllvl pllJ.

vHltl odotetaan m1tA tilanteen. muutosta tahansa, Jopa avointa rlit~a 
. . 

l11t1.9l a ,l.tt ta"n ,lte'alten. S;'lll alkaa K11na kok6na1suudes eaaf\ on nyt, . 
. \ . 

a1nakIn (lell tltl~olttaessani; ilman mlnldl iUa1sta hallltusta. 

') - .. .. 
t • 
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Li t l eso ~nl maal iskuun 31 p . . ull Tl en nlnisti 011 
.' 

alkkl rautat l ell1kenne pysHy k8iBO~ . Sotajouk o j on al1rtH lstH 

vlU'ten nHet tarvittiin ka l k i aa vla El olevA. r utat.le alusto . 

II s11s , joa yle ~nsi Bellalsl6 ~ a oloissa ~ekin 1 n a1k 1, 1U h- • 
dettivH. aut lla pi ~1n ma~.ntlet#!. Kun ede1lisinH pälvtn.!t ulkoilla _ 

L 1s1 011 pKHstetty lipl eotarlntamlen rekin latH TIents i n1in, 

1Hhdln erMRn e lantilai sen ja erHHn ru ertkKalalsen kana a Yldos K 

I at~alle . Tl e 011 itaeat~~nkin huon , p8lylnen ja kuop lnen, j a 

laHksi 011 sota joukkn j en kuoraastofi ku j ettamlnen ny t ja jo edel-

11s1ssä sodlssa t ehneet aen ent i s ti kur j em-naksi • .}Il tki n t 1e tH nll1m 

me vHhän välii aotajoukko ja marssim s s a t a i olkeam l. in l aahust amassa 

eteenpHin . 011 ailnH vikei jos jonkinlaista: nuor ia polkasia, hurjal

nHk81~lH miehlH ja joita~ln ryl~IH venHlHisiik1n tuuhe ls sa karva

lakeia a n. Ks yielmmit ja veltolmmat ol ivat Shantuns in Jowueoja, 

para1 at, s . o. i han harjoit etun eotavHen nHk8i eet , 011vat Mukde

nin miehiH. runamus ta nauha kHsivarress a ja pyssy nHkyivHt mo nella 

olevan aInoana sotamiehen tunnusmerk lni. Oli todellakin mai nio 

tilaisuus tarkastaa kiinalaista nykyalkaista sotakuntoa ja mille 

a steelle asti nyt on Klinass a plästy. Kuormastoa ja jalkavHkel, 

tyk~ivHkeä ja kantajia oli miltei 10PP'1IDattomana jonona pltkin 

titj Tientsinin ja Pekingin vllistl valtatietl. Varovasti sivuut

taen s vuimme autossamme TungtshOW nimisen kaupungin lihettyville, 

jonne punamustlen valtakunta jo ulottu1 ja josta eteenplin oli vaa

ralllnEl'lalue .• t'lltslmme slv*tel tl kulkemalla,. peltojen po1kk1 ja 

·~lertimllll ampuja1n ' kuopp1a, ~nnel11sest1 Kuomintshlnln puoielle. 

~lman sanottav1a seikkailuja joudu1mme taas tiel~e ja ehdimme Pe-

klngi.ln ennen pimein tuloa, klo . 6. alo1'lll., oltuamme matkalla lepil!

mlttl, ja .syamlttA klo ,o:~il astl. 
, . ... " .. 

'~ 
-. 
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PekingissH asetuin , ni inkuin ede111s i11Hkin ker roilla, 

lHhetyst8kprtt~lis Ba olevaan Wagons-Llts hotelliin. Hotellisoa 

oli vilkastll , ,kiinalai s ia paljoa enelllUlä.n kuin ulkomaalaisia ja 

h hut t i ln .1iitto1aisarme ljan jo sinä. y8nH ehkä sa, puvan Pekingln 

edustalle . Seura~v ina HivlnH tuli kiinalaisia korkeita v irkamie

hiä lisHH. Kiinalaisessa osasoa PekinglH oltiin ta h n vallassa. 

Kaikki varakka t henki18t t dmit t ivat per heensä ( vaimonsa , jalka

vaimonsa j a lapHensa ) ynnH ka11eutensa lHhetyst8kort~eliin, j oko 
-

lihetyst8ihin tai yks i tyi s iin ulkomaalaisten taloihin. Kaupungis sa 

ki erteli huhu ja ukde~in ja Shantu in jou.kkojen t ekemistä r y8s t e-

1em1s tsti J a~ murh1sta . As i 01sta tarkoin peri1lH olevis a piire1s

sl nihtHvHsti jo oltiin se1vi1l H s iitH, ett ei Kuoru int h n, Jolta 

ammukset jo olivat huvenneet hyvin nlukoiksi, kauvaa voinut suurta 

ylivoimaa vastaan asemiaan sHi1yttlUt . Sanolaalehdissä ky11li 011 

y1ipHH11ikK8 Lu Tsh ng1in~n vakuutukset , ettl KuoJQint shun hyvi e 

sot11aineenkykene e pi H11etunkevia rosvo j oukkoja voittamaan, mut

ta kun samalla kerrottiin että Tahang Ts01in muka 011si 1uva'nnut 

Joukoi11een kolme vapa . piivää rosvoamista varten Pekingissä, jahka 

Peklng on valloitettu, e ivlt minkHlnlaieot turvallisuuden vakuu

tukset v01ne et luonteeltaan pe1kurimaisia ki inalaisia vähä.Rki~ 

tyynnyttlll. 

Merkkini siitl, ettl liittolaisille q11 tosi mielessä, oli 

se, etti huhtikuun 2:sta piivästä asti Joka plivä 1ent~li yli kau

pungin v1hol11sten lentokoneita pudottelemassa opommeJa. Mi11loin 

niiti lentokoneit a oli " millo i n jopa 8. Vahingot eivät o~leet 

aanottavan suuria, toisin plivin tuskin mitään, mutta 8sim. huht1k. 

5 pi1vinl pudo~tivat lentljlt " pommia, tappaen 5 Ja haavoittaen 

yll ao ihmiatl. ~arsinainen tarkoitus lle ollut pekingistl lln-
• • 

teen ( Kalga~1n ) vievln rautatlen vahingolttaminen Ja Kuomin· 
, 

tsbunln perlytyaisen valkeutt .. inen , joten itse &al&asa 011 aab· 
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gen vaarallista ol l a t on pHHteaseman 1Hhettyv111i. Tol~en 

vaara1 l 1nen palkka 011 Ku m1ntahunin yl i Johdon esiku ta. 

K' 0 lnts lni1 isten johtajat olivat kova6 ~a tJ8ssi saa

daks een j os mahdollista marsalkka Wu Peifun olUal e uo1e11e en. 

Kenraali Lu Tehung1in, Pek i in komendant tl, Hih.ettel1 n'lo

vottelujp varten antau t umi sesta 1ihett11ä1tHi n j puo1ueetto-

1a pek1ngi läls1i ~un kenraallen j a edusta ien puhe I lle. Kuo-

mintshun ta}dnt tI1 n kokonalsu des sa - n alistaa n komennon 

all e j~ k ·r 'ott l 1n ,mar a lkan jo suos tuneen t HhHn ja olevan 

matkalla Pek l nglln. Tilli kaike1l~ oli ku t n In yv l n pien! 

er ki t s y1e I e8n rnuho lttamiseks i. Ruuan hInta alko i äkkiä 

n eta ~a eri a oj e kurs 1 011 hyv i n olk l linen päivästä 

t o i se ~ • _ritys antautua Wu Pelful l e e i kultenkann onnistunut 

eivätkH wu tkaan keinot saada aikaan hajaannusta liittoutu

neiden kenra lien kesken. Jotta u Peifu taipuls1, jirje -

tettlln Feki i s s H, Luu'n ja mu tamlen {uomint shun-kenraalien 
, ; 

alOitteesta, Ilkklarv, Hmatta "vall ankumous". HUhtikuun 10 p. 

aamuy8llH ke raalI Lu'n sotilaat p1irIttIvHt pr es identti Tuan 

Tshi juIn palatsin, rllsuivat aseIsta palatsin vartioväen ja 

presidenttl Tuan ,1ulistettiin vIralta pannuks l ja vangItuksi. 

Palat la varti01ma n jlivlt muutam •• osastot Lu'n luotetulmpia 

jou.kko ja, jota vastoin entInen henklvartlorykmenttl hetl lähe

tettlln uuslssa lakelssa Tshungtehow'n rintamalle. Entinen 

pre~identti Tsao Kun, Joka on ollut piditettynl toises sa palat-
... 

sissa aina siiti piivistä asti jolloin marsalkka Wu Peifu, hi

nen ystävänsl ja suojelijansa, menetti Pekingin TShang Tsolin'

llle, piRs~ettiin v~paaksl ja pyydettIin rupeamaan presldentin . . 
v1rkaanaa h01tama~. Mutta Tsao Kun1ll~ saapuikIn marsalkka 

Wu'lta t1eto, ettel p1dl m1hInklln ryhtyi, v.-n odottaa, ~es. 

111tto~tuneet ehtivlt aa1aata pllttll, llman Kuom1ntshunia. 
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SiIli vllin piHsi taas väliaikainen P~tt1 Tuan jol

lakin tavalla, t i etenkin lahjomalla vart10fu1eh1~ erlln! y8nH 

palat s 1staan pakenemaan ja p11loon lahetys t okortte1 1in. jonne 

kuom 1ntshunHai se t llhet ellYl! ~ la1 s 1a m-1 eh1lHn hHnt lL vlLljy-

ILKn ja jos mahdol11sta siepparunaan. Viral lisesti kiinalaisilla 

e i ole mitlHn valtaa ul komaalais ten valtojen-kaupung inosas 'a ja 
, 

val l ankumouksen tak1jat olivat siis pulas sa. Tuan oli suurlm an 

osan tlitlL lyrnyskelylilin er!1in yksityisen saksalais en kod issa . plil

minIsteri, joka vaikka oli ldn Kuomintang -miehili ja llihel l H ken

ra 11 Lu'n p1Irilt ei ollut edeltlikltsin tietIinyt vallankaappauk

sesta ja Tuanin vallan loppumisesta mitiin. kieltiyty1 tottele

maata komendanttia Ja vallankaappauka~n toimittajia Ja liksi sik-. 
s1 hJLnkin llihetyst8kortteliin pllloon~ Samoin hlivisi t1etllmILtt8miin 

rahaminlster1 Ja kulku1aitosm1n1 s ter i. Yhdss ä pH~inis terin kans

sa nMmlt julkaisivat jonkinlaisen julistuksen sii tlL., ettl kun he 

ja koko kabinetti ovat vILliaikaisen presidentin Tuanin nimittlmilL 

ja velvolliset h1LntlL kuulema n. he nyt kun Tuan on pantu viralta 

lakkaavat olemasta ministereinä ja Kii assa alkaen tHs H pHivästlt 

ei ole presidenttii eiklt ministerist8i. Tillainen hallituksen ni

messa ~ehty julistus tai tiedonanto 11hetettiin kaikille 1lLhetys

t8i1le. Mutta pakenematta jliHtieet ulkoasiainministeri u eiteh 
, ' , 

ja ne1Ji muuta kabinetin jHsentl olivat s1tä mleltl. ettH on olta-
I 

va paikalla n kunnes uusI presidonttl ja ha11i t s imlt€ HHn . Tls

ta Ilmoitti Hu We1teh omIen v1rk i es t ensa kaut t a 1ihe t s t 8i11 

Ja py~sl ~ suo.tumueta ja tunnustusta. Wagons-Llts hotelliIn saapui 

' trI T. T. Tshou minun mlellp14ettlnl kuulema n ja suostumusta 
, . , 

hakemaan huhtikuun '4 pllvinl. - Kuomlntshunln mlehet, y1llaalnlt-' 

tu komendanttl Lu ja hlnen ystivlnal mllrls ivit ~l~oaalalnmln1s

terl Hu Welteh'n plHmln!aterlksl, joata kunniasta Hu Welteh taas 

Julil •• sti kIve~tv~ ~telt.,iyl. . . 
, r 
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liko Kiinan suurella tasa val l alla inkäanlainen hallitus 

vai ei, nHky i olevan hyvin teoDeett inen kysymys; käytäno8ssä 

ei miti~n muutosta nHkynyt, kenra lithan Kiinassa miltei aina 

hallitsevat ja Pekingi s sä hallitsi aivan mallikelpoisesti ko

mendantti Lu. Vahvat poliiei- ja santarmipatr llit kuljeskelivat 

kaikkia Peklngln katuja Ja lähetyst8korttelissa oli lähetyat8Jen 

sotilaita, jotka vahvasti vartioivat ja y8ksi sulkivat koko lä

hetyst8korttelin , joka boksarlkapinan ajoilta asti on tehty hy

vin helpoksi puolustaa. 

Joka y8 kuului selvisti etelästä ja idästä tykkie~ Jyskettä 

ja ammuttaessa tuli loimahteli selkeäl taivasta kohti. Sitä saat

toi muurllta iltamy8hälli mennä mielikseen katselemaan. Tiedet

tiin kertoa, etti Kuomintshunilaisten ammukset ovat Vähissä . Ja 

etti tulta Ja ammuntaa ylläpitil oikeastaan vain vihollinen. 

päivisin lihetyst8korttellin kUl jetettiin Ja kannettiin nyy ttejH 

ja laatikoita Ja liikenne oli vIlkas, mutta muualla kaupungilla 

puodit, ainakin suuremmat, olivat t yystin suljetut Ja puomitut. 

Komendant t i Lu, , oka kuomlntangilaieena on lthellä Fengin 

klikkiH ja jossakin 'määrin s iis my8tätuntoinen bolshe~ikeille, 

ehti Tuanin nimessä antan armahduksen niille neljälle mlelen

oso,ituksen Johtajille, jo'~a Tuan aikaisemmin miaräsi vangitta

vaksi ja ~ankaistavaksi. Kuten muistettaneen, tapahtui maalis

kuun 1e p. Pekingiss l mielenosoitus presidentin palatsin edus

talla, Jol~n ihmisil kuoli ja haavoittui presidentin linnan 

vartiovien ampuessa; kuolleitten luku oli 4~ ja ha voittuneita 

noin 2OC, eikä se pieni mlArI, jo~ eaellisessl raportis sani 

ensimlisten tietojen mukaan ilmoitin. Mielenosoituskulkueen 

oliv,t JirJestlneet Ilrimmliset vasemmistolaiset Ja oli asiaa . 
omalla tavallaan, palkkaa maksamalla, avustanut ~ahan. LuIn 

toimesta nyt nuo plHml~het tuo ••• Jutu~sa armahdettiin Ja kalkki 
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syy s i irretti in pr es i dentti Tuanin kannet t avaks i. uitakin 

_uanin teko j a. ja·manda'ltte ja j listettiin m1tltt t 8mi ke i. Yks i 

komendantt i Lu 'n kltakyki rjeiti oli kokonai udeaea n 0 ia tet u 

presidentt i Tuanin mustaam is~ka! ma nnpet t uriks i, I - hamiehekai, 

iinan e tujen ja kunnian hipiis i51ks i, j . n . e . 

TYKkien pauke kuului kuitenkin jo pal jon lHhemmHlti kuin 

aikaiaem i n Ja palj oa va~vemmalta . Kalkis ta aikaisemm i s ta ju-

listuksiataan huolimat ta 1 tehunln eli kansallisen ar eijan 

johto piitt1 jltt tHU Pe i l n ka p U ln, koska nihtäväetl oli 

vaAra, etti he idlln joukkonsa m ten jout IUlt a orroka iln . j uh

t1kuun 15 pU1vHn 11tay811H johtajat ja ka i kK i Botajo· Kooaaatot 

hll jakäe en lHht i vHt , teke HttH mirudiHnlai sta ilkivaltaa "La1 1 fl . 

JlirJ styks een kuuluu Kuomintsh n panevan su 'lnta lUO lota ja 

o alltH ayy ti vHest8n kesken er}.oi~estl s uosittu . Peklngln 

jHrjest kseetä h 01eqtiml1~ 011 jatetty äkklä titä varten muo

doatet l.llle "turvalllsu skoml t eal le', Johon ku lui arvossapldet

ty jlt entls11l : aht i lehiä, jotka ovat nHitten v1'dleaikaisten rii-

t i n ulkopuol ella. Turvallieuuskomitean johtajaksi rupesi kenraa

li lang Tshiehen ja 011 hHnen al.a1aina n , 000 mlestä poliiae ja 

ja 1, 500 santarmia, jot~n yli 10,000 m1estH oli valmilna ry8at8jä 

tai mellakoita ee t ämiin. Turvalllsuuskomitea ilmolttl 111ttounell1e 

armeij oille Kuomlntshunin lähd8sti ja pyysi niitä pysymään pekingl n . 
ulkopuol~lla, ~oska kaupunglssa kuitenkaan mltä n viholl~sta el 

enii ole. Llittoutuneet nihtiin nyt marsplvan kaupungin oh1 mo- ' 
• 

~ 

net y~t piivMt pe~itysten, kulkien llnteenpäln Kuom1ntsnunln )11-

Jeasl. Vleli ;7 p. lllalla kuului Peklngiln selvlstl, ammuntaa ja 

nlki tuli Western Hl11s ~orl1ta, mlssl vlell 81l101n kuomlntshun~ 

11als1a jllkljoukkoja ol~ vastarlntaa tekemlasl. Senjllkeen e1 

varslnalsta sotaa enil kuulU, ja _Kuom1ntshull armelJa on jo sangen 

ka~kana onnistuneeasa ja .hyv1n JIrJestetyssl perlytymlseaalJn. 
, , 
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Huh ikuun 16 , 17 jR 18 p ivHt 0 iva kalk~e i n jHnnitt HvimmH , 

111M pe Ili t 1in Tsh 51.. ta i Li n Jo kk o , joit en sanottiin 

vahvasti epäilevän ' om nts n- jo kAojen v i elH s i ttenai. ol evRn 

pH4ka' pun~i s s a, aikovan tämHn veruk e 0n va jol la r veta pahante -
0 1 

ko on . 3 al l a k n ti et o ja IlAp .l i 1 opl.lol el.ta pH4k u~ 1a al1-

v i etu i kiinalaisten pelko . Paljon 011 otavl!ki , erittHi nki n Li 

shant ila i set j otk t mantshur i alai ~~ rata i e et , tehnyt 

t hoja liLhikylissli ja na n ikaup·.l e i a a • I 1811 tH oli vi at 

j dat ja rattaat , vl ety tavar 1\ Ja ra aa j a na i sia ol i hi t yy-

tetty . Sanomalehdis sä kerrott i in k ikenla. i 

dit , paita j lhan i e iH ko ja , joi s a 

p tv ' t v i sust i kiinni. 

:'1 ti n erikoi sta e1 k i tenka n tapaht 

l s t a i lKit8 i stH. Puo -

ta l ruokaa , 

t Pekl 1a H. pHHl-

1 s t H on koett t pitH j oukko j aan ni in kaukana. kaupul i s t a \{ ln 

lnkl n, '1 tta va in Joks i ki n ajaks i. r t näkee kaiki l l a kduIl1a 

Pl I ttHi n Ic kemassa . s ot aml ehiH, Pelcl nglH katsel e aasa . Vaike 

uks i a t otta ra ojen va i hto, kos ka s ot ilailla on Jonkinlais1a 

paper irahoja, s otaaik~l å la, joi s ta kauppla t e ivät huol~ ja joilla 
• o . 

s i i s so ~ ilaat r ivit s aa mi t ään os t et uks I ltsel leen . - . y: on kul 

t enkin Peki ngl n kauppakamariin kokoonkutauttu kaupplaitten ~okous 

ja sot&joukkoj en pHRllyst8n vHllllH alka~n s aa t u jonklnlainen 

oopl mus ja annet t u takaus noitten rahojen kelpoisuudes ta. As i an 
J 

jlrjestlmlåeksl ovat saapuneet TshanS T~olinln poika Tshang Tsue , 
llang, kenraal it Ll , Tshang ja Yu, y. m. Samalla on annettu anka-

ria kur~pitokHskyji ja its e aslassa on muutama palva sitten' suo-
c 

raan kadulla kaksi sotil asta ammuttu paikalla ry8stim~sestl (tol -

• nen 01) ottanut kolme mitlt8nti s ormus ta, toinen oli vaihtanut 

paperidol1,arinsosvkuparirahaksi ja. j{ttinyt puodin antamatta pape-

z'ldol1arlaan ) . ' 

TShang Tsol ln1n polka on tehnY..tvls1i te"JA ~1h.etyst8l8s( ja -
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vakuuttan t , ettH 6~tilaitten kiytB keestH pidetään nyt eri

koieen tarkka huoli. Ka lkki on el 1s vähitellen ta ~ s joutu

asea uraanea takaisin . Kau un ieea liikenne taas vilkast u 

Ja jotkut kauppapuodit ovat avanne t 0 ansa. - Samaten nyt 

19 pHivHstH asti saapuu kerta pHiväs H j na Ti ents l nlstä , 

j a luvataan asettfl, k i junaa kulkemaan kumpaakln euu n "ta . 

i jo p l~o ru an l ~p uml sesta, tta vilj aa on tuotu an-

tshuriasta ja lHhi seuduilta alkaa taas s aapua mRalalstuottei 

ta. - Kiinalaiset k~ljettievat ny ttejäin ja perheltäHn pois 

lHhetystBkorttelista. 

Llittoutuneet kenraalit elvät kuitenkaan ole alvan 60-

vlnnossa keskeniin . T6hangl~ suostumuksella eräs kenra~~l 

Wang rupesi Pekingis sa komenqantikei, mutta marsalkka Wu 

mlLlrlLsi toisen kenraali Wangin samaan virka, n ja lisäksi 

ke~a li Li, Joka ei enii ole kuvernB8rI, haluaa tämln paikan 

sIihen kuuluvien suurien tulojen ~uoksi taI oikeammin tulo

mahdollisuuksien vuoksi Itselleen. Nyt slis ei tiedeti eniä 

edas kuka on komendanttina Ja jirjestyksestl vastuunalalnen • 
~ 

PIiasiana liittoutuneilla 011 Feng ~uhsiangin klikln ku-

kistaminen. Kun timl tarkoltus nyt on saavatettu ja kun tle

detiIn larahanln olledn kl1nteissl yhteistoiminnassa Kuom~

tshunilaisten kanasa,. Neuvosto-Yenljiltl on llh~tetty heille 

aseita, ammuksia ja neuvojia upseereita ja larahan on pitinyt 

suuret .Iirlt miehil palkattuina bolshevismin agentteina, -
, . . ' 

n1!n on luonnollista, ettl Tshang Taolin, Wu Peitu y. m. nyt 

~ aikovat vaat~t Karabanin tilille Kuomi~tshun1n avustamie~a~. 

J ja liian eieliaiin aeioihin al\ilvlåeeti aekaantumisesta. 

Suomenkin lehtiin on "1k~tl jo ehtinyt t~eto Tebang Tao

lln1n Y&atta .eata Karahan1n poiskutsWlli .. eta. Ulko •• alaise,t 

miniaterit OYat kui,enkin Pekingleel elt4 .1~Jt., ettei vol -an-
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taa Tshang Tsolinin tai muunkaan kiinalaisen kenraalin uha-

ta ulkomaalaista ministerii vangitsemisella tai .muulla, s. o. 

diplomaattikunta asettuu Karahania puolustama • Asema on siis 

kerrassaan ironiantapainen: Karahan, joka on imarrellut kiina

laisia "kansallisia pyrkimyksil" ulkomaalaisia "imperialisteja" 

vastaan, sittinyt voimiensa mukaan muita suurvaltoja, joutuu 

juuri niitten puolustettavaksi kun ~nen t~allisuudestaan 

kiinalainen kenraali ei enil vastaa. - Neuvosto-venljln on 

viisainta hyvissa ajoin korvata Karahan jollakin toisella 

ja vihemmin akti'ivisella miehelli; muussa tapauksessa nuo 

liikkeelll olevat suuret armeijat jatkavat nykyistl ajojaht~

aan Karahanin entisten ystHvien klnterel11H 1. 0 ollaan a t ie 

Erittlin On Tshang Tsolinin poika nuori kenraali Tshang sitH 
, I 

mleltl, ettl Kuomlnt shunia ei saa jittll rauhaan, vaan on 10-
~ 

petettava Ja samalla, koska ne luultavsti aikovat vetlytyl 

yli Gobin p~ajoiseen, on Mongolian kysymys kerta kaikkiaan 

ratka iatava. _ Englanninkielinen lehti ti 111 k1rjoittaa ase

masta m. m. : "Jos Jotain hyvil tasta nykyiaestl kaaoksesta 

- yle.nsl tul •• , nlin tlllalsena astuu nyt esi"e se tulos, 

• 

f , • 

ettl valkutusvaltal.et kilnalaiset ml1tei poikkeuksetta ovat 

tlydellisesti selvilll bolshevikkien salakavalista pyrkimykais-
. . 

· ta ja menettelytavelsta Kiinan suhteen Ja ovat nyt valmil~ 
\ . 

hlv1ttlmlln Juurlneen poi. kalkki Karahan1n ty8n tulokset. .. 
Me emme kuitenkaaD u.ko Neuvo.tö-veniJin kls1ttlvln, ettl se • , 

s.11a1 ••••• tulokse •• , on .aanut tlydel~l~tl rahojensa va.~i

kett., kun Earahan blvI1.t~nI palaa Moskovaan mo~n vuosien ... 
11}1l0Jdlaan to1ainnan perl.t'~ ~ 

Mutta -~ku'en J.anoln. saa on nyt llman pres~denttla, ilman . . 
aiD1sterlat81 Ja m~n1at.ri8t Oy~t miltel ta1iki sulJ~t 
• v1r~.h.t ovat patoaalla Ja uuaia .i ~l. alalt.tt, • . . ... .-eki081a •• , t !4 p. huhtikuuta 
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Peklnglasi, toukok. t p. 1~a6 • 

Mlnulla on kunnia tJlmin oheasa Ulkoasl

alaaln1ster18lle raporttlna ilhett~~~MW~ 

"Tulllkonterenasl Peklnglssi" 

Ja pyytII ettl tlti selostusta pldettils1ln sa

lalsena, koaka se suur1Baalta oaaltaan perustuu 
,. 

konferenssln puolelta vleli Julkalseaattomlln 

aslaklrJolhin Ja aln':llle tiyde8s1 luottuukaessa 

annettUhln tietoihin. 

.. J -.-J . 
" .. 

~ 

~ ~ 
.,. . . 
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Tulliko f erenssi Pekingissli. / 3 3 ~_ I'a..e ,- .16 
. t -z(, 

• r / r -Lb 
Pedng!ss H olle ~ ani ol en koettanut o~~a. eJ., 1~ mitä 

uos a Kiinan hal l ituksen ko ol l e kutsUinas sa kfnfrren~~ iS Sr :-' 

jonAa t ehtavHnIi on uudel l e kannalle jHrjestt~l\l!nan tUll -

suhteet ul koma i hin sil :nll.l l H i en :ainan halua pii stH tCll

liasioia a autonooiseks i, tHhlinastistss a neuvot t el uis sa on 

päHtetty tai ~ltli konferens : l s a yle ensli on tehty . Paper ei

t a ja ehdotuks ia on P ljon , Jlut tll sovit t.ua on vlihl!n. THmli ei 

-~ johdu oikeasta1n muus ta ku i n s iitH, että Kiinan isHiset asi-
- iN~~ ;"" __ 

at poliittisesti ovat aivan toivottoman sekavat ja (klinalais -

ten tunnetu[ ·~ kansanluonte es t a , johon kuuluu erikoispi irt ee

nIi epHluul o , vi~k~aus ja venyttHminen . 

KCln l yhyt t H selostusta varten olisi turha lukea jo lHhes 

sataan numeroon nousevia laa j oja p8ytHkirjoja li i tteineen ja 

pi tkine puhe ineen , ol en suullisiss a keskus t eluis a muutamien 

ulkomaalaisten ådus t aj i en kanssa koetta~ut muodostaa itsel leni 

yleiskuvan konferens s in . t y8n tuloksista. Ol en siti paitsi saa 

nut Ruotsin ministeri O. Ewerl8f'ilti nlihtivikseni tärkeimmHt 

asiapaperit ja Tanskan ministeri Henrik Kauffmannilta hinen 

K88penhaminaan llihettimHnsi raportin maaliskuun 8. piivilti, 

minki ajan Jilkeen tosias ias sa ei ole miti~n enliH tehtykiHn, 

Kiinan hallituksen hajoamisen ja sisäisten sotien johdosta . 

Kiyttien hyviksenl ministeri KRuffmannin selväpiirteletl se

lostusta ja muita llhteltinl tabdon seuraavilla riveilli an

taa mahdolllat.a&n he~ppotaJuisen kuvan konferenssin suunnit-

telemista muutOksista. 

On vleli aivan ennenaikaista antaa minklln1alsla yksltyis

kohtaia1a tietoja konferenssin tUl"e1ata,ltattki aala" kun vle

II ovat vasta keakustelun alaisina. On mab4oton a&noa altd kalk-
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ki vaikeudet voiva t konferenssin tielle nousta tai että tähin 

asti koh4atut olisi jo saatetut pois tieltä. Ainoa minkä, asi

ain ollessa nykyisessä tilassaan, voi tehdä on koettaa vetää 

muutamia yleisiä äHrivi i voj a s iitl suunnasta, mihin konferens

s in ty8t ovat olleet tihdätyt ja missä tuloksiin voldaan pääs

tI, jos kummankin puolen onnistuta n yksimie11syyteen tulla. 

Kiinan tulllsuhteet ulkovaltoihin ovat sidotut volmassa 

oleviss a sopimuksissa mHäI ~Jkse en 51 arvotullin kantamiseen. 

Kun Kiinan hal l ltuksen tuloll teet nyttemain ovat entlstä enem

min supistuneet juurl tullin kantamiseen ( suolaveron anastavat 

nyt ml1tei joka maakunta itselleen ), on Kiinan hallituksen to

dellisena tarpeena nyt saada rahaa kasvavien menojensa ja alnai

sen velkaantumis enaa tai maksukyvytt8myytebsä peittlmlseks i. U1-

kovallat ovat halukkaat muuttamaan tullia, e. o. my8ntlmiän Kli

nalle tuloja 11sll, mutta katsovat, ettl ulkomaan kaupan kannet

tavaksi ei saa yhtlkkil asettaa 111an paljon ja ett~ siksi on 

tltl lislystl 8nunnlteltava asteettain tapahtuvaksi. 

Klinan tulllaeloissa tulisi, konferenssln tlhinastisten tu-

losten mukaan, nykyistl olotilaa seuraamaan seuraavat ajanjaksot: 

1) Washingtonin Ohjelman aika, 

2) viliaikainen koroltetun tullin aika, 

,) Tulliautonomian aika. 

1) washingtonin Ohjelman aika. 

Washingtonin sopimuksessa ( Ho. VII, 6 p. helmikuuta 1922, 

Plk111 , ) sanotaan: 

"The Special Conterence provlded tor in Article II 

shal1 oonaider the interim provls10na to De applled prlor 

to the abolltlon ot 1ikln and the tultl1lm.nt ot the other 

ooD41tloaa 1a14 down 1n the artlo1.. ot \ba treatl •• men-
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t l oned 1n Article I I ; and it shall authorize the levying of 

a surtax on d'lt1 bl e i Jpor t a :!' r ?'ll uch a te , f"l l ' ouch 

p'lr pose s , p d st.: '~ eet ('l d en eond1 tions a i t may determ1ne. 

Th~ sur t ax s nal be a t a unlform rate of 2i per cent

um fl d valore. , provided, that 1n case of certain articles 

of luxury which, 1n the op l nion of the Special Conference, 

Can bear greater 1ncr ease w1thout unduly impeding trade, the 

total surtax may be l ncreas ed but may not exceed 5 percentum 

ad valorem". 

Konferenstiln alussa Jo Yhdysvaltain edustajat ilmoitti-

vat omasta puolestaan suostuvansa si1hen että edelllmainitut 

2i ja 5 % niin pian kuin mahdollista saisi kantaa 11sätullia. 

Tistä lisitullista kertyne et varat menisivit tullilaitoksen 

ylitarkastajan virastoon ja ~ytettiislin tarkoituksiin, joista 

konferenssi my8hemmin pHättiK. Toisetkin edustajat esitt1vät 

samallaisia ehdotuksia ja yksimielisyys olisi ollut helposti 

aikaansaåtavissa, mutta kiinalaiset edustajat eivät tlhinsuun

taisia ehdotuksia hyviksyneet, pellten hyväksymisen vievän sii-

hen, ettei suurempia muutoksia sitten enii Kiinalle tehtiisik Kn. 

Mutta my8hemmin kiinalaiset ovat vedonneet ulkomaan valtojen suos

tumukseen 2i ja 5 ~ lisltullin kantamiseen ja selittivit, ettei 

uusia sopimuksia tlstl asiasta tarvita eikä rati!iseerausta, vaan 

voi Kilna mini plivl~ tahansa panna koko Washingtonin ohjelman mu

kaisen tullin voimaan. Tlssl mielessl esitetty kiinalainen esitys 

ei saanut ulkamaitten edustajien hyvlksymistl, koska siinl jo etu

kiteen oli liiaksi sidottu ulkomaan valtojen klsil aåioih~n, jotka 

koskivat koroituksia my8hempinl aikajakso~na ja joista minkilnlai

aia keskusteluJakaan ei viell ollut ollut. Tlbln ristiriitaan asiat 

pyalhtyivlt tai oikeammin sekaantuivat kiinalaiaten ~oettaessa 

kaikkia keinojaan saadakaeen niin paljon kuin suinkin seurauksella, 
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ettel minkHHnl a lsta r es ol ut l r ta ole vo i tu es lttHä, loka ke l

pais i kaikill e . 

~'{un yks i ml ells yyttH saavutetaan res ol utlon sanamuodos

ta, tul evat ashingtonl n kOnfp.rens 1n mHHr MmHt 2+ j a 5 ~ l ~l-

t lilisHmaksuAia ja l uokitt el uehdotus si i tä, mistä on karuletta -

va 2t j a mi s tä 5, astumaan voi maan , ehkH 2, ehkH kolme kuukautta 

r esol utlon J u~kaisemisesta. !.11tään t arkempa ei ole vielH asi

asta plHl.te t ty . 

LisHy ~;. /~ kannet t ais iin :calkas J ~' "': '..: l l l nalaisesta tava 

l 'a t , joten yl e inen tul l i lllaks u s ii s 011s 1 7i % tavaran arvos ta. 

LisHys 5 ~ ka~~et taisi ln ylell i ~yystavaroista , j i sta si1 

~ enis1 kc1kkiaen 10 , t avaran arvos ta . 

NHillä I lsHtull 11::'a Kiinan ha1l1 tURS l _e kert ]l 1 -r'o ,,8 

vuodessa ~ . 32 34 miljoonaa ex . dol l ar ia, s umaa mikä ny t jo 

k1i na l aisilta nHyt t äH 11ian pieneltH. 

Yl el 11sy stavaro1l11n lueta "n : tupak. a , tur ak.(akone ita, vii-

ntt ja muut al koholij uomat, kul ta- ,hopea- j ~ platinateoks et, ja l o-

kivet, silkki j a kaikenla iset silkkiteokset, ruLW a tavarat, vaate

tustavarat, toilet tit~varat, soit t oKoneet , urheiluvHlineet, ampu

ma-aseet ja ammukset, moottorit ja autot, liikke et, ulKolaiset 

ruoka-aineet ( voi, margariini etc. ), makeiset, lasitavarat ja 

kalliit puula jit. 

Lisitulli kannettaisiin samassa kuin voimassa oleva 5 ~ tul

limaksukin, koottalslin erlkolseksi rahastoksi Tulllhallltuksessa 

ja kiyt~ttilslln tavalla ja ehdoilla, Jolsta konferenssi laatii 

siinn8t. Ni1stA rahojen klyttlmlstavolsta Ja _tarkoitukslsta el 

ole ykslmlells,yttl saavutettu. Sellalnen v01tals11n kultenk1n 

saavuttaa, jolle1 011s1 K1inassa para1kaa taas hallltus hajalla. 

Siksi e1 vol ennustaa mltiln silti milloln resolutl0 julkals

taan ja mllloin nuo at ja 5 ~:. llslt tullinkannossa voivat astua 

volaaan. 
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1). Villalkalnen koro i tettu t ulll. 

Klinan hallituksen hHtllalnojen suunnaton kasvaminen 

j a muit t en tulo11hteitten ehtym inen maakuntien omavaltai

suuden lisläntyessl tekee sen, ettl Washingtonin konferens

sin arvioima 11sltulo (n. 46 miljoonaa Mex. dol l ar ia vuo

dessa ) noilla 2i ja 5 % lis1111 ei voikaan enll s,&I,l 

eikl toslasiass a enHH voisi Kiinan hallituksen vllttHmltt8-

miin tarpeislln riittil. Tarvitaan nyt velkojen kuoletukseen 

ja muuhun vuosittain noin 90 - 100 miljoonaa llex. dollaria 

11sll, s. o. yli nykyisten tullitulojen. 

On ajateltu noitten 90,000,000 dollarin menevln seuraa-

viin tarpeisiiin: 

a. Likln-maksujen korvaukseen • 

b. Velkojen maksamiseen ja jlrjestlmiseen. 

o. Keskushallituksen klytt8rahoiksi. 

Likin-maksujen poistamiseen menisi noin 30 miljoonaa dol

laria vuodessa. Siiti, voiko Keskushallitus saada maakunnat 

lopettamaan likin-maksut, joita nimi nyt kantavat omiksi tar

peikseen, on konferenssin jlseo1lll vakavat epiilyksensl, sil

la Keskushallituksen valta on nyt vain nimellinen Ja kaikenlal

set paikalliset kenraa~it tekevlt kaikki hallituksen ohjelmat 

ja ehdotukset tyhjiksi. Keskushallituksen virkamiehet tuskin 

olisivat s1ksi rehellisil, ettl kOrYaisiTat maakUnnlle likinin 

lakkauttam1se.ta, j08 jokukin maakunta lakkautukseen suostuisi. 

Tlsta a.laata on olemassa Englannin edustajien jlttlml ehdotus, 

minkl eb40tuksen koDterenasin muut jlsenet ovat hYTlksyneet kes

kuate1ujen pohjuatukaekal. 
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Velkojen konso11deerauKseen men1si odotetuista ~1sltul!ei.ta 

suurin osa. Kilnan hallituk.en velat, jo konsolldeerattuja lu

kuun ottamatta, nouseYat ballltukeen ollien laskelmien mukaan 

Jonnekln 900 ja 1000 miljoonan Kiinan dollarln vl11lU.llle; al

van tarkkoja t1etoja el Kl1nan r&baainlater18k11n vol antaa. 

Vakaantuaattomia velkoja on sekl ulkoaaala181a ettl kot~l

.1a. Ulko~lalset ovat otetut monelta eri taholta ja a1kal 110-

nlen aa1tten edustajilla tlsal nyky1se.al tar1tt1konterensalaaa 

., on erlk01atehtlvlnl valvoa .aansa jonkun pank1n ta1 lht18n etuja. 

• 

Klln ollen juurl tla.1 aalua& erl 1I&1tten edut menevlt r18tln 

ja ykaim1el18yyden saavuttamlnen on mahdoton. jollel varata tar

peeksi rahoja juur1 tlhln tarkoltukseen, velka-aa1aln jlrjeatl

al.een Ja velkojen kuoletukeeen. On laskettu ettl vuoslttain n. 

50 tal 65 .1ljoonaa dollarla on pantava erlkeeen tltl varten ja 

etta on tehtlvi tarkkoja ehdotuksia, jottel Ki1nan hallltue vol 

omia ballltua.enojaan varten nl1\1 rahoja klyttll. Klinan halll

tua tahtoi.1 tletyat1 kalkkl 040tetut ll.ltulll\ klltettlvlkaeen 

oaaa hark1ntansa mukaan Ja lupaa kyll. pltll huolen menolata vel

ka-a.l01.sak!n, mutta kun koko taloU4eDho1to on huono.tl Jlrje.-

t.tty Eli .... a' tahtovat ulkoaaltte. e4uatajat raJoltta. ~11nan 

.1Ir"'l.va1laa .aadakaeen takeita .11tl, ett. lalDojen korkoja 

el, nllDk111n tlbln utl, alitul ••• ti lalalnlylcll. 

maa 01 ...... u1koaaltt •• e4uataJle ....... , Jote. 0. aab4oto. 

tlatl u1uta 8&IIOa ut .... . 
tid JII y11 Dm ll~Jd. l..-U .. l.ta vart •• tarYUtavat 

Ja .,.DoJ- fth· ... taa1 ... Ja bl'bllda woalttala _Mdt 

nIIa' etetaaa .. 1., .. J.u- 81MB 1IallI., ..... U. drttll'ahotk-

81. tiili ,11"'" uwl ......... naa 5 • to dl.1 ..... 4el1a1'l& 

woct ..... 1_ .1 ole .1lUl"1, .. tta 1N1'~ •• 1l1li rllttl ..... 



• 

• 

Tarvlttavlen 91 - 100 m1ljoonan dollarin kokoonaaamisekal 

vu081ttaln el ole 01e"s8a auuta kelnoa kun kor01ttaa tulleja. 

Hlin ollen Wash1ngton konferenssln pllt8kaet tl,t" muutt .. 

ta1 jlrjestll, samalla kun ne sl111tetlln, se aika. jolloln ne 

ovat v01ma8sa. vl11alkai8ek81 ja tlmln ajan jllkeen ottaa jona

k1n a~janjaksona tulleja fO - 100 mlljoonaan ast1. On ajateltu 

tlmJn Waahington1n konferenssin tullin kestlvln kaksl tal kolme 

vuo.ta ja sitte koro1tetun tullitaritrin oltua voimaasa l htl-

mittaa ,tal 4 tai useammat vuodet Klinan saavan kokemusta ja 

jlrjeat18tl tarpeeksi tulliasio1ssaan. niin ettl koko tulllkl

symya voldaan Jlttll Kiinan hallltuksen omakal aslakei. 

Kiinalalaille on tlstl klaitlkaestl annettu tieto ja ovat 

he aenvuokai koettaneet laatla ehdotukaia, a1ten ,,-,00 ml1j. 

doll. lisltuloja kanDettala11n. Konien ehdotuka1en Ja auunn1t

telujen kohdattua vastarintaa Ja arvoatelua, on nyt vilaekai 

tehtl ehdotus saanut kuitenkin alltei tlJdelllaen kannatukaen 

ja tullee .li. pllaaiaasa hyvlkalt , kal • 

TIaIn ehdotukaen pllaalat ovat: 

Kalkkl tulllnalalaet tuontltaYar&t jaetaan 7:lan rlba11n: 

A, B, e, D, B, r, G. 

LlaltulleJa kannetaan ( !l1'kyi.ten 5 _ tulUn U.akai alla ): 

kilnalai.ten ehdotus: A 2~,' B __ , C t.,.-, D tRt, B7t,r 5, G at· 
.. .-

EnsI. Der. J.p. ehd. A ~, B • .,.., C t..,e, D to, J: Tt, P5,G at· 
. . 

TIaI vilaeiaan, Jo ••• korkeln ll.ltulli(A-rlba1n tavarol.t.) on 

Ui _ tullee ' ;rhtelaeal ,uttaekal, ko8ka kalkki auuta pal\81 

iuaka .Utl Jo ... , .0plMet ...... ka11a on vUa1enal TUokal .. 

kaDt .... , .utta .uo.t ..... e ehti pe.-I;rt.,.&Ia t ... 1 .. lua •• 

.. una ..... oa taulukko, Joka 080U'" al.tl tul" ... talalla. 
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La8kelalen pohJaksl on otettu Kiinan tuont1 v. '''4, jo.ta 

tarkkoja tietoja on 01e"88a. S1na wuonna tuotujen tavara1n 

ryhmlln jlrje8tlalnen edelll e81tetyn sy.tee.ln mukaan on ulko

maala1sten ekepertt1en avulla saatu ulkovaltain eduetaj1en puo

lella .ielet .enevln hyvin yhteen. joten el1n1 suhteessa on 

voitu kiinalaisten ehdotuks.en tehdl tarkka vaataehdotuå. 

rro8enttI v. '924 tuontI Tulojen 8UuruU8 
B1bai. k1In. ulkoa. KiInal. Ulko1'. ltUnal. Ullcom • 

A 27* 22'1 45, 686 5.,'" 11,56, " ,775 
B 22'i 1'7Y 45.417 7"t,o 10,2'8 ",858 

C '7t 1at 1",673 6',460 aj,,42 ,,68, 

D t. '0 '58,t54 '4,6,6 ",76' 7,470 

B 7t '79 278,045 "5,1'5 20,85' 25,1'5 

p 5 5 46,,881 '295,615 2,,4'4 14,188 

G at at t84,92' 4g",10 4,62' 10,083 

thteenal 1,)g1,77' 1,}y1,77' "1,461 90,786 

8,64 6,,e 

( '!'UDIm1n ano ja tulot tubanal •• a Kl1nan'dollarel ... ) 

Kun Kiinan tuonti ta.ai.e.ti on nous.ut, kalklata .odl.ta 

ja le.otta.uukal.ta huoliaatta, p14etlln ulkoaaalal •• lla taholla 

kutalN1Dk11l vaNaM, etta .. la. 1m ta.araln tuonti, kun •• I"Jh-

81tetlln kutell Oll .uunniteltu ja kaDn8taan eb40tettu _-11 .. tul11, 

lt.e a.la •• a antaa El1nan ba111tukaelie 111 100 811j. dollaria. 

!lrbt.lt tavarat kua.aklll I"J~.I ovat: 

A. tupakka, .11111t ja 'f./auut alulao11juOllat, jaloklvet. 

B. !upaJrJre1ehtll, olut, heclelaavl1111t, aprll, paperoas1paperl, 

tupllk .... vart,ell UMet, a.1ta- Ja IlOpeateokaet, pull-Jaloklvet. 

C. 81lkk1, turklat&YU'&t, lauoMlral ..... n .... t' .tk" .. erhot, tal4e-
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kudokaet, vaatteet ja kankaat, h3,henet, nahtateokset, tol

lettltarpeet, kristallltavara, valokuvauakoneet ja~arpeet, 

aoittokon.et, urheilutarpe.t, aaeet ja ammukset, autot Ja 

moottorlp18r1t, liikkeet Ja apteekkltavarat, all11k.tavarat 

( llhaa. Juuatoa, kalaa, volta ja aargarlinia, auklaa, kaa

kao, kuivatut hedelalt, aakaroonit, aokeriteokaet, t.e, vi

hannekset) ja alkohollttomat juoaat. 

D. ~uollsllkkl, ke1notekoinen silkkl, vlllatavarat, nahka, auu-

4t taaat paperllajit, kual, laal- Ja posllinitavarat, alhk8laaput, 

aIhk8tarpe.t, puuteokset, vlrjlysalneet, valkolnen sOkerl, tuo

reet h;delalt ja tuoreet ruokatavarat. 

• 

E. FUollvlllaiaet tavarat ja kelnot. allkkl-langat, puuvlllatavarat, 

muutamat paperllajlt, ant~a, muutamla kealkaalloja, 8lj1, 

benal1n1, tullt1kut, eaalJUavarat ( kelttoaat1at ), naulat ja 

ruuvU, ompelukoneet, klrjo1t.uakoneet, pOlkuP13r1t, d.hIt8langat 

ja -tarpeet ( puhellnta tal johtoa varten ), muutaaat puulaJlt, 

ruskea aokerl, r11dl t. 

•• Kalkkl tavarat, jolta el auuten ole luoklttelusaa aalnittu • 

G. i'uuvll.la ja vlrJ.WttWt pU\lTll1atavarat, haappU, lannoltuaa1neet. 

Kltl tul.e nlltten koroltettaJen tulilen kantamlseen, ovat uIko

aaltten edustajat alt. al.lt., ett. kOnf.renaslaaa laadittu ehdotus 

on .... tt.v. kunkin .oplauavallan T&bTl.t.ttavaUl Ja on tehthl 

uwl.t .oplauka.t, .nnen Jolt.t..n utua1ata volaaan nlnan hall1t.ua 

.1 vol ullt.. karolt..ttuJa tulleja kantaa. Aala on .11. viel. pltkln 

taipal.en takana. Vaat.a -,.kuat.llaan tavarain luokltt..l .. l ••• ta. 

1I1t.. t.ul •• paperin luoklt.t.eluun, on Ruotaln a1n1.t.rl b.rlat 

e.lt.tInJt .b4otuka.n, Joka jo on tullut, vaikkapa .plvlralllae.ti, 

Ju1a1.1i ••• tl bTlkayt,Jul. !a.aa aulraan paperi jUtua •• UI'UT&8t.is 
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B-ryballn: papeross lpaperl. 

C-rybmlln: tapetlt ja paperIteokaet. 

-. to -

D-ryhalln: "Coated and/or enaaelled p. , Eaboased, metallle 

or deeorated p., Glazed p., Art prIntIng p., psp • .a;I ; 

Banknota p., Parcbment, greaseproot, pelure, Glaacene, 

r ergamlne, and a11 klnds cont a l nl ng ~." 

E-ryhmlln: "]!ratt, r aeklng p. and a11 klnds tree ot mechanlcal 

pulp." 

F-rybmlln: · P.per .11 klnds contaln1~ mechanleal pulp." 

Kltl tulee selluloos.an, on se vlety F-rybmlHn ( s11s 5t ~ ) 

j. saaaan on vlety klinalalsessa ehdotuksessa puum&ss. ( wood 

pulp ), mu.ta eng1antllal.-aamerlkk.l.ls-japnllalsessa ehdotuk
"woo4 pulp'" 

••••• puuaassa70n .llrrett, G-ryhmlin. 

PUutavara, mlssl slltl yleenal lSytl1 erlkseen tletoja, on 

rybmlssl F : rautatlep81kyt, rakennus t arp. et , tlmber bard wood, 

tlmber .ott wood. 

II.sl engl.-emer.- japal1la18e8s. vast.ehdotukse.s. , ovat 

tul1t1kut vledyt B-ryhmlatl (7~) G-rybmlln (~ ~ ). 

,). Tulllautonoalan alta. 

Tul11tarlttlkonterenas1 •• a byvltaytt11n aarra.kuun t, p • 

• euraava re.olut10: 

"'!he Delepte. ot t.he ... ower. ..saabled at thla Conte- -

renee re.olve to adopt the tollow1ng propo.ed &rtlo1e 

• relat.tas to t&rlft autODOa1 _lth a vle_ to inoorporat.e 

U, tlosetur wtth other _tt. .... , to be Ureatt ... asreed 

upon, 1Il a treat.1 _h1_ 1. t.o be a1pecl at t.h1. Oonterenoe: 

, ... Gontl'UtlDs pnere otMr tball Chlu beI!eIV 

reoopl. .. 0h1a&'. rlsht to aJo,. tal"ltt autono.,-; .... 
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to remove the tarltt restrletlona whloh are eontalned 

ln exlstlng treatles between themselves respeotlvely 

and Ohlna; and eonsent to the golng Into etfeet Of the 

Ohlnese Nationai Tarltt Law on January 'st '929. 
The Government of the Republl0 ot Chloa de

olares that 1 1 k 1 n aball be abollshed slmultaneously 

wlth the entoreesent ot the Ohlnese Nationai Tarltt Law 

and turther deolares that the abolltlon ot l!!!9 sball 

be &tteetlvely oarrled out by the Plrst Day ot the Firat 

Konth ot the Bighteenth Year ot the Republic ot Chtna 

( January 'st '929 ) •• 

On slis ollut tarkoituksena, etti kaikki tlhln astl Kii

nan hallitusta tulllasiolssa aitovat esteet tammlkuun , p. '929 

laCka1alva~ ja a1noana ehtona lakkauttamiaen my8ntlmiseasl on 

etti Kiinan hallltus poistaa ~-tulllt, jolla tarkoitetaan 

se veroltus, joka kannetaan alslaaahan tal .aakunnasta tolseen 

menevlstl tavarasta. Volko Kiinan hallitus tlmln ehdon tlyttll 

J. Jollei tlytl, plltetl1nt8 ulkovaltaln puolelta antaa Klinalle 

vapaat kldet val ei, on kysymya, Jota e1 viell ole pohdittu. 

Kutta, olettaen, ettl K11nassa hal11tus k1kenee tl,tt"lln 

1lIl01evan deklaratlon alal1lykaen Ja ettl .11. Klinalle v. 

'M, alueta tulee IlJIJnnet1bl tIJal autono.ia tulUaelol.sa, 

voidaan ehd pe1ltl, ettl nban puutetta dr.tvl Ja talouUaan 

huonost1 boltava ballltus tulee no.taaaan tull1aakaut a1van 

korulb1 Ja .1e11"'1I"1n. '1'ltl U!l4oll1auuUa on konteN •• 1n 

JI.entea ke.kea e4e1tlplla keakuate1tu Ja DlkJylt U8e~t ~. 

valtojen edustajat pltlvln l11&111.ta pelkoa turhalla. A.l .... 

Oll enunq'JrIr_ laput tuleval .... ta arka, .1111 "apud.a 11&1-

nt teo111auu\uo\teet. andla R1II'lIIMIrIIl oaalral JUUI'l KUN" 
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j. ilaan Kiinan aartkinoit. J.pani ei voi tulla tot.een. 

On 8eDYUok8l luonnolli8t.. ett. j.panilai8et ovat tlt. 
~ Kiinan tulll.utonoalaa ensin .nt.aln pelaan..t j. 8itt .. -

min aslaa tark"'ln tutkineet. J.panil.i.ten .dustajain 

ai.l.st. aitlan vaaraa .i 01. 01 .... 8a ja juuri siit • 

• yy.ta h. tark~in tutu8tuvat joka ainoaan kohtaan t •• 

aIn wv.lia1ka18.n koroit.tun tullinw alkaa vart •• tar

kolt.tussa tarlffiebdotuka •••• , vakuut.ttuja .1it., .ttl 

tlal tariff1 mllt.i muuttuaatt. tul • • ol ... an volaaa.a 

pltki. alko ja. TIbIn ol.ttamuk ••• n tarlffin Pl.JY.l.11de.

t. johtaa kalkki .ntlnen kokemus kiinalai.ten hltaUd •• ta 

valtlolll.1 •• a .. 101.... kiinalal.t.n kauppla.t.n •• nan 

a&b4l.ta h.ltko. halli~U8ta va.taan ja yl.in.n hallituk-

•• n vallan vlh ..... ln.n. nina on tottunut niin albal.Un 

tullbaak.uihln, .tt. kor01t.tut tull1t tulev.t kohtaaaaan 

va.tarlntaa kauppla.t.n puol.lt., ainakln alu ••• , .utta 

s .. t.ttUba voiaaan ne .pll1 .. ltt. Jatkuvat Ja ba1l1tuka.11 • 

• 1 01. alkaa .1kI tarvlttavia.al.h1I uusl.n tarlffi.n Ja 

uusi.n .aanaokalen tekea1 ••• n. J.panilai •• t .1i. arv.l.

vat .ttl .uur .. pla .uutok8la .1 'tul., vaan Jat~u ka1kk1 

.Uun tapaan, .ikal lEont.zoensal •• a zqt pIIttU. 

niDa 0. vapaa 801.S .... D . • r1kol ••• pt.~la Ja paDe

aaan tolaeen .r1kolat.&rlaJa v': tm JIl .. ti. Vo14aan pell

\1. .ttA JapaDl11a on .btI Jo .1.1.... .aada poltk.uk8.11l

... t1 a1bal.1a tull.Ja 08111. tavarol1l... Ja •• DYUokal 

antaa .. ialn k.hittyl k11D1J a1.t •• to1voaaan .uuata •• , lIt

tie. auut uat it ••• 11. ...... loltaan DlJaD tull1tar1ft1-. . 
qaJQkMe.& • . IIUIll tll~_. pelko 0. aJat.el tul •• , .e 0. lfauttMl'- alMete.e 01 •• TanalraD .1al.terlD, bra 

JIuIt1t tie kut1'llUlll, 1ElJt~.l' •• ta .alatalata .. l .. t,*

alata .... t tietoJa, ~.Ma to4lataftt ettt ~ .... n.l-
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silla e1 ole huomattavissa pyrkimystl valloittaa itsel-

leen minkiH~aista monopoliaseaaa tai edes etusijaa muit

ten mai t t en edelll ja ettl toiselta puolen kiiana(åilla 

ei ole minkilnlaista ~lua erikoisesti suosia Japania tai 

Japanilaisia tuotteita. Yle enal tariffikeakusteluissa Ja

panilaiset ovat olleet aivan lojaaliset kalkkia muita vas

taan ja kaikki tavarain luokittelu on tapahtunut tavarain 

arvon ja vllttlmltt8m,Yden perustalla ottamatta ollenkaan 

huoaioon mistl maasta ne tulevat. Tlml tasaarvoisuus erif 

maitten vllilll on japanilaisista ja kiinalaisista aivan 

luonnollinen asia ja on rauhoittanut kaikki muitten maitten 

eduatajat, jos yleenal pelkoa ~aasialaisten" yhteen liittoon 

pelaamisesta on ollut ol~assa. 

On kutakuinkin varma, ettl minkllnlaisia vaikeuksia 

"suosituimman" ( most tavoured nation ) oikeuksien ,saamisessa 

Kiinan hallitukselia ei koidu millekään m~a1l., oli se tlasl 

tullit~tin muokkaaaiaeasa aukana vai ei. Ja,kuten sanottu, 

nyt t~lll oleva tullitaritti tullee miltei muuttumatta ole

maan Y01a8fsa pitkin aikaa, joa ae yleeoal ~stuu voimaan Ja 

koko autonomian antaainen Kiinalle toteutuu. Ilinan balli

tukaella tulee nlet olemaan paljon auita asioita hoidettava

naan, olin paljon, ettl aen aita ei riitl uuaien tullislln

t8jen laat1m18e~n al~ YaDhoJa latuja kulkeaaan tottunel1~ 

vlrkaa1eb11leen. 
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----------~-----------raportt1n1, JOhon s1sältyvät seuraa.va~ kirJo1tUkset: 

1) Yl einen tl1amas El i na ... 

2) .Tapanin yen1n lCUrså 

3) .Tap8l11n ksuppaetu Ja Lähe1nen-Itä 

11-) t1t1s1 yrt tYI .Tapani ssa u1kOtnaall.kSUpan alalla 

S) Japanin ulltomaanltsuppa neljännesvuoden 
alKan8. 
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Ylelnen tl1anne Klinass •• 

Ylelaeati t11anteeata K11naasa 0181 kl111 taaa -paljonkln 
S f: /r- . I 

kirjoltett.v.a edelltsesel Pekinglatl llhetet~~~~ttlDi 11S~-
ai, mutta kun aanom.1ebdet .lhk8aanoaiss.an. jo ov.t a1kanaan an

taneet tlrkelamit piivlnuutleet, lienee turha mennl yksitliekoh

tiin ta koetan alkel vaan vlitat. muutamiin y1elalin tl1annetta 

kuvaavlin seikkoihin ja erittlink1n tuohon kirjoltukseni 10puasa 

ma1nittuun Karabania koskevaan prina11plkye,.,kseen • 

Tsao Kun, ent1nen presidenttl, on vankeudest.an. pllst,11n 

antanut Julkiauuteen erllnlaisen manlteatin e11 prealdenttt.andaa

tin. Siinl bIn, vanhojen ke1aarien perittYJD t.paan, va11ttaa 

kyvytt8aJlttiln kunnolliaesti holtaa aaan asioit. presidenttln1 

olleasaan J' ott.vans. aiinl auhteen kalkki sl,tteet n8,r1atl v.s

taan. Mutta bIn sanoo .,8a, ettl aenjllkeen kun bIn oli petoksen 

ja v.llankaappauksen ......... vul1. polatettu palkaltaan, ~eea 

el ole ollut 1.il11ata valtlopll1l1kk81 eikl hallituamuoto •• "Suurl 

Lakl" (_ T •• o Kunln .1kuinen hallitusmuoto) on otett.v. klytlnt88n 

ja kaholtan kalkkia entlall tovereitanl j. latlvllnl t18h8n maan yh

dlstaal •• kal ja rauhoitt .. laekal 1.1111s1& muotoja kllt~laI1ll, koe

ka alno.staan slten pal.utuu m •• ban jlrj.st,. j. rauha". TIaI manl

teetl merklts .. , ettl Ta.o Kun ,stlv1Deen on blnen .lkana.n j. Wu

Peltun suoje1ukaen alla korj.tun hallltuaa~04on kannall.. 81t on ky

aJll1s, onko JU Peltu ltse saaall. kannall •• Ulnass. on Dlet vanhem

p1kin, Sun T.taenln a1ku1Den, ballUuaauoto, Jolla on paljo kannat

tajla T~.lk&n j. jo'" IraDDattajlln luet.a&n mlSs TsbU6 'lsoli .. 

Hallltuaauoto-~sr-1kaest~ .. t1 ple~l1n kys,.,ksl1n s •• kka kalkki 

on UiMa •• .,t ... v.,.... Jos 01181 ft11ttaft e4\18ltunta, ei 01. 

u ..... a1UI ftai,11a1a aukaall vaalit te1altetta1s11a, jos on ft

l1ttaft ........ n~tl. e1 ft11t •• Sstavut& at val1t.~also1b1l4_\ä 
ole .en pare.a1n .elkoa t.1 1ka1a1e11s11ttl 01 ....... 
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Kllnasta puhuen on muistettava, ettl s11n1 maassa jos mls

slin kalkkl ellmi ja lhmlsten vl11nen kanasaklynti on jlrjestetty 

ja jlrjestynyt ylemtt tal a1empl- periaatteen mukaan. S11tl 

vabhempien kunnioittaminen, siiti heikomman sortaminen Ja 

sliti suojeluksen tarve. Sana "ve~i" on olemaflon, on olemassa 

"vanhempi vel1" ja"nuorempi vell". Jokalnen lhminen joko on 

ylempi tal alempi tolseen ihmiseen nihden, tasa-arvoisuutta Ja 

tOdellls_a toveruut ta e l ole k11nalaisen helppo klslttil ta1 

noudattaa. TIlla1sessa maassa oll .epallemittl suur1 orehdys 

julistea tasavalta valtlomuodoksi. Vaa11en toim1ttamlnen on 

Jotakin alvan vlerasta, sllll sebin ~erk1tsee sen, ettl alem

mat piittivit Jota1n ylemmin suhteen. vllrInk1yt8ks11 vaal1en 

toimlttam1sessa on luu1tavastl mahdoton estii Kl1naasa ja 

tuloksena on aina oleva jonkun mahtavamman tahto vaalIen tu

losten m~UlriRjinl. Nyt o~t mahtavimplna mlehinl ]tUnassa 

Wu Peltu ja Ts~ Tsolln. Heltl totellaan ja held1n suoJe

lukseen pyrltiin. Mutta samalla kI1nala1set vaistoma1sestl 

mlelesslin kysyvit ~a koettavat laskea laskelmla@Jl sI1t~, 

kWlpl on aahtavMpl, kumpi on yle.pl Ja kwlpl on alempl. 

Osolt\aakaeen kalkl11e kanaalals111een ettl he nyt ybde.sl 

tol.1vat WU Ja Teb&n8 ovat valhtaneet ke.kenaan e81-181enal 

kuYat, ottaneet to18enaa omaaD perheeseanaa, tehneet velJeY8-

nlan Ja antaneet valaoJanaa teb41 ke.kenlin 81earuavalan, 

.utta kun tolnen on .1Ilty~t "72 Ja tO~D8n '87' on t.olnen 

dlttWtt.l .,,&Dh_»1 ja toinen nuoNa»l. k1kesta huol1mat\a 

Tol.l jotakln b1YiI .,,1ell .7nt,1 111D&88a, jo. DIaI kaks1 ale.

tI l~ott .. ~en ja ,.t.I.",,4en .,,1ell Talllte.sa heDkllBkohta1-

••• t1 t.Ii.l .. t toinen to1 •• naa Ja k&b4.n ... k.n »uhuell 80»1-

.iTat .... tlrUs-i8t.i aalo1ata. IalkJd kUaala1 •• t tolvo.,..t 

ln ........ U "" aI14an "Wen aallt.s.as..hea MQWl1.ta ~ek1DaUllo 
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Wu Peitu onkin jo matkalla henki vartioineen ja odottaa par

aikaa Paotlngfussa Tabang Taolin1n llhtevln liikkeelle. Tabang 

Tsolinilla ei niy olevan halua mennl Pakingi1n ja ~n epltie

toiata viell milloin llhtee tal llhteek8 ollenkaan. 

Yhdeatl asiaata ovat nimi kakal mieatl tIhIn aati hyvin 

sopineet, nimittlln alltl, ettl pI!mln1aterlkai on trl Yen paraa. 

Kun ei ole olemasaa presidenttil, on trl Yen perustanut Regent 

Uin1stry eli hallitsevan minlsterlst8n ja nimlttlny~suoatu

mukaen aa*tuaan ~u Peitulta Ja Tahang Tsolin1lta. tlaln mln1a

terist8n jlaenet. Paltsl Wellington loota, Joka on nyt tlnan&si

ministeriksi nimitetty, muut kabinetin jlaenet eivlt vieli ole 

saap~et palkoilleen Ja aoni on auorastaan kunniaata kleltiyty

nytkin. Wellington 100 on suostunut. rupeamaan rahamlnisterlksi 

.hdolla, ettl hIn saa ~ai binelle annetaan Jostain rahoja, silll 

valtion kasaa on tyhJI. HIn on paralkaa T1entain1.aa la1noja 

tie4uat.l ..... a ja tulokset ovat olleet kovin aynklt, joten e1 

ole tiedo.aa rupeaako 100 rahamlnis»erlksi. M1h1n seka6ot~uun 

valt ion raha-as1at nyt ovat joutuneet nlkn sl1tlk1n, ette1 

rabamln1aterlS •• 1 kalki.ta velka-asloiata enJa olla .elvllll 

ja .ttl palkka"a, ailloin n1itl maksetaan olle~an, voidaan sak

... valo vartavasten otetulla plenelll lalDalla. .alohlaopU, 

U1DUl ulieu1.1Dalni.terll, ei "lnut l1uhtlku.u.a.a -.0 .. kuln 

.1t1t'n 0 .. vlrka1l1Jaln kuukauslpal~8ta. Joka .ekin on ~v1n 

pleal l. pako1\taa lal1j~len ottoon. Opet"phrl..ter11 .usol 

teukoJaau.ll 1 valo 6 ("x.) 4011arl •• 1eUen, 011 otettu ',500 
velka yksltyiae.tI pankiata ja annettu ~ll. pant~i valtion 

,,*" lel-.ve .. -o1koua, JonlDa arY'O 011 n. 40,010 (X.x) dollaria

n.'- ftl.Uo. Ylrb1l1lo1110 .1 Yl1ao a1kol~ 01. veltu ok

.... ...,.1 Dla "" .od\uata tai ~ty.tl kuukausipalaata 

J. IQ'\ ......... kJ Yloll Ii ... ·?ul. "1 •• 1 0101 ••• on to-
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t lses t l va lkea kener.kH ~uveta raha~in1sterlksl Ja Wellington Koon 

ehtoja on helppo ymairtil. "Ha~lltseva min1ster18ta" el voi 18,

tii kelnoJa tulojen saamlsek81. Alnoa tulollhde hallltuksella 

on nyt enii tulli Ja tulllveroJa el volda kantaa etukltetn. 

Tullltulojen 11.llainen on suora vllttlmltt6a1Ys Ja slksl Kli-

nan "hallitus" vllttlmlttl tahtols1 tuon kontere~sin Jatkumaan 

tOivottuJen plit8sten rahalllsten arvojen vuoksl. Olihan ennen 

multakin tuloja: 011 suolavero, Jonka nyttemmln aaakunnat anas

tavat itsel leen, 011 r autatelstikin tuloja, mutta el ole enli 
• 

llmalsesta sotilasten llhettlmis*stl johtuen Ja rautatlet kai-

paavat pllnva8toin korjauksla Ja palkkojen mak8amlsta nekln. 

Kilna8sa ihmlset tulevat hyvin toimeen ilman mlnk1inlalsta hal

litusta Ja kun maakunni8sa on maakunnan kenraali tal kuvern88rl, 

niln mitlin hallitusta 'ekingi8s1 el kalvatakaan Ja olemaa.a olo 

on kiinala1818sa ololasa turha, Jotlel vieraltten valtioltten 

tihden Ja llaan velkojen vuoksi tIllainen "keskushallitus" ollsi 

vllttlmlt8n. 

K18si aiarin kesku8hallitus on hallitus Ja m18s1 mlirln timl 

uusl "Hallltseva Min1.ter18t8" on .halllt8eva, sen voi valalata 

e.1aerkik81 .euraava pleni tapaus. Tanskalalnen lentlJI Botve4 

011 aikonut 111nan 11i lentll Japan1in Ja Tanskan .1~.terln 

herra ele Xaut'fIIann1n p1 t1 JIr Je8tU aslat 81 ta varten. Botve4 

011 pako'ltettu la8keutumaan ala. erU •• 1 kilnalai •••• a kaupl1Df5188a 

Sbant l1Df51 •• a , Ja kun bio •• 01 llh.talalln ...... anoaan alo1.t.r11. 

1~, .htl~t ut.~1aat ibal •• t varaat...-n pol. tlrkeltl t15~uJa 
ja tebcll vahinkoja, Joitt.n job4o.ta ~.ntlJIn 011 !l.ntalnl.\I 

baDklttava \lUU oala Ja uu.la kalu.1a. ..,ta .. .... pl.ni ula . . 
Ja pIIaa~ 011, .ttl ~lDaJIla.t Tlrkaa1 .... t ,.kill&l .. 1 mln1.! .. 

to .. 1Dlaterl ... 1 ja 1fa10111aepua .. kalJdd. jlrea\lh panlftt •• tel-
o • ... • ~... • 
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ettei ollut sopiva aika, ettei ollut olemassa 1entokent*" 

Ja ettei joistain periaatteellisista syis~i Kiinan hallitus 

ti11aiseen Pekingissl laskemiseen suostua. Tanskan ainisteri, 

joka kertoi pu1astaan minulle Pekingissl, meni sitte erllnl 

piivlni Tshang Tso1inin p6Jan pUheille asiasta, tlml kun juuri 

011 saapunut Pek1ng1in pakoittamaan Peklngin 1hmisli ottamaan 

vastaan m~den11aisten soti1asv1ranoma1sten antam1a dollar1-

seteleiti. ~ln1steri de Kauttmann esltt1 Tshang Hsuellaag11le, 

etti Botved a1koo lentii Kukdenlin ja vle4i Tanskan tervels11 

ilantshurlan .lcuululsalle Tshang Tso11nll1e. Tshang Hsuel1ang, 

nuori 25-vuotias kenraa11, hetl kislttl timin kunnlanosoltuksek-

s1 lsilleen, jost bin suurestl p1tii, ja 011 slksl mlellsslln. 

Kun de Xauttmann jatkol kertomalla, ettel anneta m1nlsteri81ss1 

lupaa laskeutua P~klnglssl, niln nuor1 kenraal1 tullstu1 ja vaati 

miehll puheilleen. Lentokenttl on, jos se ~n huona, hetl laltetta

va kuntoon ja vastaanotto on jirjestettlvl. K1nisterl~jen edustajat 

kumartallvat, kantti 011 kunnossa ja vastaanotto hyvä. Ja ~otved 

v01 sl18 slttenkln hallltuksls~a ja kiellolsta huolimatta lentll 

PeklngUln ja e1eltl Kukdenlln. Kutta llman Kukdenla ja llman 

tuota 25-vuotlasta kenraalla kalkkl tuo ollel ollut aab4oton. 

Kuten leb4l8sl on kerrotta, on 'aåaD& iaolln vaatinUt Iara

han1n llhtedln pois P.k1qietl Ja ubannut, ett.l vastata I •• benin 

heqeetl. Asia 011 k.S.lcustaluJ.n.ala1e6na ulkoaaalaleten edustaJI.n 

keskuud.asa Pek1qlael oll.eaanl. ..rikan aInleter1 Ja 'aneAn 111-

nlet.r1, Joltt.n lraDaaa .. tuiD keakuatalu1h1ll .. tuta, aanolat 

ulan olevan altA laatua, .ul d1~ ... ttlkunta kokona1auud.auan 

kata~~ .. ~.1 puol ... taa Earaban1a. .1 Juur1 puol ... taa, . • utta auo

j.lla. Iazoåu on '--' ka1ken vol taftDM .... tataJra._ d1pl-.ttl

kuntaa, bIn on ,~t~ k1tnala1ala ,u1t,l .. at~ Ja v1Nll1 .. atl 

-1aperta1latla1a· la-""al1at1ala- Taitoja vutun, • on puhUIlut 
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kiinalalst en s or tamlsesta ja dlplo~tti~n r8yhkeydesti 

kiinalaisia vlranomalsla vastaan, j. n •• Hin on kiyttlnyt 

kaiken ilynei ja kalkki keinonea, Sovietln rahoj., Sovietin 

valeita vlhan nostamlseksi Kilnass. englantil.lsl., j.pani

laisia ja kaikkia vastaan, jotka eivit ole hlnen kommunisteJ.an. 

Mutta sittenkin dlplomaattlkunt., joka on tunnustanut Kar.-
hanln aseman Pekinglssi ulkomaan vallan edustajana, on nyt vel

vollinen ulkomaan edustajan arvon ylllpitimiseksi Kiina8s. 

ot tamaa~ Karahanin suojeluksenea alle kenraali Tshang Tsolin1 • 

vastaan. Karahan tuskin ymmlrtll itse tuon veAisen ironian ja 

asemansa hullunkurisuuden, hin ylpeilee ja laskee leikkii 

vieraittensa kanssa Tshang Tsolinin kiskyistA ja sanoist a, 

ja Neuvosto-veniji tuskin ymmirtll olla kiitol linen pekingin 

diplomaattikunnan my8titunnosta. Mutta ymmlrtlvit tai eivlt. 

asia on siksi tlrkel diplomaattikunnan Ja ulkovaltoj en prest ii

shl n karmal ta , etuK f.IU -t ei 01 t. ehdB lruin . Get \.:e TahanG Ts o

llnln uhkausksia ja vaatimuksia vas t us t amaan . Sil l H J~a , t osi -

a nkln, Xshang T6011n on j a 0 tA hinen ~enettelynsl merkitsee? 

Neuvosto-venijl on valtio, sllll on edustajansa Peklnglssl hal

lituksen edessi, elki Mukdeni8sa mitenklln. Tshang Tsolin on pll

van 8uurin herra kentie8, mutta hln on maakunnan kuvernaSri valn 

eikA hAnen eovi ruveta I.lhkaamaan akkreditoidun edustajan henkel 

tai diriimiin kuka saa olla edustaja kulta ei. -Diplomaatt1kun

nan keskuudessa tid klsltys katsottiin ainoatai mab4oll18ekal 

ja oli t08iaan .ielenklintol.t. kuulI. Amerikan mini.terln, vaikka 

Amerikan , •• eu.o.to-VeDljla Y&11t ovat .. llai.et kuln 0Ya~ j. 

n.lkIEa Kanban on ••• h1l,t talk ••• a ilaan pa1nTa8t.~ .. en .uun

taan. Diln Karabanln Jout~ ••• pulaan .. eUuyan puolue,.. •• n 

•• uvo.to-v.DlJIn lanben' •• Jo. joku Duraall tai aar.a1tira 

.aa allrltI tallal ••••••• laa-. on .~otapa\l8 • .Jolla on .1tA 

.uurin j. Yaaralll.ln tantavuua, annettu. 
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Japa.n1n yen1n kurssi. 

Yenln kUrlsl, jOka tollsevuoden Syksyllä putoal a11l1mall., 

nlmo 38 i dollarl1n altt, on vUmevuoden h.lm1kllusta ruvennut 

parantumaan. Vl1 mevuoden kUlu'BS& ae vaihhllrl1PPUVaisena pää

aslallisesti ulkomaankaupan tuloks1lta, vai1C1c.a Ii yleenei. kUlki 

n~8Uuntaa kOht1. Viimevuoden loppu,uoleata alkaenl. rup.aI 

huomattavalla nopeudella nousemaan. Nousu jatkuI tänä vuonna yhi 

nopeimu~lla askeleilla, nI1n etti v1ime päivlr~ . Tokohama Spee1e 

13an'k. (valtlon kannattama vdS911panltk1) korotti yenln noteerauk

sendollariin nähden ~7'l/4:k.I. lUn dollar1n ja yen1n välinen pa

rlteettikurssl on 49 '7/1, on eDiä vain 2 j . dollar1n ero normaall

alteeeeen. 

VUoden alussa huomatelsa yanln kurlsln tillallta vahvlltu

mtsta, olt11n tUlli viranoma.1 sls. ja r1nansslpUrissl 11 tl 11181-

ti, .ttä tilsä nOU8Ullm1öasl pi i le. kelnottelUhenk.ei etenk1n New 

YOrklssa päln. Tästä katsantokannasta johtuen TOkohama Speele BIlk 

asettu1 yhteen aikaan pidlttävälle kanalle noteerauksen nostamiaea

sa NfIR TorJcin kUrssin tasolle ja valtiotaloudan minl.terl P.:~

ehi laus'll1 eC1UlkUnnas. 13kkiävänsä epämiirälsull ajaksi kUllan 

ulosvle1D1sen vOldal,en valkUttaa splkUlatlohenaen halhdutt8m1lek

Ii N_ YOrki .. a. I.U1t8Dk1.n väl1ttbätti tietä hall1tUklen ja va

sel1panldn ll8nette13lti, noul1 yenln lr:Urls1 Iui .IW Yorkisla ,tai 

Lontoosla kUhkeilt1. maal1lkUusta hUhtUcuuhUn, niin etti IUl01n 

lr:Un Tokohaaa Spee1. ».at tlilll noteeraal ~ COllar1n kUrIIin .u

kaan, noteeratt11n •• Torkll" 111 Ilo' dollarilla. !iti kJ,ihkeitl 

k8h1tYlti kohtaan ei 8peo1e B8Dk1k ... voinut 8Dii pitkiä alkaa py

Q'i hUll tylll kanna] 1& J 1:.. lain nOIU DOteerlUk18ll" 11 ti ..,ö
tlll kUin •• 1brklaiIC. Ja tatOOI. DZla1a nOltettl1:a. I1t_ 10-
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pul.ta korol tettl1n täälIl.k1n, kUten edellä mainitsln, dollarl1n 

nähden ~7'l/~ (100 yeniä kOhtaan) ja puntaan nähden OlI/II (1 

yan). Vallitsevien mie11pite1den mUkaan yen ei vielä pys~~ 

tähän, vaan sen nouluaallot kUlkevat 'Parit8e11a kohti. 

syynä tähän nousuun on, v81kka jossakin miärin vol ol1.a 

perää s1lnäkin, että New Yorkls sa on yeniä ~~sitalty k e1nottelun 

esi neenä 'kUrssI(nark1d.noilla ja sen nousua l1ehako1tu, epä1lemättä 

.rapanin talousaserl18ll todelliSesse parantum1s9ssa ja vaurasturniselt'" 

sao J apanin ulkomaankauppa 011 kyllä vl1m8VUonna suuresti pass11-

vInen, ku1tenk1n hUomattiin kaupan tuloksissa parantumisen merk

keJgk o13s8vuoteen verrattuna ja samaa suunt aa kulkee kauppa yhä 

jat kuvaatI tänäkin vuonna. Sitä paits1 valtiotaloudenm1nl s teriön 

ant aman tledoitUks&n mukaan tOdettiin, j08 näkymättömät ulo.

anto- ja ottola.1nat lasketaan yhteen v11mevuoden ulkomaankaupan 

kanssa, että kauppatase oli JOkseenki n tasainen. Vle1.ä lisäksl on 

omi aan vaikUttamassa ulkomaanluotl)n 11säämiseksi s iaäinankin t .. 

loudelllnall tilanne, JOnka järjestämiseksl Ja kehittädl1aeks1 l1i/

ky1nen Valtiotaloudenminlsteri Hamacuchi on kUluneena kahtena vuo-

tena vai kut t aaat taitava,ti. 

neiaelt t ::Xl&lalta katsottuna lloiteee Japani tästä ye

nln noususta. !llitenkln kUn se tapahtuu l1ika nopea,tl, 88 vaikUt

taa mone'la sUhteessa levottomasti ulkomaankauppaan. 

'l'okl0sl&, IlUhtiXUun 2' p:nä 1926 
( r.'I-be) 
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Japanin tauypaa)4 1a Läh.intn-Iti, 

Innen maailmansotaa ei Japanin Ja Läheisen-Idän ma1tten 

välillä ollut tuskin minkäänlaista suoranaista kosketusta po

liitt1sella tai kaupall1sellakaan alalla, eivätkä japanilaiset 

panneet er1ko1sta hUomiota välittömien sUhteitten kehittämisel

le näitten maitten kanssa. Ainoastaan sen kautta, että Euroo

pan linjan Japanila1set laivat po1kkesivat säännöllisestI Port

sai elissa , ostettiin e~tIlai sta puuvIllapumpul1a ja ~ti1n 

Egyptille j Onkun verran teo1lisuus- ja käsityötuotteita Japa

nin puolelta. 

Kutta sodan aikana on kauppa Bgyptin k.anssa ruvennut kas

vamaan ripeästi ja sodan loputtua, varsinkin havaittua, mi ten 

egyptilaisat, turkk.ilaiset ja persiala1set ovat alkaneet voi

makkaasti valveutua kansalliseen itsetietoisuuteen ja pyrkiä 

täydelliseen vapauteen suurvaltojen si1henast1sesta 9ainost~

sasta, ovat ~ös japanilaiset yht'äkkii ruvenneet arikoisella 

k11nnolla seuraamaan ni1tten maitten kehitystä Ja tutkimaan 

kosketUskohtia näitten kansaa sekÄ p0111tt1sesti että taloudel

lisesti. VarSinkin viimeaiko1na puhutaan lap&n1n er1 tahoilla 

v11kkaast1 BUorana18en kaupp~ht~<1.n k'hlttäm1starpeeeta näit

ten me1ttan kans ... Tämän kansallisen yle1sm1elipiteen ilmaUk

sena voidaan mainita ainakin seuraavat seikat. 

1. Japanln halU tu. on Al8ks8lldriassa ollaen konsui1n

viraston koroittanut tinä vuonna plikoDsulinvirastoksl ja To

kohama 8p.ci. Baak (hallitUksen kannattama Jap8D1n SUurin vek

lel1p8llkk1) on perustanut tlnn. baaraUikk.8DII. 

2. lalroon aiärittl1n pysyväl.e.tl kOrkealUokka1nen ~P

pa-att .. 8& valvOMan Japaa1n kaupalll.1a .tuJa Ja lill.t.tI.ia 
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vartavasten kaupall1ela er1ko1stuntijolta tutustumaan näl t
ten ma1tten ololhin. 

3. ltonstant1nopOl1in perustettiin JaI8nln suu.rlähetYltö 

ja lähettilääks1 määrättiin valkutusvalt81seksl tunnustettu 

henk1lö.Tämä l ähetystö valvoo Japanin etuja Balkanln n1eml

al I a ja vihässä Aas1assa, sekä tekee valmistavaa, työtä Per

sian ja Japan1n~ välisten sUhteitten ·keh1tt~miseks1 • 

~. Tämän kuun lopulla suurlähetti Obatan JOhtamana pi

detään Konstantlnopolissa eriko1nen konferens81, johon ottaa 

kalln 1 Lähe1sessä-Idässä olevat Japanin d1plomaattthenkllöt 

Kreikasta Ja Odessasta asti. Ja Japmin ulkoasialnminlsterlö 

lähetti korkean virkailij&l rartavasten tähän konf erenssi1n 

antamine ohjauksineen. 

5. sanomalehtit1etoJen mukaan tässä konferensissa keskus

tellaan etupäässä seuraavista aiheista. 

a. Bal1canin n1em1.mai tten, Egypt1n, V"abän Aaaslan, Per

sian ja lIUstan Keren rann1kkoseutujen olojen tutk1stelu • 

b. Tutk1etelu yllämain1ttujen maitten merk1t~sesti Ja

panin markklnamalna. 

o. JOI on olemassa Japanin kaupalla mkdolllsUUksl& niit

ten ma1tten kan .. a, tutklst811l,lIl1ten on oltettava raalta-&lnei ta, 

lII1 ten on Jär jestittävå YekseUyhteYI, vakuutUkset, 181 v8llkeet 

kauppafNhteet. 

4. ~tk1.t~ ~ltten mattt.a k~p~ette~8ti Dill1l 

1~4u111& J& timän .enette~ aovellQttamlnen lapan11n. 

e. JI1hln tolm~ta1'Un on .. ki Japanin halUtaaen et

tä lUkemaaU .... IY_UiYi t1&lftalI1UWlel •• 

t. fuaI1lteta .. ki vlentl- että tuantl7b41atttlletl nll1-
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l.ä ma1lla. 

g. Kauppa-ataesean- ja konsulinvirastojen lisäämisee-

tä. 

h. Pääoman laskemisesta nälhln seutuihin. 

1. Miten japanilaisla ll1kemUhiä on käytännössä jOh

dettävä kauppaa vartennäitten maitten kanssa. 

Tämän vuoden helmlkUun 3 plnä p1dettiin Os&kan kauppa

kamarin JUhlasalissa Japanilais-turkkila1sen kauPP~hd1styk

sen avajaiset, johon otti osaa yli 130 henkilöä, täällä 0-

leva Turkin l ähettiläs slihen luettuna. Yhdi stys perustettlin 

OSakaan sitä varten, että siellä pä1n tolmii enemmistö kaup

pl aista Ja tehtaista, jotka vois1vat het1 r,yhtyä kaupan te

koon näitten ma1tten kanssa. 

Mitä tulee tähänast1seen kauppaan ~pt1n, Turkin Ja 

Japani n välillä, on huomattavisa& melkoista edistystä vuos1 
VUOdelta. 

Japanin ja J'CYpt1n välillä oli kauppaa (punn1saa) 

Bill. ytll~l,61 tt'!fit ,~3 
192) 97), 32.5 1,S09, 0 
19211- ,I-VIII ''',227 530 ",Ito 
192" • 75', 095 1,0~l,371to 

1'I.lrkln ja Japanin vä11llä 011 kauppaa (1000 yen1ssä) 

1922 
192J 
192\ 

.äl •• ä kaup01 ••• .,1 JaplD1 Igypt111e ja Turkille etQ

pläll' puuYlll.1 .... j. -kangaat. J. Oltt n11ltl puUTU1 .. 

Ja tu~ ... 

fold.o .. a, 13 p:Di hUhtlkuuta 1926 

(1 ...... ) 
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Japanin kauppa- ja teoll1lUusm1n18terlö on lU1011 ... ~ 111-

tä, että maan vlentltavarat elvät ole byvätsi suoslotsa uI.ll1a Ul

komaanmarkklnollla ja vähltellan joutuvat, kilpa111e._ 1IIU1tten mait

ten tuotte1 den kansaa, IYrJ~tettyyn asemaan, VOldakseen korjata tä

tä tappiolu.ta tllannetta ja löytääkteen uusla markklna-alue1ta, on 

hllJattain malnitun m1n1lterlön ja ulkoal1alnmin1sterlån alott.alta 

päätetty lähettää ens1mäJ.len karran tänä vuonna edult&Y& ltauppa,10Uk

~e eri suunt11n maapallolla. EUkin JOUkkUe muod08tetaan vl1deltä 

hengestä} jotka kallOtl ovat itse harjaantune1ta kaupp8l11ehli ja e11. 

k&uppalajeja edustavien yhd1styks1en suos1ttelem1a henkllöl'i. Nämi 

henki lö' lähtevät hall1tUksen kUstannuksella määrättY1h1n suunti1n, 

runsaast1 varultettu1na kauppatavaro1l1a. tavarat ovat etupUaa' puu

ja sllkklvl1latuottelta, ~dottuJa ellne1tä, pOal1lnejä ja rajanl.e

ja, emal1alt1Jolta, lelkk1kaluja, lellulold1tsok81a, låäklntäalne1'a, 

harjo Ja , ~tYJi j.n.a. 

JOUkkUeen tehtävänä on, .,1tUen ja ~en nittä tavaro1ta, 

raivata lI1&I'kklnamaita, laaJlIltaa ja vuv1staa entlsli aluena ja tut

kii kauppamalldolllsuUks1M ja taloudelll111a tllanteiti uu.l ... pal

koll.a. blikuu ... a1jotUZl lähettiä II1Ilmälnen jounue ja viJ'l1tell8D 

vuo4en kUlu .... aut kOlIae JOUkkUetta • .,. ... Un ma1h1n: 

1) E1u.aan, BanualU.elll Intlua. Ja 81&1111a, 2) K'telillerlll 1&&1'18-
tOOD, ~_tl1a1le_ lDt1a& 3. mrua, J) PaIljol.-Aaer1naa 3. 
klkuUIl, If.) _eli- Ja ltelk1"'erlnaa. 

mm yrltYI on .11_18ti kOkeilu Japmln kauppU11.torla .. 

,a, on Jo 1Uku1IUtl lIalUkkalta llhtiJ6UI ll1U,t~. JIall1w. tJÖI

kmtele. paraÅ'alka&8I1k1161Un Tal1D11& ••• DDaClattalll t~ har

k1ntaa. 

1Dtl0'I&, J p:Di tOUkok. 1916, 
, ' •• -be) 
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.JapGo guoM'Plsauppa MIJippemo411l alJ'P. 

ftIIln TU04en e1181111&11. kolmen kuUkauden aikana .Japan1n 

ulkomaankaupa .... 011 v1 enU 5l.5 ,267,000 yenti ja tuontI 738, 

l~)OOO ymli, 111. ybtelnen kauppa-arvo l,252,~l2,000 ja tuon

nlnvo1ttollUu, 22',17',000. Vertaille .... nättä numerolta vli

mevuoden saman ajan tulok.l1n, huomaa, että vlenni.si. tapahtui 

50,9.31,000 ywn (11 +) vaurastuain_ ja tuonnlna pi1nva.toln 

91,836,000 ymln väheneminen, yhteenlalkettuna 1!f.2,761,000 ye-

nln vähenem1 en tuontivolttoisuudes ... 

farkastaes8& kuukausittaln neljännesvuoden tuloks1a, on 

hava 1 ttavlssa, etU 11111l1lruUsl& vlent1 011 viimevuoden samaan 

aikaan vlrrattuna 2 1- plln.rap1, lIIltta talllDl1kuulsa lJ 1- Ja ua

Uskuuua 2~ + suur8lllP1. 1'U.onti vähan1 kUUkaus1 kUUkaudelta vl1-

mWaloteen v.rrattuna, nltU. ta.1kuulea 9 1-:11a, hellllikUussa 15 

ef.:na Ja maall.kUulla 9 +:11& kuten seuraavasta taulUkosta nä

W· lil1nku1n eellUisl ... raportei1!118 on tIlC1oltettu, e.itU 

.Japanin halU tu. tamaauaM tulli tarUtin uua111111011J elllUUl 1-

dulkWlna11e ja Sl ~vi.k8Yttl1n ja a.tul timän kUun alulta vo1-

11&&11. lUode alUna lUultiln tämän uusll111l&1k.en vaikutuks .... 

ta ennalCkotuonnln .Japanin ulioU8Dltauppalla noutevan koko 1&11-

la 8Wlr.en SU..aall nel.1iDnUYUOd_, var.1nk1n 1D8al1l1lalllll alka

Da. JDltta todellilUU. OIOUU timia arvelun viirik.l, valn8ua 

-.UtUl1.1n tavaral&Je1h1n Dih4a kivi Dila. 

l1et",p., (1,000 yal .... ) 
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hontika.Y.ppa, (1000 yweelt) 

RR!lEw • -iBJ Vmlij~ IIS. i I!lrl 1''''1:1. - no 
Helll11k. 2~,~ 7 - ~'19' 1~,8 
MaIil1Sk. 28 ,~, - 29, 70 9~ lhteen.l ' 7J8,l~ - '91,." lll.,1 

:D.iSl~ nvol ,lrQa. mul. 

!&flIIllk. At.2 ,06'1 - JI,577 --7,1 
He1tn1k . 1~,720 - J8 ,951 J1,5 
Kaalilk. 97,091 - 6S ,2J9 110,2 
Yhteensä 22J,878 -1~2,767 38,9 

Tllontl1taupan helkkenemisen syyk.l 111101 tet88l1, että .1-

sillä vallitseva taloudellinen alltaus Ja hall1tWC.en aäästivä1-

.y,y.pol1tUlClc.a ovat auplstaneet kansan rahan kUluttamllhalua 

Ja että tohekå yen1n kurssin hellum1aen ja raha1nll11CUnnlm 

kankeuden tähden kauppiaat ovat asettuneet pl4ittävälle lCann&l

le UllCo1l8/IDtavaran tilauksl .... V1eruu.n vaurast.uta1se .»'IlCe1 

voidaan lD81nita, .ttä UllComaankauPp1aat, huomattuaan ywn kUre

Iin 11mlhilClCåin nousun, 'ovat JonkUn verran k11ruhtaneet osta

lIIUm tavaraa Japani.ta Ja ~ln Japanlla1sten tavaraln koti

II&1sten tinta1n halvenern1nenlC1n hOUkuUeU ullColll&8Zl ostaJia • 

Vielä e1 var81uclella voida .anoa, .ttä Japan1n ullCouan

lCauppa tull.1 ol..aan ~ln optlm1st1n81. EUitenk1n vOltane. 

Odottaa, .Ue1, •• uraava lC01lIlen lCUUkaud_ a1kana, V\I04enatk8&11, 

Jolloln tavalUseat1 Jap&D1n ulkom~8Upassa tuonadnv01ttol

IIQU. nous .. konel.a111een, tuonti tule. suureksI, VUIl .t

U, kauPPlaat nähtivi.tl •• 11ntyvät varovat.lna ulko1l&antl11Wk

dln Dih4_, mn t1l111nwal1l11 .... tUk.m kautta tavar&1aJ1en ._ 

a.-adstön tUlll.atllQt ovat tal1eet tähänastls1.ta ka1111smaksl. 

Antoi .... , .Ui titIIn VU04lll kaUppata •• '-le. 01 ..... Jap&n11. 

palJon edal11enpt lalln V11-.ruo4 •• J&pe1n tirke111p11n vl_U

tavaraa, nla. ~~1"UIl nIa4., Jota .m lUurta kUluttaJa 
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Yhdysvallat, on tottunut ostamaan dollari 8e8&, on yen1n kUr .... 

eln nou~ va1kuttanut hYVin krl1tll11sestl. Tehta1l1jat, jot-

ka käyttävät vlimevuonna kalli1lla hinnoilla ostamiaan raaka-alnt 

ta, joutuvat nyt myydessään val11tsev1lla hinnoilla tuott'itaan, 

kärsimään suur1a tapp1oita, nHn että v11me a1koi na on ollut 

tehtaill ja1n kesken pUhetta, että tavar&1n ~ynt1 lopetettais1in 

JOks1kin ajaks1, kUnnes hinnat kääntyvät heUle h1UkUL edu1l1-

8 elDI!'.1 k 81 • 

Seuraava tauluklco oso1ttaa Japanin tärkeiden tavara18-

j1en tuontia ja vi.nt1ä n.ljånneavuod.n aikana. 

n ID,U~&:WIl-h99Q ;Z1ll.J,11ii.. 

Tavaralajit Å1"«O Verrattuna lIjJ määrä 

ml aiK ••••••••••••••. 
v.x. 

'09 - 646 
v~. y.1'. 

5 ,8 
Papuja ja herneiti ••• 2,l.5' • 1,088 33,S 
KererL tuotteita •••••• ',902 x 239 11-,2 
Jauhoja •••••••••••••• 67 32 32,3 
T.etä •••••••••••••••• 11-98 x lj.l 9 
Puhdistettua sOkeria ••• 6,737 876 1l~5 
01utts ••••••••••••••• 256 • 122 32,3 
Purkk1säilykkeltä •••• 1,~ • 1,110 50,8 
81lkk1puai:Ul1a •••••• 5,7 " 1,11-37 20,0 
Xi v1h1il1 ••••••••••• . !,019 • 665 8'4 PUutavaraa ••••••••••• ,095 • 16 0, 
81lkk1lanlt&a. •••••••• 611-,~1 x 11-,587 2,9 
PUuv11lalankaa ••••••• 23, 7 • 11-26 1,1 
Bautaa ••••••••••••••• 727 f~ lf.2,' 
Olk1nauhoja •••••••••• 2,833 x »,7 
TUlit1kkUja •••••••••• 1,750 11060 20,8 
81ltk1kankalta ••••••• 31,028 x 6,563 26,' 
PUuVlllakankaita ••••• 120,09' • 211-,29' 2S ,--
KUdottuja teoks1a •••• 6,583 • IIJI. 0,7 
Hattuja •••••••••••••• 3,218 • 1,1188 86,0 
• appeJa.............. 2,361 • 2'2 ll" 
Paper1a.............. ~,7" • 609 lIh { 
Po.111neja Ja raJansaeja • ,9.5~ • 2,~3 3', 
Lal1 ja -teok.1...... ."" • 38° 9 ,1 
8emanttll............ 9~1 ro 3,9 
libkölSDkoja, .r18tett7Ji 3l • 1,6 
lautateokll.......... ~,221 x 11-31 ll~ 
1Uatp,y6rtl ••••••••••• 1,Jt06 • ~3I ...,,2 
KOnetta ja 0.1 ••••••• 2,1" 25 1,1 
Le1XK1Xalu3·.········ 3,0", x A. 2',' 
IUit ••••••••••••••••• 9J,J99 • 1~~~n lIaJ 



n&2D.U~iliIU~1 ;LQ02 llm.lli. 
TavaralaJ1t ArVo Verrattuna ~ määrä 

X.II yft:l';Z-R11 e11 •••.•.••••••• 6,AA - 7,090 
vennlä ••••••••••••• lf.5 ,829 x 20,127 78,2 
Papuja Ja herne1tä. 20,311-3 - 2,656 ll~' lCJ.n.l a ••. " .••• " " •••• 2,665 " 31f.5 11,5 
SOker1a •••.••••••.• 17,608 x 3,5°3 211-,8 
Raakaa kumia ••••••• 8,729 " 11-,939 130,3 
Puuy111aa ••••.••••• 271,751 - 68,60' 20,2 
Pellavaa ••••••••••• 6,298 " 575 8,11-
Lanpaanv111aa •••••• 19,768 " 33,273 62,7 
SUlfaatt1anmon1umla. 10,590 x 1,353 111-,6 
Raakaa fosfaatt1a •• 1,635 , 768 88,6 
RernekakkUJa ••••••• 11-,,010 • 11-,162 10,2 • Klv1h1111ä ••.•••••• 6,339 670 9~6 
Kalnt1. a. " .. " " ..••••• 2,111-1 " 152 6,6 
Puutav&l'aa. •••••••• 211- ,311-2 x 11-,095 20,2 
Les81tä •••••••••••• 3,025 - 1,259 33',9 
Kaust1sta sooda •••• 2,350 • 1,205 29,11-
TervaväreJi •••••••• 1,152 " 1,612 58,) 
Lanpaanv111alankoja 10,3011- • 11-,521 30,S 
Sel1ulo08~ ••••••• 2,261 " 1,202 ~,7 
Rautaa~ •••••••••••• ~,669 • .),669 8,9 
~J1ä ••••••.•••••• ,629 x 1,11) 33,9 
Bentsl1n1ä ••••••••• 6,151 • 7 7 1),11-
P etro le-1.Ull1 a ••••.••• 2,626 69) 20,9 
Pu~~111akanka1taf·· 1,~ • 11-,576 76,2 
V111akanka1t& •••••• lJ~'09 - 1,881 58,) 
Paper1a •••••••••••• 5,lJO • 11-17 7,5 
RautanaulOja ••••••• 101 x 21 26,) 
Xe110Ja Ja os1a •••• 2,~. • 710 J6,9 
XOneita Ja os1a •••• 2) 11- 592 2,5 

• MUita •••••••••••••• 1Ji,167 x 18,528 16aJ 

Iokios8&, 15 p:nl nuht1kUuta 1926 

( ! ..... b.) 


