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Ranskan h l11tus ula. 

Vas t ano t takaa, Herra 1n1s terl. erlnoma1-

sen 

Herra Ulkoas1. 1nm1n1 s ter 1, 

• S. YRJÖ-KOSKINEN, 

R e 1 s 1. n k 1. 
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Salainen . 

...... ... P J. R .. I S 1 .. SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTTI n:o 1. 

PUisissa 23 p:nä tammi kuuta 19 32. 

Asia ,' R&nskl.\n halli t uspule. . 

Ranskan sotamin1aterin, 1.n4r6 Kagino\tn kuolema.. joka 

tapahtui kuluvan tammikuun 7 päivänä, antoi lähinnä aiheen 

viime viikolla vallinneeseen hallituspulaan. Maginot 011 tar

mokkaimpia Ranskan oikeiston luottamusmiehiä, joten hänen 

kuoleme.n3a jot osta Lavalin hallituksessa syntyi aukko, jon

ka täyttämiseen tällä hetkellä, juri ennen aseistariisumis-

konferenssin lkua, tarvittiin joku aivan ensiluokkainen voi-

mao &lusta alkaen on täällä pidetty itsestään selvänä että, 

mikäli LavQlin hallitus edelleen j äisi paikoilleen, Maginot'n 

seuraajaksi sotaministerinä tulisi maanvlljelysminist eri Tar

dieu. Lavalin henkilökohtainen ystävä Ja lähin luottamusmies 

hallituksessa. Näin ollen 011 selvää. että li8ginot'n kuole

ma antaisi aihetta ~ihinkin muutoksiin paitsi sotaministerin 

paikan uUdelleentäyttämiseen. 

'fäatä riippumatta 18;ytyy kuitenkIn muitakin syitä, jot

ka ovat myötävaikuttaneet hallituspulaan. Jo ennen joulua 

oli huhuja ollut liikkeellä siitä, että Lavalilla oli ai-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1 T~v~lIin.n . 

~.'~ rn.n j. Us.'iksl .......................... • .•• .. ............................ ................ .................................. II •. 
J) EI t/ttdoltuksiin. 
4) Ei t/ a.tuksiin. mult J ............. ...... ...... .... ...... .... ........ .. ................................................................ II • . 
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kei t a. rekons truoida halli tuksensa laajemm.alle parlamen

taariselle pohjalle, yrittäen sa da v~s&rumistopuolueet, 

lähinnä radikaal isos i alist it siihen osalli stumaan , voi

dakseen täten voimakkaan kansallise n kokoomuksen tuke

man ajaa Ranskan etuja niissä kansainväli s issä koko 

uksissa, jo i s sa lähiaikoina oli käsiteltävä seista

rii sumista ja so tavelkojen järjestelyä, si i s asioita , 

Joissa Ranskalla on elinehtoja turvattavana. 

Nämät k symykset vaat ivat myöski n aivan erikois

ta tarmoa Ranskan ulkoasiain j ohö - ssa. Monivuotinen ul

koministeri Briand 011. kuten tunnet tua, j o kauan ol

lut sairaalloinen a kykenemä t ön henkilökohtaisest i ot

tamaan osaa kansainvälisiin konferensseihin, joten ~ 

mi nisterin asiaksi on jäänyt niiss ä edus taa Ranskaa 

Ja henkil kohtaisesti hoitaa paitsi pää- ja sisämini s 

terin myös k in ulkoministerin teh t ävi ä . Suurta huomiota 

oli syks llä herättänyt s ekin seikka , että Briand 

edustajakam issa, ulkopoli t11kkaa ]~oskevan keskustelu.n 

kuluessa oli uupunut uneen, minkä vuoksi kamarin pu

hemies oli keskeyttänyt istunnon. Briandin taipumus 

ideologiaan, Lavalin pysyessä aina realipolitiikan poh

Jalla, on ep ä ilemättä myöskin vaikeruttanut yhteistyötä. 

Selvää on edelleen, että hitleriaanien voitot 

Ja yleensä olojen kehitys Saksassa ova t olleet omi

an suuresti ~eikentämään Brlandin prestigeä Ja että 

Looarno-polltiikan aika Ranskassa on päättynyt. 

Näin ollen odotettiin täällä jo alusta pitäen, 

kun Haglnot t n kuoleman Johdosta muutoksia hallltuks~ 

kokoonpanosaa oli tehtävä, että Laval k~ttä181 hy

väkseen tilaisuutta ulkoministerin paikan uudestaant~t

täm1aeen. 
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Kaginot'n kuoltua asettikin Briand heti paikkan

sa pääministeri n kä,yte t täväksL Laval tunnusteli mah

dolli suuksia saada radikaalisosialistit mukaan hallituk

seen. mutta saattoi heti todeta. että näillä ei 01-
siihen 

l u t halua osallistua /neljä kuukautta ennen vaaleja. 

Näin ollen nä,ytti pari päivää myöhemmin siltä. ettei 

muuta tapahtuisi kuin että Lave.l täyttäisi lde.ginot 'n 

Ja Briandi n paikat uusilla mi ehillä . Tällä väl in ol i 

va t kuitenkin Briandin ystävät taivuttaneet hMnet pe

ruu tt&J:l&an eroamistar jouksensa seli tyksellä että hän 011 

a settanut paikkansa knyt ett äväksi vain sillä edellytyk

sellä että hallitus kokonaisuude ssaan jättäisi erohake-

muksensa. 

'rämän tapahduttua sai Laval t . k . 12 päi vänä 

kaikilta hallitQksensa jäseniltä allekirjoi~a8t yh

teiseen erohakemukseen. kääntyi v!rallisesti radikaali

sosiali st ien j ohtajan, Herriot'n puoleen tarjoten va

semmistolle vl1si paikkaa halli tuksessa. sai sam&n.a 

päivänä virallisesti Herriot 'lta, tämän neuvoteltua 

ryhmänsä kanssa, kiel te1sen vastauksen, minkä jälkeen 

Laval illalla Jätti tae vallan presidentille hallituk-

senaa erohakemuksen ja sai tehtäväkseen muodost uu-

den hallituksen . Seuraavana iltan tämä tehtävä oli 

täytetty. Kuten tunnet~ Laval itse päämini s terintoi

men ohella otti ulkominist~in salkun . Sislministerlkål 

nimitettiin tämän ministeriOn alivaltiosihteeri Ca thala , 

maatalouaninisterlksl sanotun ministeriOn alivaltiosih-

teeri P'ould, Tardieun siirtyessä. kuten odotettua. so

taministeriksi Ja kaikkien muiden vanhan hallituksen 
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Jäsenten Jäädessä enti l l le paikoilleen. Briandille 

tarjottiin salkuttoman ~ inisterln paikka. jonka hän 

kieltäytyi vaataanottam eta. 

Kuten ylläselostetusta tapahtumain enosta käy 

11mi. 011 halli tuspulan tulos Ja. vo i tanee sanoa. sen 

päämääräkin Briandin eroaminen ulkoministerin toimesta. 

Tosin ovat Lava Iin toiveet saad aikaan kansalliseen 

kokoomukseen nojautuva hallitus osaltaan myötävaikutta

neet tilanteen kehitykseen. mutta Jo e~en hallituk

sen eronpyyntöä oli käynyt selville. etteivät v sem

mistopuolueet olleet halukkaita osallistumaan h 11ituk-

seen. Itse asiassa ovat viime vuosien tapahtumat S&k

sass osoittaneet Briandin viime kuuden vuoden aikana 

ajaman sovlntopolitiikan epäonnistuneen. Ransklaisten 

joukkojen poistamista toissa vuo~ Reininmaaltb, vii

si vuotta ennen määräp ä ivää, seurasi miltei h e ti Hit

lerin kannattaJu '.n valtava lisääntyminen Saksassa. Niin

ikään Briandin Paneurooppa-suunnitelmi s ta ei ole tullut 

mitään käytännöllisiä tuloksia, Ja näinä viime päivl-

nä ilmoitt kaiken lisäksi saksan valtiokansleri. et-

tei sakSA enää ole tilaisuudessa täyttämään Young-sopi

muksen sille asettamia maksuvelvollisuuksia . Vaikkei 

n ä itä vastoinkäymisi ä . puolueettomasti arvost eltuina, 

voltaisikaan katsoa Briandin aiheuttamiksi. on kuiten-

kin selvää, että häntä yhä lukuisampain vastustaJain

s taholta niistä syytetään, Ja ilmeistä on että 

Bri&D4in pols~inen merkitsee hallituksen asettumis

ta entistä jyrkemmälle kannalle saksaa koh taan. 



- :> -

Halli tuksEn suhde parlamenttiin on jäänyt muut

twmatta. Lavalln pidettyä ohjelmapuheenaa. jossa hän 

m.m. erikoisesti painosti että Ransk pitää kiinni 

kaikista Young-sopimuksen s1lle myOntämiatä 01keuksis-

t Ja ettei voida suostua mihinkään reparatiosaatavien 

alennukseen ilman vastaavaa Ranskan sotavelk&in alen-

nusta, halli tus sai kamarilta luottamuslauseen. 

Suomeen nIiliden 

kalla, et t ä ~ard1eu 

terl stä , jossa. hänen 

voi olla merkitystä s1l1ä sei

on siirtynyt pois maatalousminis 

aktiviteettinsa ääas ialllsestl 

suunteu.tui uusien tuontiki elto en Ja ra. 01 tu ten ai

kaansaamiseen. Tä tä liian protektionl tista. kau a 011-

tilkkaa vastaan , joss~ T rdieu maatalousmini sterinä 

oli ehkä huomattavin t eki jä , on j o Ranskan ka pal-

li ten Ja merenkulku 11rien taholta kohotettu useita 

vastalauseita ja voitanee toivo, e tä Ransku sa vast

edes tullaan noudattam an suurempaa pidä ttyväisyyttä 

tässä suhteessa. 
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Herra MinIsterI, 

Llhetan täten kDDDloltt&en 'e111e raport

t1n1 .:ot 8 ~a a. Jotka alallta'f'at: 

•• aata ~o.en leh41.aa .eta 

sata&Jl aalalnen .. e1a~ •• 

Olen llhettaa,t kappaleen ao1e.p1a raportte~ 

alaiaterl Yr~B-Koat1.elle Gen6'f'een. 

VaataaDottuaa, Herra Klnlsterl t erIDOJD&1-

• en knanloltut.enl 'f'~~a • 

.ena '1'.&. Ulkou1al_lnl.ter1 Antt1 mUODB, 

H e 1 8 1 n lt 1. 
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Salainen . 

..... P A Jl 1 8 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 B /0 ~' . : . ' B~ 

P a r 1 • 1 ssa 1 p:nä hela1 kuuta 1911 • 

• el1n klrJol~ ~4 • ..a.bla4.'lD Yl1ae ~ l' pl1YID 

nua roaaa plltlrJol~~.ena 1~ to1altuks.. pienln'lklla 

~ .. ~ta.ta on nl1tl klrJoituksia Joi4en Jatkuminen auo~ 

la1 ••• 8& 1~41.t, •• 1 aJaDa1t~ 'eke. aab4ottoaakai e4e. 

puhuakau UIUI l&1 ... an ... ·t ••. 

011 0.. •• 1 aikl aktGrl'e.'U taball_. J. huol1M'

.. .11 .. e"1 Illll 011 Kob.laln.... hlll.n klr Joi tuks.n8& 

~llta1 •• a1n.. .._111 a1kka ylb.nalll tola1 tults.. klr Joltak... klei "'IIA 'UllI .,.,.,.yll.llaek.l 'eokal. 

PQa'~'ta l&1DkaaD , .. ~ Jhte" •• eI lt.. kirJ01-

~ •• n .1.11"'11 - buoBIG'" Y&1D e't' kJ.,.,. on pal

~oa aoJliatka1'Ul1 mlD lIik.i •• n 0. •• 1 •• 1"1& - ~ 

Joi .. 1&1"."11 Uhlll kat.! maaena. Jo" M41 •• Y&, 
a11)1 teallalta .. laa .,tekin yol4aa11 ta'eoa. 

!olD_ oa .ftNaft. lakea 0Il. ..nJl1lr:eeJllalln .en 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T'II' .. llin~n . 
2) i.J., .. fflnen ja IIsijksl 
J) Ei tI~oitukslin . 

4) Ei ti~doituksiin . multd .. .... .. 

/I~. 

. .... .... ..................................................... /le. 
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Nha IQ'kQua 1911 •• 1lUlaol Ula. aaaaut lalDalla 

ulkou11ta - Baa.l1a Joulull:vml kokoukaan 'ot.-.1 •• 

tle'oJea .akaaa - 1'0 a11Jaardla laDakaIl ~raacla. 

SlUA sat.. oa aUaazm' fiO a11J&a1'41a ua.al.'.a 

y.ltoJ.aaa ~ Y&h1Il6ODto~.ea.. ~orl'tea1s.k.l. 

KMhaa oa sU. J&l.qt UJO a11JUI"41a ~l'UB1a. Jol

l.a kOhtalo.'a ...... S.h.t yaa'l .. t '111t7s,a. 

!ola.a taasea oa .araaftt. 10. Sakea ISTt. tu

ta. •• tolyoo. p..... ultoaa18i8ta Y.l018'''' Ja ftt

htllpllkol"'f'altslaa.a. JU lisa ldaaa.U&ftta1 a1aouhaa 

koÖMlA.a Yelka. , .. a koUlI&1aea y.1t& hk.. uukaa

'- kohU 8 ~ua1a PUMa laal1:ettuDa puri • .uaaa . 

• utuya lun n47nal101.... oa 8' • 8aIl""aa 61 Ja 

~1aaal... UO pataa aakuta kohU . 

... at auerot ril U&.,t t041.t...... .ua ulal

la oa tat.l puol1ia. Palua y1l1a. ehdi U7Aa1 tu.u.a 

"'tu.tua Yl1a. yl1ktoJ.a kpaht11aUa. IlA1hla k7.,.,.k

ellA. _ta halu. la Jo lQ't huoaauttu .UtA etU. Jo • 

•• UIa .t.li t.yUD kulu.... aaa4a tDl ta l&1na. 'U

lal.1a klrJ01tuk.la .i 8&1s1 l~dl.tG... Julkai.ta. 

, ... , 7hhJ4.... ea Yol oUa hlLolMllttuatta .U

ta ."a Qt.7lla _u4aD ~0'.1Ilkl.l1a.a ~1Aaa •• l1ehtl 

•• tua ~.. klrJol~.ea Jo... .rikoi ••• tl 711a'.\

tilA ..... Uorl Bonk' 1& Ja DUOl1ala. Leh4ea to1al-
. .. ala_._" lulolllllUi .tta .01_' II&1Il1Ql' Ileatl· 

18' .r1ko1 ••• U nauttlfttt •• a wapaUoJa. EI'.,.,.. oli 

latal alUola 1'U.haallOptaat.a ~ ~Ju uusiea n.

JoJea rlyl.loata. 

I.ela4ea to1altul1:Hla aan tu1teat1ll JUn ••• DO-
. 

..... ,ta .ua alU. all • .,.,...UlAea Bol'llll Jota U-
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lat~ul'8" ~u T •• I~"'I \a~la Joka "a%R.·ntea • 
• 1 l.hl.. total~.. h.rroJa "01 al.l~'\II. 01181 

87Gakl. aetUI kalkl. .T01. YaroUa"a puhuaaa\a ~ 

haAt.o. aSkAan,. .. i.. uu.len ~Jo~,. re"le1o... .'11-

11 811.1 ~'118" u •• 1. UDeb4.\aaa ."1 Jokaine. 

PJrk~8 80111. raJoJ'. rl"llotalslk.l •••• 11a ua4el-

1... a.aa k7~k... a.llla 0... ...... raJol •• 

14.... Ja .n.. koko 1 '._U~ •• ,..... Jo-. .11 ,. 

"ola. olla .... ,. tut ... , Te.UUs.' baUltv.k •• , al-
tulevat 

kol-. /k_" ...... ~Ik •••• al1'l ....... _01. 0 • 

k.atu.,.lu .U.'I raJol.'a a.l11. alt. Y&eZelll.1 • 

• lak1. YUok.1 ."1 •• kolk.. llh.1 ••• '1 .,.1U.'en. 

a.1U. .11. ,ar.t.ll.. D'~l.... ~JoJa Ja .1141. 

1,.elaUan"·· 

-UU. Jo'ka ...... "a' holu kon1100riA hA

"lt'''l.'. Ja kJ ••••• lolew.. alu... ual.l1 •• Ull1"Ial.

Y Iak..... o. al,apan.l ~O"'h'.Ta ."1 ~. Pu

laa Dnlloorl.. ..... salt... 1' •••• ' 1'. 1918 .... 11. 

"1~1.'.. 'l,'oJ_ ~... 7&0.000 puolalai.'a Ja 

100.000 .. 8&1ai.\&. -7k71 •• , .u.ro' OTa' YUM.U 

~Mlai.11l1 1'1.11 palJoa Iple4ull1e_t. 01 •••• -

al..as.... 8711.-'a'" .,,, lUo1u konlloorl 0. luo .. 

• 0t0I1 11a1ll. .,. Ib'. luoaao'o.. 011111 .111 korJ .... 

a1aIa Bo~l. ~o.l".l..alla. tol.lla l11aa 7k.lak.r

kl .. lla taY&lla. 

IDa ~llAl ~u ~.opt.R.t.. re1'l.10.ta. 

aikl IMft'Ma .rlA11.'I ... lklllU.et .. ..aoMJ.elLUen 

QYIk.,u.... .11a 1'01..... .11haa KOIl8l1 \taa: 

1) .", alklla 11 •• ,. ~'lOl1ll1a luopuauw. 

. kohta .11." ll~. Jota Italla ... .~D ko"_s-
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.akal.. (ta Baac1a .. yous_-UIUllt.la. lJ'SUlD 

kUJlIl1, lIUaol1D11l .4u.'.Ja' lDIlo)rlnunsfll kulll _ui 

plil.lt k11Bll1 Jokal ••• '. I'-11all. JaRr1 Ter.a111.alll 

puv.aftk •• na kuulu ... i. peJlll1aW» , 

a) .". 040ita.1al Itallan eu1kal n.14.o1ft1l 

S'.ll-!Jrollll aJan - .n..... 1UIOh tUo • "ei II! iIIIl 

kaIlMllla. • • ..,..tel ~PU" aolu JIlk... 01. 

1l111l ~iaall.il aor.r.i~ kulll Si.l~!Jrollll kork ... tl 

.1.1a~'il ,,~ •• afai. ~tua\a. 

z) .UI .aao111l1 .Ja •• aua SM... raJoJ.1l kor

J~.\a t1.'IIk ... 1 .1 baJR&181 kuulla raAhan.opt.R.i •• 

n.1810a-' aUh.. RIUl..... ."1 IilftlH.-U1lkarl1lk11l .Il
U •• , aJa' palahtial.1lD. 

", .UI laul llUaol1D1 qkqlll. ulkoll1ll1.ter11l

ei On.Il4lD oU._ B.rlln1.... p1 t1 .U.etau 8QIlftIl 

pah •• Ilfta. hla.1l kans,'lak1n puolellaan •• 1.01 kolae 

.... taJai ka. Jo\ka kanDaUl •• ' euvta 11ppua Jo... 111-

k1 ..... i: ~Ua ,&1 kuol_" • ~4.11a •• rk1U18tl 

raubaIlpro.aaalllu. 
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Salain en. 

. ..p .. ~ ..• 1 I 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o I 
. 1 

~ JBt? ~. : , ;:.3 - . ' 

P • r 1 • . 1 ssa • . p:nä 1l.la1 kuuta J_. " 

Pari kua.kau ". .1 Uea t.r\ol Tll"OA tlklll.1nl. la.. 

hlUl1.. almlle tuulleea.. .rUlt& luohttaftlta taholta 

.ttl alltea .1.I1.t.n neuyot'I~Jea kulu.... JOlta Jo 

.JUleJl Joulua tll11l t"Uln .. akan "'llh.a prlparo1a1-

•• d Oen'y.n u81.t&J'11I1Ul1atoa:t.ftU.l.... .,15. 01181 

p.~.t •• 111 ••• tl ~ttlt~ kJ~at& Sak.an aa1a1 ..... 

... l.~ ••• " ~. ko.t.ttR plAa'l •• 1Yl11. a11t& al~1 

natl'Mll •• ' aa' oyat Sakeaa ellal eä..... _ttan •• t 

.ekA .tu. uaaa JIl"J4'." IQ'Da 3Il0.u n1a1 011&1 _1-

Al t~ AlU .• n .utea Jouko... Jolta sataa on k." tt.., , 
blTlk.... kl.r'IIk.... '''.1 suh'..... T.r.a1l1 •• ta ~ 

.... p1.-Jt... .1Ira,k111. ~&IIl t.rltoa (Ol1L'b DIlpldz) to-
I 

kcnak.... Jo1Llakuu alu.. t.lII'. Bout .. ol. hklk1ll •• 1-

koa k.åoa J ... alll. t.'1 kJ.~.'1 ko •• yl.ta tu.tkt.lk

et..... ~o_ •• 1 \alal .1l101a h.r&Ul •• 1to1ata. huoalota 

.Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

J) T~,,~l/inen . 

2) T~ "dllin.n ja /Isäksi 
J) Ei tiec/oituksiln. 
4) Ei ti. doituk..iln. mutt. 

II •. 

, ..................................................... II • . 
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~'1a ".U .IUola l1lo'ta.ak •• Ul ... IlMl

~ BU'I'a tJlko .. lala1nh'.1'1U., _ Ua ,U,s-. 
uJ 

.UI, a'.... ... a\auU .ettUJl, •• o'alll1 

111 '1 k .... te1u alai .. kII1 _1 1 'O~a •• 1 

71 .... 1k1lll. ~011.1 .rikol.. alh.t. .Uh.. Il11ua

a1al. ,. 'eD a1kaall ,".la .. U1 ... 1ud •• , ... 

OMlla ahoU.. k78JIVP'1 .are __ , ~ ua'.1 
hla ,a1'1n p&1TIa p...... almU1. 11801 Uaa .\tl 

'1k1l&1..... 71.1 ••• ~.. ~ .otllaaael .. 1 •• '.n 

k ••• 11 .1 Ull&1.'a kulma ... ta. 
IMuUn .. lu .1lhea hauHallRD •••. 

ti1.n .r&1111 7kslt71111111 p&1TI111111111 a&1Jl 

t1lalauA_ pl Mapllll k.alalste1uUIl l'ar1.ellUn ft1"&

,r •• 14 •• UJl. herra BoulUOWt-~on"ln ku.... b.D 

.rIl4.. _11.a Tleral4,. kMs.. aluk.l 01t.a. JU

huIl •• , "D.m- ~a sakUll ulkoM.1 •• a Pl'Op&&aIl4aA 

.fta9&1n.1Ikala_. u,ql ••• '1 pzoohkUoD1a1.ta ., .a •• 

I'&ha ",tai SUMa ealal ...... e1.tua1..... ~oaka 

:E) ti 01. ko.... I'Maklta IIoUaaD1a ahol

ta 'da. a1 '1 JIouIpola'n UMMa U.toa .ttl 

__ .. ta ~a ba.»pla hoUaaUl.al." haafto .... , 

OTet yalal.tan •• , 1800 ,,,ttl. aake.. TarMa. Bo

~or. 011 ... ola .rlkois •• tl BouI"B.ola'n .tk~.t.n 

.Ua •• nl. 
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.11 Toi olla ", .... ,'- ."a QR&1 4'Or-.,n kola. 

Jll"kTletA ko~eill'. Ylrbale.,a: B.rth.lo'. rc.r Uo
ka BrIIlll4lIl .roll Jllkeall ei • .au ole hla.1l kabl

•• 'Ua.. »UllikkD. T&aIl Jota Jll"qUll hol 'aa 7kala-

0.... rlDD*kkal.Yl~aaaaa 41r.o'-.r pOll'itma'll&. Jo

ta hlata Lab01llqa kolaat'- Yllot'- oa hoi'--'. 

Ja IAb01ll.a,.. .\ta ka1kk1 kola. OTa' h7DkklUlaaUD

ar78eo»~a.a kaDDattaJla. 

Oa aabAo'Ollta tolata188k.l .~a'.Ua al'.aka 

"1I1a .. lu 10»u111 ••• U t.,. koua halli\1l. ei 

Ylela 01. t.,~, alihaa k&a1k.l. 
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Herra Klll1steri, 

Läh t lD täten kunnlolttaen Tellle raport

tlnl N :ot 6 Ja 7, Jotka slsU tAvAt: 

Hl~kkUaätt~1IlU aopimUkset sekä 

satsan salalnen aselstua. 

Olen llhettän7t kappaleen kumpaakin raport

tia SUOra&!l aln1aterl YrJ~-Xoak1aelle Gen6veen. 

ottakaa 'Y&st&&ll, Herra 1l1ll1sterl, erinoma.l-

a~ kuDnlol~senl vakuntus. 

Herra T .a. Ulioaal&11l111ll1aterl Antti lWKKOllD, 

H e 1 a 1 n k 1. 
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RAPORTTI 0 :0 6. 

" P ari al a 6 p:nä hela1 kuuta lS8a. 

,l /ainen. 

\ : .... . \ 

I 
---~ 

Eay~ eUen 11 tapl1 vällä ulkominiahrlDn ta.nnetun 

.eor'taire g'n'ral'in, ambaa .. 488rl Berthelot'n puheilla. 

Eoaka 011D kuullut että hlll e1 halua D1'lcyäID keskustel

la auUDlai.l.ta kuin poliittisista kysrmykaiatä llhett1-

11.14en kana" Ja et tl hlll pyytu nl1 tä puhUlllUJl talou4el

li.iat. kysYDl1kslata erlkolaoaastol1la, raJoltuln l~8Q .. an 

hlDelle terveiset ~o.eata erlkol.estl kertoen hlllelle 

kieltolain kaa~aeata, uutinen Joka hiileen kuten kaik

kiin muihinkin tllllä on vaikuttanut edulli.e.ti . 

Eaanaln .itten puheen hy~kkälmättDmT.1.aop~siin Koa

kOTaD kans.a Ja ... toln, kuten mln. de Labolllayen luona, 

huoaata ett~ hänkin piti luonnolll.ena että me yhtä hy

vin kuin Joku .uu TenäJID naapurima1ata enlt.mälaenä &11e

kir JoUtaae. &1 van kuten IAboulaye, Berthelot 'kin ka taoi 

etta ~lan neuvotteluJa Kolkovan kana.. vaikeuttaa ku-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

J) ·favallinen. 
2) t .walllllen ja /lsäk i 
J) Ei th-doituksiin. 
4) E. Ii.doltuk iin , //IutI •• 

II •. 

. .... .. ................................................. II • . 



• 

• 
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ninta&n hellklllSkohta1nen .lelipI4e. lftlUa hln 11e"l 

- Ja tlaln vuoksi kataon olevaB 877tl kee~etelus

talli •• init. - ettl Lttvlnoffln lekettäinen haaatat

'elu aen&vessl het1 sil1l1e ... pum1aanaa Jälkeen hiilen 

mlele.tllD avaa uusia mahdollllUUkela Ruaanlan Ja Kos

kovan välisten nenvotteluJen Jatkaal.eksi sekl ettl 

hln on antanut vasaigl1l1e tehtlvlksl koettaa saada 

nenvottelut Lltvinotf1n Ja Rn .. nian ulkoministerin 

kesken uUdelleen Gen~vesal käTntl1n, "s1111 ollsihan 

vahinko Jos Ruaani&D vuoksi h7lSkkälmättemJ7e.op1muaten 

koko rlkkoutuiai". 

tlaln tledonannon klintoa slnänsä todls-

ta. .e uu4elleen kuinka Berthelot persoonallisestl on 

.alaeta 1ntressoltu. 

Taeta k •• ~eteluam. Jälkeen saapul t1.to latv1-

alala-venlläiaen h7/Skkllmltteayyaaoplmuksen ~leklrJol~-

.eata . 
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Salainen . 

... 7 . • Jl 1 S ~ . SSA OLEVA UBETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7 .• 

P ar i a 1 ssa 'p:nä hela1 kuuta 19~! 

. i _ __ -

ElJde •• 1D1 eilen aabasaa48nri Berthelot'n puheilla. 

Jo.ta .alnlt.en raportiaa&D1 .:0 6, otin .,88, a.iaa 

tarkkaan e~äteen harkittwanl, puheek.l hADen kanaeaan 

ne huhnt ~oaen o.anotos-' sat.an salaiseen a8eia~.eeD, 

Joi.ta tein .elkoa raporti.8aai .:0 s. Sanoin erinoaai

.en kahsoori..... auodo .. a että nlmä huhut eivät ole 

.ei11e eieleen puhumatta aiit. että ne ovat t~ain JIr

Jettaelt Ja p&1kkauaplt ... lttae.t, JoDll:a TUotal .anoin ole

vani hloelle kiitollinen Jos hän haluai.i .. ianomai.i •• a 

p&1kolau tebdl pU'haall.a huhun ... ttuiaekai poi. ptivä

Jb~e.t1k ... tI. 

Bertbelot ,..lrai heti tilanteen, aanoi oleTaD.a 

t.,.ln v&tuutet~ .ilt. ettl ~entian1 perua~u to.l .. i

oihla Ja lup.... U,.ttll p17ntlln1. teb4en •• alla a111Wl 

lIanIoUe.un1 uiuta k1l'~li.en ahtUnp&DOn. Eerroin 

.,s. kuulleenl huIm.ta Jo »Vi kuuklll.tta .ntln ~ta 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.............................................................. .............................................. 

......................... .. ..... .............. ....... ......................................................................... ........... . 

1) T~vallinfn. 

2) f.vaWn,n i~ 1i6iilcsi .. , ............ , .. ...... . ............. .............. .. .......................... _ .......... ... ' ........... II •. 
J) Ei ti«loituksiln. 

~) EI ti.doitubiln. muH. ............................. ................ • ............................................................... II •. 



, 

• 

1'1 tllleenl a1 tl nUn ab.uodiaa etten .11 tl ka'8O

st kannattavan e". pullaa . Q.1&1 d'ore.,11a. 

,.... yhteyde... B.rlh.lo' aan01 .~raav .. , 

Joka e1 ole kUntoa Yailla. Jo .Uloin kuln, n.

portt1nl B:o 3:n mnkai ••• tl. k.nr. Bourgeo1s Ja 

prot. Boo&1"d Joulukuu." alkoi vat b&ll1 tuk.elle 

levero1da alnel.toa Sakaaa .alaiseata a.el.tua1aea

ta erUden neutl"Uol1atln -.lden vlll tyk.ellä, Ber

thelot 011 v&rottuut Lavalla 111ak.l ulkollWl8ta 

ka1ltlt11n yk.ltylakohtl1n niissä t1edonannoia ... 

Par1 pliväl aenJällteen kuin olin llhettln7t 

raporttlnl .:0 8, Jo.aa k.rroln k •• knstelustan1 

~ln varapuhaaiehen Bouilloux-LatOnt'ln kan •• a, 

tlaä Ju1k&1al IlaUn'1a.ä en.i .ivun 8IW1 pal.talla 

pltklll hMatatt.lun otaalte .. l .. ta. Hill malnl taee tla

•• klrJoltukse.saan Hollannin. Svelt.1n Ja Huot.ln 

nllnl -.1aa Jotka er1ltolaut1 0 t Sak... .en .a.

lai..... ..eistuksesaa auttaneet. Slomen nl.l, .en 

pareapl. ei klr.I01tuk ... aa e.UZlD7. Boul11oux-Latont, 

Jolta on lAaarin .otl1 .... 1ainvali~&D raportta~ri 

( .1 puh •• nJoh ta... m tan .rehdyk..... mainit.in e"l-

11 ••• aa raport1aaanU, on nytteaa1n n.&rl11. Jätt~ 

Zl7t raportUnaa en.l vuoden .0Ula.ba.dJeU.ta. !1e.1 

hIIl k .. 1 ".le. • .. oln ot.ak ... l..... aI1 tta koalta ~ 

JOZ'ttla e1 vlell ole Julkala1al., .n 01. volnut to

de ta aalnUaanlto aUnl 9Il0 .... n nai-

llatlnl... olle.n klrJoituk •• n olen llhettlll7t 

H.l"l"a Ulltoaala1Ja1nlat.rlUe Genh •• n .ekl. kanalla

plllllkltD Yalvaat •• U •• 

".nt1 Kar1ko8kl tml.. 1Mbl&1kolna 71.1 ••• 1-

»>nnaaaa t.keallA .... nl .. l... ka'e .. orl... d'-&rob .. 

kal. ~nkl allek1rJ01tt~' teki Berlh.lot'll •• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariaia. he1alkuua 9 ,:11& 1938. 

lerra IIllliateri, 

LlhetlD täten kunnioittaen 'eille raport

tilli B:o 8. Joka aialltlA: 

RaDakan laina ~8hektoalovakialle. 

Olen llhettAQJt kappaleen täti raporttia 

auOraaD ailliateri YrJD-Koaklaelle Gen~Teen. 

Ottakaa Taataan. Herra Jl1nlsterl, erlnomal

aen kuDnl01tukaelli vakuutua. 

Herra T.a. UlioaalallU11n1sterl Antti ltUEKOlIEJI, 

Hel.ink1. 
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Salainen . 

. P 1. R 1 • 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. l ' "'" . ~ . . /J' .:' 
. <P IO~ ~ \ . : ! . 

RAPORTTI 0:0 8. / .-
I 'J ~ ,;)~ ~) / ~. , 

."'\ t I 

P .. r 1 • 1 sa 8 p:nä hela1 kuuta 1911. J - -- ",;::1. 

/' f1 , '--

b,'en Jo Joulukuun &lu ... ..-kclt!:1JI ilmoi tln. tekl 

'.hekkoslovakia '1&111. 8,kern kulue... d6m&roheJ. 8U~ 

aan lainan • .-.1.ekal valtion ~dJetin ta ... painoon .... tta

.l.en '-rkol~aella. Taetate.aaan oppo.ition vllik7.~k-

... tw.o;.;. halli tukeen lainapoll Ui Lav&l malDi ttwla 

aJaakOhtaDa Parlamentille ilmoitti pian Jattävänsä 8ille 

lU1ehdotuk.en tshekko.lovakian la1D&D IqOntllllae.t... tiilI. 

l&kiehdo.. OKU qU_in Parlaaent1l1e Jätett, . "-

tlaln l"iDahankkean e8ihiatort ... ta 8~-

o ke.~a .. vilae TUo~a ~"kk0810Vaklan Ja lt&D8-

kU vUiU.. 011 ~ sovi t tu -8UUZ'elllllUta lainaa.. Jon 011 

~kol~ .. -.. ,lelaalle .erkittavlk.i. Juuri kun a.l ... ta 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T"'I.lIin~n . 
2) T .. v .. mn~n Ja lisiiksi 
J) Ei t/.cJoituk iin. 
4) E, ti~doituk iin, mull . ... . ....... .. 

/le. 

. . .......................................................... /le. 
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01 tUn 10pul.11e •• U .opt.a... "'-1.1 1I00TIl"1n aora

toorleb4o~.. ~a ell,a a1h,u~t tilaan. t.kl 1&1-

ll&D .,rklttavlk.l&a1lon aab4ottoaat.l. .~vott'lu~a on 

al tttu.1n k~t7 1.lnall. ADIl' u • .,..ta _odoat.. J. 

on hallitua. llall.,.ti vll.ttUka .. n tul'lt1. YIl.1k7-

.JllTk.U. Parl .. ,nU... l17"h-.1n. pu.tt~t Jattu 

•• 1 .. t. lakiehdotuks,n Parlaaentille. 'Jaa ei ole 

.alaa ... l,la klaitel17t. mutta k.tsotaaa ol .... an ul

kopuol.ll. k.ik.n .pIi17ke.n .tta Pa~l",nttl tlmlD 
x) 

laklehdo tuk •• n hTYlka" . 

LalD&, Jonk. myöntää Ranskan V&l tl0. on 600 

al1Joonaa ~r&AS1a suuruln.n J. ann,~ ., Yl1d,k.l 

vuod.kal. Balaalonl~r •• i.ta '1 01. vl.1a lopulll

.,.tl .0Ylttu. ,1 liIoin t17Pl.ta. mutta luulta ... a-

11& pld.taan .tta ., tulli oltlll&&l1 5 %. L&1DD. J~ 

t.taan 71.1aSn .,rkltta ... lk.l. 

JI&1nl ta.al.ta cnaaUa., I .ttä Ifllh,kko.lov&klan 

... altlon ~p&kkarlgla \l&kl8hdotuka •••• '.11nt" / 1.1D&n --
~. to.ln •• ku.ncla-takuuna. kova ._ ttJalu 

, '1 

.811nt77 ~o "'V~;'D .... 1922 a.rlka.t. J. bBlan-

nl.ta ....... 1.laa ... . 

x) !'o.ln Oll Le Jlavren ~,t tu pora. etarl 

L. 1I'7.r. 4'put.. ...lUloIUmt alihen .tta PNgln hal

li tuk •• n. 011.1 tarkol tuk •• na k~ttU 0... 1&1_8-
'~T[l<4 " ~L tJ~(IJ ' ( / / 

'- Ifah.kk k.Dkateolll~U4.n ,pllViiUah.t.t'. ..0. 
11.a,a .. lnl~ t.olllauuA.. kl1p&11ua~40111aUDk.l. 

JIaIlakan aukk1llOlllal 
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.1oudeUl ••• 

D& on aJ&IIlt ~ola-au-oo»aaaa. ml •• 1 •• koettaa 

uud.ll.en aaaYattaa takaialn .aan .11'1 T&lkutu.

ftlluta ( JOnka a11'1. Italia lID.aaollD1n alkaDa on 

vhDTt. !1Ih1D llml0aarJaan kuuluvat lU80alavlall •• 

Ruaanlalle, UnkariUe Ja DTt Ifahekkoalovaklalle .e

kl. o.akal 1Il7ft. Puolall. &DIletut lUD&t. Ifllhln 

kuuluu tavallaan myöskin It~allan viimeinen halll

twlpula. Joka llb.inDl. alheu tul aitta et ta ItlT&1-

lan hallitus lt.e hu omaa 1 SOhoberln Jllalaen ulko

aaiatDalnl.terlöön - • .aan miehen Joka viime talve

na teki Itävallan JUol.ata Itävallan Ja Sak.an 

vlll •• n ~lliaop~aen - aJanpitkIIn olevan haltak

.1 Itlvallan ulkopolitiikalle ~ •• n tanaa1nvalla.1-

18 ueaal.le. v&r81nkln mikäli koske. laJ.D&n8&Al1t1a 

G.n6v.n vll1t7ks.Ua tai 11\11. teitä. 

SUllan,.l •• 1 allrln tämän lalJW1 JIir.jeatlal

n.n voi olla mlldln lalnanaaantlP7rkt.Tka.ll .... 

• an.Dkn1n ol'n tark...tn voinut tutustua mll11pl

t.l.1ln tla.1 ~' •• a ... 

U.n.. .77tl tla.a 7hteJd' •• " huOlUllttu / et

tl Baaaka vuod.n 1911 kulu.... ~Onsl ulkoaaiU. 

(X_'annU1I, -.anlal1., lU&O.lavlal1., UDk&r11le, 

Puolall. 7 ••• ) 7hte.nai U 1/1 mUJau41n ~l'UBln 

., •• '1 lainoJa. Sll'" on BaBlan'l DTtt...tn .aka~ 

DR' 1 1/1 ai1Jaardla . takaisin. 

~ . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 

Pari.iaea hela1kuun 11 p:nä 1932. 

Herra Ministeri. 

~ JLf : . 

Lähetin täten kgnnSolttaen !e111e raport

t1n1 11 :0 9. Joka sisältää: 

MnutOksia Ranskan ulkom1nisterl~ssä. 

Olen llhettänTt kappaleen tätä raporttia 

suoraan ministeri YrJ~-Koskiselle Gen~veen. 

Ottakaa vaataan. Herra lUn1ster1. erin

omaisen kunnioituksen1 vakUutus. 

Hera v.a. UlkoaalalD1l1nlsterl Antti ltOIQ{Omm. 

Helsinki. 
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.. l' ... R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö . . 

RAPORTTI n:o 9 • 

.l' • r 1 • 1 sa 10 p:nii hela! kuuta --- -1 . I 
t' ''' • 
I 

Asia : JDlutokala Rt.naltan ulkOllInl.-

terlö •• I • 

su'0IIl.... 010n1 aikana on, osak.l Brland1n eron 7h

t'7de •• I, ulkominl.terl0n vlrkamleh1stOn kokoonpanoaaa tap~ 

twm.t .räi ta llUutoksla Jotka ansaits.vat tulla maln1 tulks!. 

KUten tledettän •• n on kullakin hal11tuks.nJäsenellä 

tlllll 0" .ano1s1nko henkl1ökohtainen byroonsa eli kab1-

nettinaa Jonka pääll1kkö vaihtuu aIna kun tapahtuu n.Ihdos 

aaIanomal.en aalkun haltI~an suhteen. Kablnettlpäälllkkö on 

nU.nauodoln m1nisterIn luottamusmies. Sattuu senvuokal usein 

että SaDa ale. s.uraa "herraan.a" Jopa TUosikymmenlen ku

lue •• a viraata tOi •• en, ministeriöstä toiseen. Siten esim. 

·ent. pre.identti Doumeraue'111a oli viimei.een a.tl kablnet

tipllll1kkOnäln 8h.. .Tule. IUohel, Joka 011 ollut hänen 

kabInettIpäll1ikkön.a .rl 8Inlsterlöi.e. Ja Senaatlssa 20 

TUoden kuluu... Rln.aan tlllän toimen kan... a.le.noma1.ell. 

ka b1ne t tip 1UU11kft 11 a use1n on, .11 tf. vual t. • t ta hän äkki ä 

Joutu1.1 t7öttftmlt.1, Jok1D näennäinen vlrka, Jota hän ei 

J akelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T,.vaI/inen . 
2) TiIV.,lIInen j ., lisäk I 
J) Ei ti doltuk Iin. 
4) E, I/.doituk 'Iin. mul/. 

Ii •. 

.. .... Ii •. 
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hoida. 

Juuri nl1n on k~D7t Br1andln kabinet tipUl.

l1k"n M. ~er'n, Joka, samalla kuin hän 011 Bri

andin 7ksl t71sk& bine tln plUU11kk" , DI1'IS S 011 ulko

ainister1"saä n1mellinen direoteur politique. !os1-

asiallisesti kuitenkin Laboulaye on hänen vIrkaan

sa hoitanut koko aJan. KUn nyt BrIandin Jälkeen 

QIla1 d'Orsaylle muutti Laval, otti hän mukaansa 
xl 

kab1nettipääl11klSkseen K. Kolllin, Joka on ollut 

hänen kabinettipäälllkklSnsä Plaoe Be~vau'lla (aekä 

pälmin1ster1"s8ä että sisämIniaterl"s.ä - ~täpalt-

81 sama mies viell oli stret' G'n'rale'in tireh

t""ri!). _l1ss1 olosQhteIssa Ldgertn oli pakko Jät

tu. Briandin kabinetti; hän on n,t lnd .. lloi __ t 

11 tiCl'leksi. 

, .. tl alh.utRu luonnolll ••• tl etta Laboul~., 

Joka Diaelll.estl on ollut s~ .. direot.ur po11tl~., 

aatui askel .. n taat.epl1n, mikl tiet7atl .1 häntä 

mle U7ta. ltiu1 klVin hlll.n lUODAUl paluunl Jllke.n 

.n81 .. I1 •• n ker~, hlD luot~8elllseati sanoi 

alD.1lle 8UOra&D .ttel hlll vUhd7 01 mun parl vuot

ta auoranals.... 7hteyd.... B.r~.lot'n kansaa Ja 

.tta hlu.ta tuntuu katkeralta että tolnen elu 

on latuutuDut heidlD vllUnd. S.nvuok.l Laboua,. 

haluai.i miel.llllA lt.e11 •• n postln ulkomailla Ja 

hlll •• ta on Jo kaIlan puhuttu, Jou1n tlllla huhu on 

4 ... ntoltR. .11ta eUI hlD tul1.1 _baaa4""r1kal 
9f 

Z) Olen hIn.a tanaeaaD k.uuate1lut parl •• n 

k.r'-& ~a ~u11D ettl hb.n kaDa.aan voi hlTtD 

tIlll& t01lle.n. 
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Va tikaaniin niinpiankuln aen palkan ~qilJl n hal tl

Ja. Vioomte de 70nteD&1 sieltä llhtee. Rouva de 

taboulaye eanoi eräänä päivänä peittelemättä että 

he einne tulevat. Tähän SUUJUli tel.JDa&n voi Uet7&

ti tulla lID1utokaia, Joko aiihen cunt&an että L6-

ger, Joata ~ai dtOr~ virkamiehet eivät pidä. 

hakeutuu ulkomaille taikka lDY15altln niin että Labou

laye haluaa itselle.n ulkomais.n paikan Jo annen

kuin Va tikaanl vapau tuu • 

Ulltoministeri15n kauppaoaaetolla on ay15altln t.

pahtunut mutoa eUtlU1 että sen varaJohtaJa, konsu

li Arnal. Joka viSA en vuoden aikana eilll o_,~Ua 

on na,t.llyt ehkä yhtä suurta 0'" kuin oaasto

päälliltk15 itse. on nlllltetty enei_äie.k.i ambas.aa

dl neuvokeekel Berl1n1in. unal. Jonka hyvin tunnen 

Ber11n1n aJoll t&nl - hän 011 siellä nuorena sih-

t •• rinl -. on ulkoaai.en edustukeen ltalltke1n par

ha1apia voiala Ja varsinkin taloudellisissa lty~k

.1 •• 1 .rikoistuntiJa. Hän on .ls ... ilalnen Ja pu

huu ealteaa kuin IL1dinlt1el tlln, Ja ~1Lrr1lr1 h7vln 

.tta uu.i aab&esade15rt Berl1nh.1 on halwumt JuI1-

ri hanet ensi_li.ek.l al"1lai.ek •• en. VaU tan hen

kilGkohia1ae.ti ArD&lin poi.twal.ta. 

DIlppaaln1.teri15 •• 1 on tapah tunl1t ... oln hno

.. tava _utoe. .1kl1i nlet ettl kepp •• op1llll.0 .... 

ton Johta,)a KLbel. Joka »arl •• n vuotta on hoi ta

-.t ""1 SerftT.'ia eatietl »&1ltkaa. .1lttll alnl .. 

tariDa ... Ua .• n .c1ueta,).ehdoltkaalt.l. S77n1 Uhän on 

•• .eikka .UI nbel on vqaaltc»aa k&aD&tta,1a Ja 

.ttl han oa vlia.i •• ea II'kka vaatu.taaRt Qyltyl.tl 



• 

Jl'Ot.kUoJli.U.. .QW1taa. bn hllD .UIlI y .. tue

tuk ••• aa&Il ei 01. ollll1s __ t. ~IUU hllD a1e1uaa.. 

alJl J&1klta1laa. ~"I muto. 011 • 1k11. 1 Yall teUaft 

.ttl Jlltollauli Iordb.rg .rlllOmai •• 1l h7Y1Il tuIlai 

nbellJl - nbel 011 lIlJr:aaa k&D • .-. Ilft.Yottel.

..... Jo Y. 1981 • mtta toiselta puol.1l hllDell 

tolllt&ll.. hoitaa alnakill Ylli&1ka1 ••• ti Y&r&plllllk

kG ~&o. ~ollk. pllkoll_li IOrdberg tunt.. al

naklll th'l h7Ylll Ja Jolla "'0111 011 ollut pal-

JOIl ~t.lta ~O •• 8Il. 
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81 c .1 
I 

Herra Ministeri. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tini N:ot 10. 11 Ja 12. Jotka s1sältävät: 

Keskustelu d1reoteur po11t1que Ldger'n 

kanssa, 

V1eläk1n hy8kkäämättemyyS8opimuksesta sekä 

V1eläk1n saksan sala1sesta aae1atum1sest&. 

Kappale lc&1kk1a nät tä raportte Ja on lä

hetetty suoraan m1nister1 YrJe-Kosk1selle Genå-

veen. 

ottakaa vastaan. 

omaisen kUnnioituksen1 

Herra Ministeri. er1n-

vakuutus. 

Herra v.a. Ulkoasiainministeri A. KUKKOBElf, 

Hels1nki. 
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Asia: Ee.am..at.tlA Uraa.t .tlU' .. po11 t1-

~!L ~~.r'.n k.~~.~ ~ ............. . . 

Xlvln tlnlän ensi kwrt&a ain. Ll«tr'n puhe Ula 

..n~llke.nkUln hln B~iandin erot~a on ryhtyQJt hoitamaan 

direot~ polltl~e'ln tointa. 

Otin k~ntln1 näkyY Ik 81 aihe.kal 'aaavallan Preai

d.ntln RanakaD pr.sid.ntllle osoittaman kirJe.n Jlttlaiaen 

~a pyysin .en Johdosta ~di.na.ia Doumerln luonA lählpäl

vinl. 

Siirt7....... 8itt.n maihin keaku8telua1helalln tein 

.nelk.i viralli.en llaol~.en ailtl .,tA lAkl Joka kwmoaa 

kl.ltolain •• tuu vo1aaan ~o.es.a huhtikuun 0 p:nl, luva-

t.n piakkoin ~I~t&l Ulkoa1Dlaterl0lle ranskalai.en kllnnOk

•• n tletl lal.ta. 

!latl aa1 ~r aihe.n tT •• lll tilant ••• t. ~oa ..... 

~olloin .n voinut 011., ...alla kuin tot .. in taloud.1U .. n 

tilaAt.en ~. var.iakin ~'llaat'8D ~oaaa1n allrln p~tu

n •• n, _OIICtt.aU. .itl ol1a1aa' D7t kuten 87kavlllUtin 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~,,~lIin,n . 

2) u ".ldn,n jA lisiihl 
J) Ei Htdoiluksiln . 
4) Ei li.doiluksJin , mu/ld 

.. '" ........................................................................... II •. 

................. . .............................................................................. II • . 
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ulko-al •• n lalnan tarp..... Toldat..... Joka alht ••• -

• tahoa tuleTa1autta rohkea.ti .1lalln. !la.o-a.ln 

tllltsln .ttä L4g.r. UTU kuten kai kk 1 mutkln Tlral

li.et henkl1~t ~oid.n kan... TaroTai •• atl ol.n Tilae 

pIiTina puhUDRt lalnamahdolllauukai.ta. entiatA kat.

goorl ... ~in alleTliY&al ~..arkklnoidlD Ya1k~.la an

taen .1D1Ul 7JIIIIllrtllll että yk.lupa '!ah.kkoaloTaJtlan lai

na on tuottanut suurla hankaluuksla. LalD&k7lJ7D17ka.n 

mahdolllsuukaiata te.n kuitenkln •• lkoa laaJ ... in eri 

yh hyde .. a. 

Olleeaamae k.rran taloud.lliaia. ky8,m7kalaaA 

otln puh •• kal Ranskan halll~s.n ehdo~aen s.llalaen 

oales. d. oompenaatlon'ln alJta&n .... la.ata Ranskan Ja 

.ri ... 14en Tlllilla Jollalata mln. d. Vaux halll~

•• ltaan .... l.n.. ohJeiden ~le.stl tämän ...... kuun 

aluasa :ilo.en halll tuks.lle ehdotti. En toaln ollut 

.~t llh .. pla tietoJa .ilta altä aaiaeta X.lsln

gllell a.1atellaua. IDUt_ k.skust.l1n .ilenillalla pu

h,ltDlt., aalaata Yapaah.rra YrJG-KoaJtlaen kan .... 

Olt.a. 1I018_t s1 tA 111.1 tl e tta mikllll aahdolllata 

.h40~ ... n 011s1 Tutattaft k1eltll.lsti. Vapaah.rra 

YrJIS-Ko8k1nan Taltuuttl .1st puhumaan aaluta aiih.n 

auntaan J.fc,r'n kan..... Jos Ula1sUI al1hll1 t"än

pll1Täla.n tq&Ulllea kulu..... tarJoutuisi. KGak. tlll

laln.n Ulai_u DTt lh .. tUn tarJoutul. lI&Doln L'

glr'll, ,tta 7kal Dllta 871tA .1nklltlhden 01 .... 

tehn.,t Jta1kJt .... , Jot~ Y&luut~ppa .,1111 P7~1.1 

Tapaana, ,Juurl on ollut " uhD Jonka a1heutti Hana

kan balll~.ea Joulukuun a p:na ,1ulka1.... dekr .. ttt 

koulen 1I&1t& Jotka OTat TaluuttaDllppan_ aUnnIS8t,l-



• 

• 
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lllt. HIn hUOll&Utti tlhllll että kunkin iliaan kanaaa 
tehdä 

vol4aan .... ;' te sopi... Jolta ottaa huomioon •• n 

erikolau4et. Iflhllll n..t&aln kohta että tlLa.1h1lll ei 

01. k7~. aaianomai.en aaaa erlkoi~uk.iata Y&&D 

mahdollis.n valuut~paa .älDnlJst.lyn .rikoi81uont ..... 

ta J& etta on mahdotonta .tukäteen 8&Doa mll1aiaek.i 

tlllain.n .länDDately voi ~ormnloi~a, Jotapaitai toi

von .ttei .ellal.ta .lIDnftst.lya SUolle... toataan tu

le olemaan. L4ger ~IJn.i argumentatlonl oik.ut.~si 

Ja p.r.,tyen huomautti .ttä hllll ~ltankln toivoiai 

aaiaa vol tavaa SUom..... .tud1er. KD.mpl.tA .n tahtonut 

tlllä k.rtaa saaoa, var.inkin kun mlmlla .i ollut 

tark.mpia ohJelta H.l.ingi.tä. 

Iflaaa Jht8)'de •• a haluan 11&1111 ta .ttä 01_. 

vU.e päivina uudell •• n a.kA Ranaka... .ttä B.l81 ..... 

tebae.t vot.akaata prop&gaD4aa valuuttatanpp.... vap~

d.n ~. tuk.l tekea1 sekal. 

~i... vl.1a !ardieun aen6v •• aä t.k.miatA eh

dotuk.lata Ja 11&1111 hin aln. YrJIJ-Xoaltia.n ell.n 111-

~l. ant .. 1.n ti.toJen ~l •• atl että Suo.en val

~u~ta GaD6v ••• a ~\autuu po.itiivl ... ti ma1nlt~ih1n 

ab4otuk.lin, ae1ltlta allta antoi L4ser'lle aih •• n .rlkoi

•• ati vi.la allevllvata .ttl !ardleun t.k .. l.t 8b4otuk

•• t elvlt ole ai'lID ~1lttllv.~1 talkka tilapl18il. 

vaan kRten ~oa.n balll~a Ja ~omen valtuuakRnta ~

vln tl.tlvlt llbtDleln 1111atl p.rlaatt.iata Jolta Bana

ltaD hallitua koko aJaa KanaalDll1ttoon nlb4.n on a~-
z) 

I'UIIIlt. 

z) IIT8h..ta pl1vllll 011 aiDUlla 17tqt k.akRah-

1. Lavalla ka'blD8tt1pIll11ltDa. UI'I'& Bol11n ltaDa., ~ota 



• 

• 

.. -
Lopuk.l 011 .,lela puheta Lat.,lu ~a 1I0Uovu 

.,&11 ••• ta .op1.nk ••• ta ~a tot •• t.a. .tta •• n t.k.tl 

pn palJoa detalJoldJalpl kuln ~o_n Ja 1I0*0.,an te

keaa. ET.71n tlLa.a 1hte7des.a alt.DkI neuYOttelut Ru

aulan Ja JloskoY&J1 .,111111 k~lt Ja nlJql L4ser 

oleftD .lta lIl1.ua etta on 8",a uskoa näiden neu-
s1 ttenkln 

.,ott.lu~en /.,1 • .,111 p081tl1.,1.e.n tulok.een. L4s.r 

.a.o1Dkuln B.rth.lot - lIl1.ta raport18a&Dl .'0 6 t.tn 

.. lkoa - .,111_111 p ••• iahtinen kuin Laboulqe. Yli t

ta&D .uut.n ....... postl... ..ne.,&I11 raportt11D1 

.:0 11, Jo... t •• n •• lkoa k.8kUsteluatul Bnmanlan 

tlklll1a.n llh.tt11&111 kan... tlstl .. laata • 

ta.,ata 
'17.iIl ai.u. Jar Je.naaan tilai_uden ... [' p~ 

~a nlkoaiD1.'er1a Ilket Jmill palun Br7 ... li.,a. ~ .. 

alak1D keaJm.telRa 7h'e"e... oli puh.''- pait.i kiel

tolain kaatud.eda .. ill • .,cs. ftrUftIl GIn'", ••• te. 

kea1.t. 1h4o~.i •• , Jolloin .oIlk1n erikoi ••• ti al-

1eyUftal et.. to.laa1aa eU. nuo' eIl4oWok .. , eiY.' 

01. Ul_U •• n aleli~oh'._ tIlloka1a, ftU pUkl&lka1-

•• n 7k.i'7i~ta1 .. a Yalai.telRD .~.ia. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ~. 

OSASTO: {~ . 
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Salain en. 

Asia: Vi.l.ltln ~kk"'.I'~IV7":,:, .. 

"R~· .. ta . 

ElYla .nen tap ....... Ruaan1an täklllLlatl ... lrk .... 

.... lJ.II11. Puhus.... 7tdno-pn ohu ••• laata. ~.8la1etelu.tUI

•• uea1 ta ...... t _lnltala1at& .euoaa .... t .elkat. 

lIn ... ottelut RUp... ei .... , oli k.tkennlet. ne o ... at 

alnoaetaan • .,eaclo14ut. autta .... nlU ulko.lniahrl111. on 

-
n6........ .Jo. • .. lJaaa Li t'f'lnoff p71'kU konMktUn Oh1kaD 

kan... on tillI ohJ'" ao.tua keeku.teleaa&ll UIldeUIU. 

Tltka .... 1JIDi ... akuuttl t.~ .oneen k.rtaan. Ja aaln •• n ael

...an klelt7k.en ett. nla.t ohJ.e' o ... at Bukare.tln ... lrall1-

.et - tai Jm ......... at kuDlllk&all 81111pldettl. 

Llblttl1.. k.rtol etta .nn.n n~ ... otteluJln alkaaieta 

Rll..... .08to.... 011 aDt~t Y&raAD lup~ •• n RDaanlall. 

oUa kaJoaaaUa " .... 'blan QQllT11I .. en. JIluten el .... t M

a&D1alal.et 011.1 ao.~n.et n~ ... o't.luJ.n aJk .. l ••• n. ~.,. 

~.tau JIo8to..... ballUu. .1 pltlqt. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~v~l/intn . 
2) 1.v.IUntn j. lisiiksi 
J) Ei titdoitukslln. 
4) EI titdoltubiin . muftd ........••..••...•. 

....................................................... .. .... .. ............. II •. 

• ••••••••••••• ••••• A . ........................... .. ............ II •. 
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S.kl Parle1n .ttl Tareoftll hallitukset ov.t 

antan.et Bnkare.tln hallltuksell. ~odolllsen vakuu

tuksen ett.lvät .11eklrJoita i18an RwB&alaa. 

L~ettl1äa kertoi edelleen keskust.luissaan 

~.1 dIOr .. yll. välttelevlnsl nykyäln koko kysymys

tl J. puhuV&l1s., JOI pakko on, vain Koskovan J. 

Rwaanlan välisistä suoran.lslsta ~teist. lainkaan 

puuttuaatta kysymykaeen Koaltoftn soplmusauhteista 

muihin reunavaltioihin, JotteI hln sl ten va1keu t

taiai nä1n syntynyttä tilannetta. 

OMata puoleataan lähettiläs luulI ettl Koa

kova oli ottanut es111e Bes .. rabian kysymyksen S8n

TUoka! ettl s. tiesi Rumanian sIIhen .settuvan non 

po.~.-kannalle Ja voldak.een alten konatatoid. 

miten loppuJen lopultsi larl8i J. Varsov. auhtau

~vat. s..alla ay~. l1mel.e.tl aikaana&&4&k.e.n 

.rtal.11~ttl ystlvy.ten vllillä. 

'lItl rl1ppumatta virkavelJeni ei näkynyt 

haluavan ummistaa silmiinsä s11tl mahdolllsuud.lta 

ettl • '!!'w.. lIO!kOvaD _ .a.nn. B.s.arabian kflVlIIYk
V"~ /4. ~~J.J'l 

.... 1 ;y".... 10,__ alhll1 tuu VenäJän punaisten 

JohtaJien .alaisista tOiVO~81sta pitll mahdolll

•• t portit .ukl Darlanellel11. Ja Boaporlln/ .lten 
,. 

lt •• a.l.... JIlJitellen \aa&rlvallan ikivanhoJa pa-
t( 

1.0100gl.1& unelala. 

LIh.ttl111 .1 l&U~DAt .ltäID mielipidettl 

.Iltä .ttl .e ol.aae all.klrJoittane.t, huo~tta.n 

kult.nkln ettl •• Idän a....... on ole.llls.stl toi-

n.. ~ln ~Id.. r.uaavaltoJen. saaoln &DIloln hlnen 



~lrtu, kun hän si tä k7s;ri. että SUo...... luon

nolli ••• ti klaitetlln RDaanian erikoi ...... Be .... ra

bian vuoksi. 

Lähettilla 011 lhmeisslln siitä että Latvian 

hallitus oli allekirJoittanut niin pitkille .enevln 

sopimuk.en, miklli Le ~e.p.in Julkaisema teksti on 

autenttinen. 
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Salainen . 

..... ~ A. R .. 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
, 

RAPORTTI 0 :0 12, 'l JO ( ~~:. i . ;0: § ~ 

.. 

P ari a .1 ssa 12 p:nä "'ela1 kuuta 19.'., 

aaeistumisesta. 

r: 
( 

Viitaten vi1aeiseen IaporttiiD1 B:o 7 otsate .. iaata 

kunnioittaen täten mainitsen että sopimnks-.me mukaisesti 

eversti Xarlkoskl nytt ... in myfts Ranak&D ylei.esikunnaaaa 

on puhunut .-maan suuntaan kuin allekirJoittanut amba .... 

dftOri Berthelot'lle. X~istAAD yleisealkunnas.a takee 

enrat1 Xarikoski .elkoa SUomen neta .. ikuDD&D PUll1kOlle 

oaoi ttaaaSaa&ll kirJelmlasA, Jonka tähän JälJennlll. ~äten 

luulen aaian Jou~ean ainakin tällä hetkellä pois päivä

JärJutykse.tä. 

lTeratl X&rlkosken kirJe kuuluu seuraava.ti: 

-rlllaainitusa& kirJelmAaellli selostin niitä Parisiaea 

ll~vla ~uJa, Joiden mukaan .,Os Snomen nimi 01i8i aai

nUW. D114en MU.an Jouko ... , JoUa Sakea k~ttU hyvlUt-· 

.ean aalaiseeti .aeatau~akseen. kiertäen täten Ver.aillesin 

rauha.Daoplauk.en täti kouevat allLrlQrk.et. saaan klrJetallli 

lopua.. ..lnlteln, attl mlD1steri Holman toivomuk.esta aiJon 

Jakelu (alempana olel,ien ohjeiden mukaan) : 

1) T~,,~lIin.n . 
2) TlllvllllUn.n jlll Iisdksi 
J) EI titdoltuksiln. 
-1) EI lI.doitukslln. mutta .. 

...................................... .. .................................. II •. 

.. ..................................................................... II •. 
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llh1pl1vlDI k~ BaD~ yl.i ••• lkunD&... d' •• ntol

...... Imhun. ~"ID ROr1tln h.lmlkuun 10 p:nl. 0 .... -

to 2 sn "sklnalaen pUllUtlSn, • .,.ratl d. Ob&rr7D 01-

1.... Gen~., ••• a. to1ll1 tin a.iani hJiD.n sl Jal •• n.a, 

• .,.rltl Ko.ltsln kans... S.loatin hlD.ll. aluksl 

kuinka hnhu enai kerran Jo "ilaeTUoden lopulla on 

~llut llhetyatlSn tletoon, ~tta pid.ttiln 11tl ail

loln nUn JlrJe;ttömIDI, ettei kahottu oleV&Jl S71-

ta r;yh tyl. toimenpl teilUn .en peruu t'-la.kll. lD1D 

bnhu kultenkin hilJattain oÖ uudell.en suk.ltau~Dnt 

..Un, katsol SIlOMD .1nisterl olevan s11tl ottaa 

&aia puheek.l ulkoasialnmlnlsterilSal&. S.n hlD OD 

hl1Jattain tehD7tkln •• kI P77tlD7t alnlsterilSn kana-

11aplllllkkel., aabaaaadlSlSrl Berthelo ta , aaattama&D hu

~ poi. pälvIJIrJeatyk.eatl. 

K.rrottuanl ylllol'T&D e.,.ratl Koeltzl1l., 11-

moltln ....... tarkoituki'." tulleeDl yleis.aikun

taan 9Qom.n llhettiläID tol.,omukae.ta Ja mainitsin, 

ettl Pl1tl1s1... yl.isesikunta. r,yhtymäID tolIlenp1-

tei.11n tAmIll JIr Jeite.1D Ja .,alheel.l1s.n huun pe

ruuttaal.eksi mlkäll •• 11ikkuu tltäläl.l •• , sotl1as

p11r.18.I. 

Yaatat •• aaan • .,erstl Ko.lts Takuuttl .nslDDI

kin, .tta huhu ei ole aaanut &l.ltuaaD o ... to alata 

(ulkoaa1d.n a.lat ,)a tiedustelu) eikä lIlUual taltaan 

yl.ll •• 1kuDaa.ta. Pl1n"aatoln hlD llmoitti, 

yl.l ••• lknADal.. tlllalsta bAhua uakotta111 

ettei 

JOI 1 • 

• 1.111 ~ta1lilDklD, .1111 aotll&a.,lranoaalsten mle-

11plt •• n mntaaD alkl.lD tällalnln •• lkka Ii SUom.n 
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aht"n Tol tulla kT~k ... nkllD. Hill lupaa 1 

kult.nkin Tle1& .... aa l1tana ,.1ttaa aalan 71.1 __ 

,.ikuDD&D plll11k811e Ja Takuuttl. että 71el ••• l

mnta. Jos tUTatta T1811 llaaaDtull, r7ht77 toi

menpit.isiln h~ aaattaal •• kal pol. pl1vIJIrJ' __ 

t7k ... tl.-
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SUOM EN LÄHETYSTÖ Parisis •• helmikuun 25 p:nä 1932. 

N:o 3Jlf -//C 

lierra inisteri. 

Lähetän täten kunnioittaen ~eil1e raport

tinl N:ot 13 ja 14. Jotka sisältdvät: 

Viimeinen hallituksenvaihdos Ranskassa, 

Vieläkin Saksan salaisesta aseistuksesta. 

Xappale kumraakin raporttia on lähetetty 

~Or&&n ministeri Yrj~-Koskiselle Gen~veen. 

V&staanottakaa. Herra Ministeri. erinomai

aen kunnioitukseni vakUutus. 

H. Hoi 

Herra Y.a. tnkoaaialnmlnlsteri A. KUlOCOl'lEN. 

Helsinki. 
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.... .P .A 1t 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 13. 

P .. r i • 1 ssa 2" p:nä helaa1 kuuta 1938. , 

vaihdos Ranskassa. 

Salainen . 

. ' . 
. ., 

'] Jtj / C.; . ;.~ ~< F ~ , .,-) -- ._-
~ - - --- -

Ulkopuolella Ranskan näkyy vallitsevan varsin yle1-

se.ti perin vääriä käsityksiä Lavalin kaatwmiaen syistä 

Ja len yhteydessä olevista seikoista: minusta tuntuu että 

yksinpä Banalt&s.a i tsesaään tämä hall! tultsenva1hdos monelle 

on Jäl.nyt ltysymy8llerkiks1. Lien.. syytä aenvuoksi hieman 

läh.mmin tarkastella halli~spul&n syitä Ja s.n ilmenemis

muotoJ", Viittaan tällöin ensiksi r .. porttiini N:o 4, Jos

... käsittelin ~levia parlamenttivaaleJa sekä •• n yhteydes

sä ky~.tä vaalitavan muutok •• sta, Joka viimem .. init~ ky

.JlDYs Jo u .... pana kuuau. tena on n~tellyt Ranskan si.äpo

litiik .. s.a pääosaa Ja Joka lähinnä pulan aiheuttikin. 

On aivan väärin sanoa että Lav&lin kaatoi S.naatin 

v .... ..t.tolai .. i.lin.n .ne .. latö. Joa niin olisl ollut lai

ta, nlin voi .yystä huomauttaa .tta Senaatill" on ollut 

Poino&r~ aJoilta laakka ...... mahdollisuus kaataa kulloin

kin vo1aaaaaoll •• t oik'istohallitus.t, vaikka le tätä aah-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~v~l/in,n . 
2) h ".Uin, n ,_ Iis1iksi 
J) EI h'«Ioituksiin. 
4) Ei ti~doltul:siih, mutta .... 

.......... ............ ............................ ............... .... .. II~ . 

• .•••••.••••••••.••. .••...••..•.• ••.•••••• ..• ...•. .. •..•..•••..•...• .•.•.••• . /1 •• 
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dollisuuttaan ei ole k~ttlnyt kuin kerran. nim. 

kaat&usaan 1930 Tardieun. mikä taas rUppui val

lan tois1sta seikoista, lähinnä !ard1eun persoo

naan kohdistuneesta anImoslteetista, mistä aikoi

naan tein selkoa. 

Kaikkein ensiksi on , eblcä syytä painostaa 

että mitkään ulkopoliittiset näkOkohdat eivät ol

leet pulaa aiheut~ssa. Koko talven ovat täällä 

ulkopoliitt1set kysymykset n~telleet t01sarv01sta 

OSaA suurten sisäpoliittisten kysymysten ollessa 
on 

etualalla, mikä /ymmärrettäv1ssä kun muIstele .. e 

että vaalit ovat oven edessä. 

)(1DWl käsi tykseni mukaan 011 suarimpana 

syynä Lavalin kaatwmiseen hänen OB& suuri politt

t1nen virheensä, JOka ilmeni siinä että hän an

toi K&ndel'ln, tuon karikatyyrisen nuorallatanssi

Jan, manOvro1da i tsenaä 111an kauaksi heikolle 

Jäälle. Olen ennenkin huomauttarmt että Ilandel 

on ~ettava tyyppi, Jos kohta hänen perin ak

tiivinen toimintanaa usein saavuttaa päämääränsä. 

K\l tta kun kuukausi kuUkaudel ta sama pe11 Kamaris

aa JatkuU vaalilain ~utoksesta, kun obstruktio 

ottaa ~otoJa, Jotka tekevät Parlamentista hullu

Jenhnoneen, Ja kun lopulta asioiden annetaan ke

~ttyä 8iihen että ennen lopullista äänestystä Jo

nain aaauyOnä koko vaseamiato maraali ulos Ja 

In • .ziata oain päin äan.atää Taallmuutoksen Ay

Tlkayttävlkal, liaakai niin pienillä InlmaistOllä 

.ttt. altä _Uin Inella1atlSkai vol kutsua, nlln 

81110in on lupa ky~ä .1kO pllminlsterin velvol-
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liwus olisi 

tilanteeseen 

tapah tunu t , 

tä hän koko 

on tarttunu t 

ollut luoda selvyyttä tälla iseen 

Ja panna aaiat paikoilleen. Tätä ei 

vaan J.aval, Josta syyatl voi lanoa et

hallituak~tenaa aikana liian harYoin 

puheeseen Ja liiaksi pelännyt antaa 

yleiatataauksia Kamarin ede881 taikka ohjelmallisia 

Juhlapuheissa. antoi kaiken tapahtua omastA painos

kysymykseG käsittelylle parla-taan antamatta p.o. 

mentiS8a varmaa suuntaa. 

Tätä taustaa vastaan on Senaatin menettelyä 

arvosteltava. Senaatti, aivan riippumatta siitä onko 

siInä oikeisto tai vasemmisto vallal~a. on tyypilli

nen ylähuone, Joka Jo sl1näkin eroaa Kamarista et

tä puoluen1mitykset siinä ovat toiset. Yllhuoneena 

SenAAtti valvoo kehityksen r.ytmiä, traditioiden seu

raamiata Ja utu liialliset hyppä,ykset. En pääse 

aiitl että Senaatilla tällä kertaa todella oli syy

ti turvau. tua näihin preroga tl1 ve !hinaa • Senaa t tori t 

tosin kuulemma väittävät että taval, kuten aikoi

naan 'fardieu, heitä lUeJcai on vöhekqllYt. mutta 

ae vllulmmän 71l.arakentavQ nli.1telml minkä Parlament

ti oli kuukausIen kuluel.a tarJonnut. riitti t~

delli.estl selittämään miksi Seaaati... vaa4ittlin 

71eillaelku.stelua hallitu.Jcaen .i.äpolitl1lcaata. ~Il.-

18in teki Laval 'ohen virheenlä. Hän pyysi nlet 

kllai 'te1Tn 17kkli.1stl. vedoten Gedveen. 'lIIIlä huwli t

t! seaaattore1 ta kakain verroin, koska kyay1lly. ei 

ollut lalnka&D ulkopoliittinen. Sltäpaitl1han Gen~

veB .. elden~pl.t .. ialtokousta ~ee rIittämään ehkä 
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koko tlkai vuodeksi, Joten siihen vetoaminen oli 

tekoayy. Senaatti ei suostunut lykk~kseen, Ja 

kun Laval vaati kysymyksestä luottamuslauaetta, 

hän kaa tui ennenkuin 011 Sa&ml t edes tilai BUuden 

esittää hallituksen kannan Senaatin edessä. Joa La

val ei ol1si lykk~8tä vaatinu.t, vaan heti suos

~nut yleiBkeakusteluun. on varsin mahdollista et

tä hän oliai keskustelun kuluesaa voinut sopival

la tavalla Ja löytämällä Joitain takaportteJa pe

lastaa tilanteen . 

Tähän kaatui myös tällä kertaa ehdotus vaa

litavan muutokseksi, Joka, aenJälkeenkuin yllämaini

~n raporttini kirJOitin, oli k~nyt monen kiiras

tulen kautta Ja muuttanut monella tavalla muotoa. 

Viittasin Jo 8iihen että hallitus liian kevyesti 

antoi muutamAn edusmiehen hoitaa tätä asiaa, Joka 

kuitenkin koBkettelee kan~ k&ilckein arimpia 

kysymyksiä Ja Joka maaseudulla, missä sisäpolitiik

kQ loppuJen lopuksI kuitenkIn ratkaistaan, on pal

Joa delikaat1mpl kuIn mitä Parisista kataoen luu

llal. Joa Jo täal pllky~s sinänaä Senaattia 

hal'llllttl, niIn aan hami ei suinkaan vähentynyt 

811 tä että pari yetl ennen lopulllata länestystä 

~ ... ris.. kytkettiin vaalilakiky~kseen äärimmäisen 

arka naisten äänioikeua, Joka 'akin loppuläne8tyk

se," n... takartkanlL meni läpI verlJän. tämähän 

oli Seaaatl1le kuin punainen vaate ikään, eikl 

voi olla .,öntlBltt& ettlL senaattorit olIvat 01-

ke .. aa, kun he sanoivat ettei tilli tavalla la

kia allAetl. 
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Jlahdoll1stahan on että La"tal viae kuUkausi

na tunsi väsymystä sen ty~ taa.kan Jälkeen mikä hll-

nen hartioillaan on 

myl5 skään lcuulu olla 

ollut. HäDIn luonteeseensa ei 

"suuri parlamentaarikko" Jolta 

Kamarissa säken~i Ja pitää mielet vireessä. Hän 

on enemmän rauhallisen, sitkeän tyl5n mies Joka ei 

pidä ääntä itsestään, vaan Joka toimii hilJaisuu

dessa. Ehkäpä Ranskan Kamari ei vielä ole t~sin 

kypsä tällaisia tyyppeJä oikein arvioimaan. Siellä 

vaadi taan vieläkin. Joskin ehkä väheanäasä määräs

sä. loisteliasta esiintymistä Ja kykyä tehdä koko

uksesta suuri numero. sanoisinko spektaakkeli. Joka 

herroJa d'put's sittenkin lOPPuJen lopuksi näkyy 

tyydyttävän eniten. 

x x 

x 

JOB kohta. kutu ylUIJIDJ. olen koett&Jl1t 

.. i ttää, Lavalin kaatuminen oli 100gill1nen seura

na sitä ennen k~nei8tä tapahtumista. ei voi sa

noa samaa siitä tavasta Jolla pula ratkaistiin. 

Olihan luonnollista että hallituksen muodostaminen 

pi t1 ann.ttaman Jollekin vall8lDlDlstolai.elle Joka ei 

kuulu Lav&l-~&rdiemn ryhmään. Ja mieluummin aenaat

torille taikk& ainakin nUn että uuteen ha.llituk

s.en tulIsi tavallista ene .. än senaattoreita. Pre

sidentti Doumer. Joka merkillistä kyllä ei n., 

tehneen .itään Lav~in pal&ataaiseklli - ehkä hän 

vanhaa. •• aaattorlna Ja monivuotiseDA Senaatin pre

aidenttlnl .,.~äasään Jatteli kuten Senaatin 
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enemmist~, Joka tapaukseaea pilaleh4et eaittivlt 

hlnet LaYalin tappaJana - ,antoi tehU.YIn Pain-

leY'lle, ent. p~, sota- y.m. ministerille, ni

menomaan allnUvaten että tämln tuli koettaa 
xl 

saada hallitus kokoon kansallisen kokoomuksen poh-

Jalla. Aivan yleisesti katsotaan että tässä oli 

Painlev'lle &nsa, Johon Painlev' merkillistä kyl

lä meni, sillä on Jotenkin mahdotonta toivoa et

tä kun nykyisen Parlamentin nelivuotisen elinkau

den aikana ei tällaista leveätä kokoomusta ole 

a1kaansaa~, sellainen voitaisiin luoda sen ole-

aassaolon vUae1sinä kuukausina. Ei ollu t myH alcään 

hyvinkään todennäkOistä että Juuri ennen vaaleJa 

radikaalit ~o8~isiYat yhteistyohOn tähänastisen 

enemml8t~n kansaa, siten Juuri ennen vaaleJa rikko-

en t~delliaeati ~teenaa sosialisteihin. 

Ena1kei nl3ttt siltä että PainlevEi oDDis

~iai. Ja vanhasta hallituksesta lupautuivat Jo !ar

Uw, LaYal, aeynaud, ehkä Joku muukin, 811. kaa

twleen hallituksen tärkeimmät voimat. Ku.tta pian 

alkoivat vailteude t n~t_tyä, YlU'unkin senJälkeen 

kuin Pa1nlnf oli tarJonnut ulkoasiainministerin 

x) Johon eivät kuulu sosialistit eivätkä 

kommnnistlt; tähänastiset yritykset ovat tavallises

ti kaatwleet aiihen että 1'&d1ltaall t eivät hyYäkay 

kokoOllUkaeen Karln1n oikelator1haU Jonka mutaanotta

alaen taaaen !ard1euläiaet asettavat ehdoksi. sekä 

aUhen ettl alalalnlaterln aalltusta ei 01. pUaty 

soYlntoon. 



• 

• 

.. ~ P&ul-Bonoourille, Joka otti aen vas~, 

Ja kun .amalla kävi ilmi että Laval 01is1 tah

tODUt pysyttU tämän palkan itselleen. !ard1eu, 

JOka koko Jan sanoi kulkevansa "tandem.1saa" ya

tävänsä Lavalin kansaa , vaati omalle puolueelleen 

sisäministerin salkkua, Jota taas Painlev, ei tah

tonu t anta& poia om 11 ta miehll tUn. 'lähän viimei

seen kysymykseen lopulta neuvottelut katkesivatkin, 

sieäministerin salkun muodost&eaaa kuten tunnettua 

pahimman riitaomenan oikeiston Ja vasemmiston vä

lillä , sisäministeri kun pretektien Ja alipretek

tien kautta voi ~orana1seati vGikuttaa politiikan 

suuntaan maaseudulla Ja sen kantta valitsiJo1hin 

Ja itse vaaleihin. 

Oma käsitykseni on ee että Painlev'n yri

tykse t oli V Q t alus ta pitäen tuomi tu t epäonnts tu

lI&&n Ja että kaikki 011 1fard.1eun JärJestämää .a

n~~veril. Aivan oikein, heti kun Palnlev, oli epä

onnistunut - .111ä hän ei voinut mennä vain va

semmistomiehillä Bdu.sltu~ ehen, Joka heti olisi 

kaatanut hänet kuten se aikoinaan kaatoi Ohau.

tepsin Ja Steesin • Tard1eu sai teh täväksl muo

dostaa hallituksen, minkä hän tekikin muutamassa 

tunnls.' 

'l11anna on Il7t !tseasi ... sa aivan paradokaaa

linen. UUsi hallltus on Joa mahdollista vielä enem

.än lf&1"dieu-LaYa11n hengen elähyttämä Ja s11s Se

naatille ainakin yhtä v atenmielinen kuin Lanlln 

alkai s .. p 1 Ja yhtä vastenmielinen kuin Ifard.l~ 

anslmml1nen hallitus Jonka sama Sanaa't1 kaatoi. 
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Senaattorit ovat näin ollen Joutuneet oJaata al

likkoon. Ja ~emburgin palataissa ollaan qyyatä 

hieman noloJa. Tardi~ puolestaan luottaa siihen 

että Senaatti ei ainakaan heti kaada uudelleen 

hallitusta. koska tämä olisi vallitsevia tapoJa 

vastaan. 

. Tardieun halli tus on kokoonpanoltan 

Voi liioittelemat 

Jokseen-

kin puhdasta Tardieutä. sanoa 

että !ardieu tässä hallituksessa on diktaattori, 

jolloin on painostettava että ranskalainen Ja ita

lialainen käsi tya diktatuurista. eivät ole samat. 

Kuvaavaa on tässä suhteessa 

hentänyt min1ahrUSiden l~ 

että Tardieu on 

18 sst l3:een 

vä

Ja 

vastaavaS8a määrässä my158kin ali vo.l tiosih teerien lu

ma. Tämän !ardieu muka ol1si tehnyt Senaatin 

mieliksi, Joka on katsonut että viimeaikaiset 8&1-

li~set ovat olleet liian suuria. On hupaisaa 

muistella että tämän ministeri-inflation alkoi juu

rI Tardieu itse. Jonka ensimmäisessä hallituksessa 

istui yli 30 Jäsentä. 

Tardieun supisw'8IIlenetelmät ovat varsin mer

killiset Ja herättIvätkin eilen hallituksen ohJel

mapuheen aiheuttamasaa yleiskeskUstelussa paljon ar

yostelua. On käsIttämätöntä miksi !ardieu Juu.ri 

oy kun uuden K&IIlarin kokoontumiseen ei ole kuin 

lIlut&laa multauaI yhdistWl. sota-, laIvasto- Ja 11-

a&atominlsterll5t. kys~1 Joka sinänsä on ollut 

vIime vuoalna monivalhe! sten keskustelujen alaisena. 

kUmmall1sta on mylil että hän tämän uuden min1ste-
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riOn päälllkOksl on pannut Pi'trl'n Joka Lavalln 

hallituksessa istuI budJett1ministerlnä Ja Joka tä

hän saakka kokonaan on omIstautunut !Inansaikysy

myksille (hän 011 Jo C&illaux'n ollessa ranaminls

terinä tämän kabInettIpäällIkkO). Pi'trI ei ole 

mikään erikoisen vahva mies, Joten hänen kauttaan 

tosiasIallisesti 'lardleu. kontrolloi koko puolustus

kysymyksen. 

vanhan 

Jossa 

KUmmallista on myOs että hän on siirtänyt 

työ toverinsa Reynaud 'n sl1rtomaamini at er 10 stä, 

tämä on tehnyt mainiota tyOtä, oikeuaminiB-

teriksi Ja samalla konselJin varapresidentikai. Täl

lainen siirteleminen ministeriöstä toiseen ei ole 

omiaan lisäämään hallitu.ksen auktoriteettia. Ainoat 

Jotka ovat Jääneet paikoIlleen ov t Flandin raba

ministerinä Ja Rollin kauppamlniaterinä. seikka 

Jonka kautta 'lardieu on tahtonut todista& että 

halli~sen rahapolitiikka Ja sen kauppapolitiikka 

tulevat Jatkumaan suanla1sina. Kauppaministeri Rol

lin on sitäpaitsi kokonaan 'lardIeun taskussa. 

Sisäministerikai on pantu vanha Dunkerque'in 

senaattori Kabieu. aivan tuntematon suuruus, en 

ole koskaan hänen nimeään kuullut mainittavan. Tie

tyati hänenkin on Jo kiitollisuudesta oltava !&r

d1eulle kuuUainen. Hänellä kuuluu olevo.n hieman 

va.lmm1.tomielipiteltä Ja kun hän lisäksi on Sl

aaattori, niin katsotaan että täaaa on eräänlainen 

kon •••• io S.naatille. 

JI&&n"UJely_iniaterin tärkeälle palkaUI on 

ot.t~ toin.n tuntematon suuruus, •• naattori Chau

Vlau, IlllmaUltu.n lääkäri. Uene. nimi kurkunpää

~Uen alalla, SenaaUsaa hän on lähinnä harrasta-



• 

• 

- 10 -

ant metaänboitoalaa Ja soaiaaliaeen vakuutnkseen 

kUuluvia kysymyksiä. !letysti mynskin ~&rdi~ tah

dosta riippuvainen. 

KU tan ylläolevaata näkyy, on uusi hal11 tus 

100 ID !ardieu. Jätän aik.een kysymyksen onko tällä 

'ardieun omalta Ja hänen edustamansa poliittisen 

IlUlllUlan kannalta viisasta Juuri ennen vaaleJa. 

koska oppositiolta ei tule puuttumaan aseita hän

tä vastaan. Toiselta puolen ~ardieu kait tuntee 

itsensä nyt kypsäksi suureen rynnistykseen. Ja 

myOnnettävä kai on et'ä hänen aktiviteettinaa nyt 

on suurempi kuin koskaan ennen. Itseasiasaa oli 

hänen nimensä Jo viime kuukausina uudelleen siinä 

määrin noussut että LavoJ.in tähti 011 alkanut 

laskea, Joten muutos Johdossa tavallaan kuitenkin 

oli loogillinen seuraus tapahtumista. Kuvaavaa on 

että Lavalille e1 Jätetty edes ulkomin1sterin salk

kua, vaa.n annettiin ainoastaan tyOmin1steriOn pääl

likkyys. Jossa hänellä tosin on vanhaa kokemusta 

Ja JOka salkku katsoen tyottOmyyden lisääntymiseen 

tulee 1 ähiaiko ina vaa timaan hal t 1 Jal taan auurta 

Joustavuutta. J.!utta varmaa on että Laval mieluum

JIlin 01181 Jäänyt Ql.la1 d 'Ors~lle. 

!ard1eu astuu nyt itse ens1 kertaa ~a1 

d·Or_ylle. !lImä on aina ollut hänen korkein unel

man.... Hänen Irlänla1nen kulmikkuutenla on tähän 

.&akka tehnyt ette1 kukaan mielellään ole tahtonut 

hlllU sUle p&1lt&lle ottaa. lIyt hlll i t.. mUrU 

1 t ... UIn. HIn on i tae tehnyt i teena" ulkominiate-
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En voi olla sanomatta että vaikka 110i t-

aen siitä että Tardieu Ge~vessä tulee ajamaan 

voim lla nl1 tä turvalliauuanWcHkantoJa Jotka ovat 

meIllekin kalliit ja vaikka voinee varmana pitää 

että mikään leikittely Moskovan kanssa ei hänen 

aikanaan tule kysymykseen, t~tynee toiselta puo-

len kuitenkin myHntää että Tardieun edustama kaup

papolitiikka Ja kauppapoliittinen suhtau~inen ul

komaihin, protektionismeineen, kontingenttijärJestel

oilneen y.m.. meille tuskin tulee tuottamaan eri

koisempaa iloa. Joskin Tardieun kauppapolitiikkaa 

vastaan kohdistuvat ~rvostelut omasaa maassa lisään

tyvät päivä päivältä, ei ole kuitenkaan odotettavis

sa että lähiaikoina .e politiikka muuttuisi. luu

len että yhdistelmä Painlev'-P~ Bonoour-Hennessy 

,.m. olisi ollut helpommin hoidettava hallitus. 

Eräl eilinen päivIlehti ilmoitti tietävänsä 

että !ardieu olIsi pälttlDyt panna uudet vaalit 

toimeen Jo huhtIkuun 10 Ja 17 p:nä, .ii8 Sak

lI&Il presidentinvaalin Jälkeen, mutta ennen Preussin 

vaaleja. '!ätä tietoa on vaikea kontrol.loida, Ja 

eili.esal deklaratioaaa&n '!ardieu vain i~itti et

tei hän hajoita Xamareita eikä pane toimeen uusia 

x) Hän ottanee Qwa1 d'Ors~l.l. kabinettiinaa 

oa1a miehiä. Xauppaosaaton varaJoht&JlJcal Arnalin 

Jälkeen (ktB. rap. I&o 9 alYU 31 on Jo a.etet

tu Oaael. '!arcl1eun aikal_.pia apulaisla enai_lU.-

.• en plla1ni_teri,tenaä ajoilta. 
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YaaleJa ennenkuin ~dJetti on katon alla. 

En ole ainoa tlUtäläinen lllhettlllla Joka 

alan epäillä etteivät vaalit tuo sittenkään suu

rempia muutoksia kaan Ranskan kauppapolitiikkaan 

nähden. ~artUeun henki on tarttuva. Ja ~dJe tin 

suuri vaillinki aamoinkuin kauppataseen pelottava 

tuontivoittoisuua vaativat tOimenpiteitä nykyisen 

suoJelusJärJestelmän Jatkamiseksi. KUn ranske.la~nen 

itse puhuu vaaleista odotettav sta siunauksesta. 

tarkoittaa hän sillä aivan toista. nim. sitä et

tä uudet vaali t toivottavasti tulevat antamt.aD 

lopultakin kau.an kaiv tun pohJa.n suurelle kansal

liselle kokoomukselle. Sellainen kokoomus on taval

lisesti intransigeant naapureihin nähden. 

B1 tunnu epätodennWcöisel tä että TardiSU1 

.wnt.utuminen venälä1a-ranskalaise~ nonagreasio-sopi

mukaeon tulee olemaan vähemmän p08itiivinen kUin 

011 Briandin. 

Briandin nimen yhteydessä kiinnitin lopuksi 

huomion siihen ettei tätä nimeä viimeisen pulan 

aikana edos enää mainittu. 

x 

~ard1eun ohJelm&puhe 

~t Ja yl1a&lkalnen. Se 

tUkan Jatkuvaiauuden. aot 

x 

x 

oli suhteellisen 17-
toteai Ranskan ulkopoll

äänellä 260 vastaan 

~ antoi ~ardleul.le pntlaaänsä luottalllalauaeen. 

JID.~8tö on ..... a1h1n IATal Ja a1ka1a~n ~ 

41_ lhe ovat tot1Ruleet. - Parlaaentln kokouksen 

,I&tytt71 71~lIrl1nen ~ JUo117Gn aikaan Tel 

'U'dl~ apulaislneen Gen'veen. uua11n ·bhtITUn. 
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Salainen . 

... .P .. ~ . .lLI S .. l.. SSA OLEVA IAll!TYSTö. 

" 
RAPORTTI n:o 1' .. ~ 10/ (2.1;. ! .;~!~~ 

P a r.. i a.1 ssa ... p:nä hela1 kuuta 1932. .2(j ~ ,3~ .. ' ! , • , 

--, -

Asia: l.1.l.lk1,n . .. .kk8.&ll ......• &l.&1 .••.• ta 

Viitaten alkais .. piin otaate .. iaa koakeYiin raport

teihini I:ot 3. 7 Ja 12 yoin DTtte.-1n yie1ä ilmoittaa 

ett& Bouilloux-Lafont'in Juuri ilmestyneessä raportissa. 

koskien Ranskan sotilasbudJettia vuodeksi 1932 sivuilla 10 

Ja sturr. tehdään selkoa siitä millä taYal1a Saksa on 

koettanut k1ertU Yeraail1esin määl-~ksiä ase1stuuaeen. Ra

portti mainitsee niinä neutraalisina maina Jotka oyat Sak

laa tässä AUttaneet SnU8in. Hollannin. Ruotsin Ja VeDä.-
• 

JIA. (~ot.ilta mainitaan Liabaanin lentotehdaa sekä Bo

~ora.1 Sen8iJaan en ole YUdett&aata& sivua paksuta r .... 

portilta yoiuut lOytU mitään ~omen mainintaa. Joten us

kallan tataoa k7~kaen lopullisesti JärJestyneekai. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) Tavallinen. 
2) t.v.fflnm Ja Ii,äbi 
J) Ei ti«loituhlin. 

.' .. .... . .... • ..................... ....... ........................ .......... ................. II • . 

4) Ei ti«loituhiin. mutt. ........ ..... ..... ..'... . ..... " ................................................................... II~. 
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Herra t InI terl , 

Lähetän t ä ten kunnioittaen ~el11e ra ort-

lnl : 0 15, Joka sisältää: 

vIime IkaIset_ tlapa.ht~ t _~_R __ 

V st anottak a, Herra ~ inI t erI, erino 1-

en kunnIo1tuk en! vakuutus. 

Herr Ulkoa 1 lnmtnl te 1. 

Vap aherr • YRJÖ-KO INEll, 

H e 1 s 1 n k 1. 
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Salainen . 

.r .Å R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 15 . ftJ !ct 

t~~ .'. _t _ " t)--L-.;~ 
e. r i s i ssa 11 p:nä maalia kuuta 1932. - '----. 

~ : 

, .. :" 

Asia: ~Qmon ..... v11mQalk isllt ................. . 

ta~ahtumat Ja Ranska . 

Samassa postissa Lähetys t ö lähettää Ulkoasiainminis

teriölle kokoelman leikkeleitä. joka käsittää Pari sin huo-

matuimpien lehtien sähkeet Ja kirjoitukset Suomen viimeai

kaisista t pahtu i s t. Jos kohta varsinkin kapinayrityksen 

alku ä ivinä eräät lehdet julkaisivat sähkeitä jotka eivät 

kaikissa suhteissa ntaneet oikeaa kuvaa, - eihän Helain-

gissäkäBn uuttunut vääriä huhuja! .. on mielestäni kui

tenkin todettava että suurin piirtein Pari in lehdistö ei 

tapahtumistamme. sen parem~i. tehnyt niin suurta numeroa 

kuin 011 pelättävissä. Tähän 011 sy~nä osaksi se se1k.k& 

että Ranskan omat tapahtumat Ja kansainv&lise n politiikan 

jänni t 78 estivät lehti ä liiaksi kiinnittämästä huomiota 

Suoman oloihin. osaklSi myös että Ranskan lehdistöllä ei 

ole omia kirJeenvaihtajia Suomessa. Useimmat v itetyt uu

tiset tulivat muista maist. Lontoos ta. Skandinaaviasta Ja 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~,,~IIi ... n. 
2) 7 .'I~n,"~n i~ lisiihi 
J) Ei ti«loituksiln. 
4) Ei ti«loltuJcsJin, muttd 

II • . 

........ ...................................... ................ II •. 



• 

• 

- 2 -

Berllnlstä. Sitäpaitsi Lähetystön onnistui keskuste-

luJen kautta eräiden sanomalehtimiesten kanssa saada 

pahimmat h yytykset vHltetyiksi. Otin vapauden kah

destikin huomauttaa Rallitukselleni että virallisen 

uutisaineiston puuttee sa lehdet ottivat tietonsa 

sieltä mistä niitä saivat Ja että näissä olosuhteis

s oli toivottavaa että Helsingistä virallisesti an

nettaisl1n &siall isia Ja rauhoittavia slihketietoja ',\ 

Euroopan suurille tietotoimi toilIe . Sen älkeenkuIn 

tällaisia alettiin anta. saattoi todeta huomattavan 

rauhoittumi s en , varsInkin kapinayrityksen nel ännest ä 

tai viid ennestä p ä ivästä lähtien. 

Pitempiä itsenäisiä kir oituksia tapahtumista 

ei y i äätän ä ilmestynyt l ehtiin; vasta eilinen 

Journal e Debats si äl i ensimäisellä sivulla ko-

konai en kirjoituk en onka kirjoi t taja J c ques de 
I 

Cou s nge, lia6 rouva de irielle, on leh den erI -

koistuntiJa pohjoismai 11n kys. ykSiin nähden . Kir

JOitus on kauttaaltaan asiallinen Ja a ettuu koko

naan hallituksen kantaa ymmärtl:!mään , mikä on itä 

huomattavampaa kun lehti on kaukana oik eall , v s

taton jotenkin Englannin Uorning Posti 

Omasta uolestaan Lähetystö pi t1 vii aimpa.na 

olla liiaksi antamatta tietoja täkäläisille lehdille, 

osuai koaka Lähetystö itsekin 011 ena! ä ivlnl!. 

varsin vaillinaisesti informoitu tilanteen ykaity s
xl 

kohdiat, osakai koska LähetystO piti parhaimpana 

x) En voi olla mainitsematta että kun maa-
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olla liiaksi tapahtumia kommen olma ta, sellainen 

t kt1ikka kun olisi voinut herät t ää epäilyksiä 

aQe an todelli estn laidasta. 

Ka ina r i t ksen ne l änten ä pii.ivänä kntsoin 

kuitenkin arhMksl mennä s 11 t ä puhumaan täkäl ä i -

saan ulkomlni te r i ön . mi ä minull~ oli pi kä kes-

kustelu a n henkil n , min . de Laboul en l:anssa, 

olle Lapuanliikkeen alkuaikoina v . 1930 miltei 

päivittäin tein s k iil a s illoisen tilanteen kehi

tykses t ä . Laboul ayelle ol i tilanne n 1n ollen a 

riori Jossa in m in tut tu , ja saatoin t ode t 

että in in a in päi vänä saapunut Ran an He 81 _ 

g i sli olevan lähe ttilään tilannetta ko eva 

&noma , j onka Le bo ye minulle luki , oli su rin 

l1rtein o ikea. 

SaatOin siihen menne sä ähet ölle tullel
x) 

den virftlll ten ja k ityisten tietojen avulla l u o-

da itselleni pääaSiassa oike an kuvan tapah tu ien ku-

------- - --- - ._------- _ ._-----
nant iaamuna (29/2) Ulkonsi i nm i ni t lön ens imälnen 

iaa ko e v salasähke f"ve.in mini terille" ) sae.-

pui. aamulehdet j o olivat als täneet u t1 le. ta
Jo 

paht umlata ja että Petit P rialen /ol i ulalssut 0-

tenkin kaikki ne yks i t yiatledot Jotka aUhke 8i äls i. 

x Alkup ivinä ~toln myö puhelimitse 'rle~ 

toitua tilanteesta, mutta kun 2/3 myöhään ill 11a 

puheluni erään HelSingin suuren p ä ivälehden toimi

~sen kanssa keskeytettiin - vaikka sensuuri tiesi 

että tangan toisessa päässä 011 Suomen Paris i 8sa 

oleva lähettiläs - en enää soittanut. 
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lust~ ja ennenkaikkea kapinayritykaen mahdottomuu

desta voida onnis tua. Tein nyt kuten ainA sangen 

avomielisesti selkoa Laboulayelle til oteen valo- ja 

varjo uolista 0. olin tilaisuudessa euraavana päi

vänä er is ä ku t uissti. uu elleen to t ee.maan Labou

layelle kehityksen kulkeneen siihen suuntaan jota 

kesku telu amme edellise ä päivänä olin pitänyt ei 

v in isenä vaan jotenkin varmana, nim. et

tä kapina ritys Jo uutaman ~ivän päästä lankeaisi 

om an mahdottomuuteensa . 

~oissa äivänä enin uudelleen Laboul yen luo 

ulkoministeriöön tode takaeni hänelle että 1lanne 

nyttemmin on t~sin selvä ja että k pina ritys on 

t~dellisest1 epäonnistunut. Laboulo. e o.lni tai aa

neenSa Ranskan Helsingissä olevalta lähet stöltä sa

manlaisia rauhoittavia tietoja ja mielihyväkseni hän 

lisäsi voineensa konstatoida että edellisellä viikol-

la antamani kuTa tilantees ja arveluni se n kehi-

tyksestä olivat täydelleen vas tanneet todellisuutta . 

Käin ollen on asia täkäläisessä ulkoministeri sä 

katsottava likvidoldukei. 

Kuutenkaan en voisi väittää että tapahtumat 

SUomessa olisivat täällä herättäneet suurta levot

tomuutta. Kyselyjä on tosin tehty oikealta Ja va

semmalta. mutta minkäännäk~iatä huolesåLneisuutta en 

voi sanoa havainneeni. SUomenmarkka noteerattiin vii

•• tel maaliskuun 1 p:nä pysyen Jokseenkin samanlai

sena kuin ennen, a.o. <&0 oent1lleä markt.l.ta, mikä 

Taataa trangikurssla 250 SUomessa. 



• 

Vinulla on viime päivinä ollut useita kes

kusteluJa, varsinkin puutavarakysymyksen vuoksi. mis

tä kirjoitan toisessa yhteydessä. erinäisten korke

assa asemassa olevien henkil~ iden kanssa, mutta ku

kaan heistä ei ole viitannut omen oloihin. josta 

päättelen että niin syväst i valitettavat kuin ta

pahtumat ovat olleet ja v ikka tietysti il reste 

touJours quelqueohose. en ainakaan tällä hetkellä 

uskoisi maamme arvonannon täällä saaneen auttamaton

ta kolausta. Lainamahdoll1suu temme täällä pysyvät 

edelleen samoista syIstä kuIn aikaisemminkin suljet

tuina. On ennenaikaista sanoa ovatko nämät laIna

mahdollisuudet vl1meisten tapahtumien kautta ennes

tään vähentyneet. Selvää toiselta puolen on että 

ne niitä eivät ole parantaneet. 
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Asia: ~ome~ ... J~ ... ... ~~!;l~~~P ...... , , .............. . 

kauppaeuh ~.~e ~ . 

Koska lähiaikoina olemme pakotetut neuvottelem an 

ranskalaisten kanssa erinäisistä kauppapoliittisista kysy

myksistä, lienee syytä hieman laajemmassa yhteydessä ot

taa puheen&laiseksi Ranskan kauppa olitiikan nykyinen SUUD

tG ja sen pyrkimykset Ja ehkä vielä enemmän koettaa eri

tellä sitä kauppapoliittista sanoisinko mentaliteettia, Jo

ka täll ä hetkellä elähyttää niitä piirejä jotka näistä 

asioista määräävät. 

Ruotsin täkäläinen lähettiläs sanoi minulle pari 

päivää sitten: " rdieu ~toi ka ikin voimin päästä val

taan ennen vaaleja voidakseen, kuten täällä sanot &n, teh

dä vaalit; hän luottaa lujasti siihen että nykyinen hal

lituakoalitio vaaleissa voimistuu, Joka ene~än taikka vä

hemmän merkitsisi hänelle neljän vuoden kuluessa jatkuvaa 

v ltaa; sen rinnalla on ,.rdieulle aivan yhdentekevää mi-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

J) T.v~1/inen . 
2) Tav.lan.n;a /laiksi 
J) Ei t/edoitublin. 
4) P.I 1QCJ001UiDJn. mutt • ......... ....................... 

.......................... .................................................... II •. 

.. ...................................................................... II • . 
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kä on oleva ranskalais-suomalais-ruotsalaisen puu

t varakaupan kohtalo." 

KUn Briandin hautajaisissa tapasin Norjan 

lähettilään Colbanin, joka kuten tu.nnettua edus

taa maataan Gen~vessä, sekä Yleiskokouksessa että 

Neuvostossa, ja Joka aseidensupistamiskonferenssis-

s näyttelee huomattavaa osaa laivastokomiss lonin 

puheenjohtajana, l ausuin hänelle valitteluni sen 

Johdosta ettei häntä Parisissa nykyään paljoa näe, 

mi hin än vastasi itsekin sitä valittavans~, mut

ta lisäsi t ämän toaiaeikan valitettavuuden vähene

vän aen kautta ettei HihettlläJUlä t ällä hetkel

lä ole Parlsissa mitään tekemistä. koska t a istelu 

protektionismia vastaan on taistelua tuulimyllyjä 

vastaan, Josta eI näe minkäännäk6istä tulosta. "On 

turhaa ylellisyyttä itää tällä hetkellä lähetti

läatä parlsissa." 

Latvia, jonka 

kaan on hu oma ttaVtlo, 

gentin, joka vastaa 

puutavoran- ja voinvienti Rans

s i syksyllä puutav rakontin

vain 20 ~ :ia viimeisten vuo-

sien viennistä - mikä tietääkseni aiheutui siitä 

että ku.n keakimäärä l askettiin viidelle v1ime iselle 

normaali vuodelle , Latvian osuus tuli näin pienek-

si koska se enstmmäi sinä näistä vuosista ei vie

nyt paljon lainkaan puu tavaraa Ranskaan. Vielä huu

tavampi vääryys on tapahtunut Latvialle sikäli että 

sille on myOnnetty ainoastaan 7 ~ aikaisemmasta 

voinv1enn1atäänl 

Kämät kolme esimerkkiä, Joihin vielä voisi 

• 
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lisätä Belgian, Sveitsin, 'anskan, Viron ja monen 

muun maan kauppnsuhteista Ranskaan yhtä kaunopuhei

sia esimerkkejä, todistavat s inänsä millaista sei

nää VAs taan täällä on taisteltava. WorJa, !anska, 

Latvia ym. ovat tänne lähettäneet erikoisia talou

dellisia komissloneJa neuvottelemaan Ranskan hal1i

~sen kanssa. We ovat kaikki palanneet tyhjin 

toimin kotiinsa. 

Pohjimmaltaan lähtee nykyinen protektionismi 

siitä että !ardieu yksipuolisesti on kallistanut 

korvans maatavilJelevän väestOn vaatimuksille. Tar

dieu ymmärtää että maaseutua tässä maassa on l&i-

minlyö ty seikkM joka ainakin osaksi riippuu maan-

viljeli jö istä itsestään, h e kun t än asti hyvin 

vähän ovat oeoitt neet rkim stä s aadb sanansa kuu-

luville ulkop olella oman ~ivan ra j oitetun iirinsä ö 

onhan kuvaavaa että Ranskan Edust jakam riesa ei is

tu ainoatakaan v rsinaista talonpoika, vaan että 

talonppikais iirien edusta ina iinä istuu asianaJa-

Jia, teollisuusmiebiä, yliopistomiehiä, opettajia, aa-

nomulehdent01mittaji ym., jotka ovat sitoutuneet 

ajamaan val1 tsijoi ttensa iutressejä ja jotka il1 ä 

tavalla joutuvat pa~joa enemmän riipPuviksi valitsi

jOista n kuin mikä on asianl ita monessa muussa 

maassa, Oli miten oli. !ardieu on saanut päähänsä 

nousta uudelleen valtaan näiden piirien avulla, ja 

nyt kun hän sinne on päässyt, hän ei voi heitä 

ainakaan kohta pettää. vaan on p*ko 'tettu menemään 

yhä pItemmälle myOnnytykaIssä - a1n&k1n niin kauan 

, . 

• 
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kuin vaalit ovat oven edessä. 

On edelleen totta että Ranskassa työttömyys 

huomattavasti k svaa, on myöskin totta 

viljelystuotteiden hinnat paikan päällä 

maan

erin-

om iaen alhaiset Ranskan hintamuodostuksen kiro-

UksenA on luonnottomasti kehittynyt välikäaiJärjes-

telmä - ,samoin 

vuodelta osoitti 

tA. Kaikki t · ä 

Jen kera o.n taa 

että R nskan kaup abalanssi viime 

lähes 2 milJaardin Smk:n miinus

yhdessä lähestyvien vaalien varjo

T rdieun politiikalle näenn" isen oi-

keu tuksen, ja näkyvän muoton a se on 3a nu t ulko

maihin Ja ulkomaisiin t avaroihin ko di tuv~asa tais

telussa, joka viime kesästä SAa.kkt:l. on ottanu t mitä 

häikäilemä ttömimpiä muotoja. Toinen as ia on että 

protektionismi, Joka hakee tilanteelle parannusta pe

riteriasta eikä mene kysymysten ytime en, ajan pit

kään käy maalle itselleen kalliiksi. 

Tardi,eun protektion1stisen kauppapoli tiikan 

päämääränä on päästä mikäli dollist irti nyt 

voimaasaolevista kaupp sopimuksis ta saadakseen siten 

vapautetuiksi eräät tärkeät tullitarlffln nimikkeet. 

Olen ennenkin huomau t. tanu t että 01' luonno ton ta e t

tä RanSkan nykyisestä tullitarittista 72 ~ nimikkeis

tä ovat sidotut. Vuosi sitten Lavalin allituksen 

tulless valtaan pitikin kauppaministeri Rollin, Jo

ka edelleen Istuu kauppaministerinä nykyises8~in 

halli tultaesaa, puheen Lillessä. missä hän suora n 

tunnustI hallituksen kauppapolitiikan päämääränä ole-
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van tämän, s. o. irtisanoa nyt voimassaolevat kaup

pasopimukset. Tämä politiikka osoittBQtui kuitenkin 

mahdottomaksi, kosk 

dellä kertaa liian 

se ol1si vien t Ranskan yh-

uriin vaikeuksiin. Sensijaan 

ryhdyttiin kontingenttisysteemiin, jota on pi dettävä 

väliaikaisena tullien vap utumista odoteltaessa. ös 

on käy te tt , kuten viime päivinä Viroa, Itäv ltaa 

Ja Tshekkoslovakiaa vastaan puutav ratullei in näh

den. suoranaista painostusta ultimaattumien muodossa 

sitomisten Ta uttamiseksi. 

Toiaet ml!. t taasen ovat saaneet kontingent

tinaa niin ahtaiksl että heidän on ollut pakko 

sanoa irti sopimuksensa, kuten esim. on käynyt 

Italian. On erikoisen kiintoisaa seurata mitä suun-

nitelmi on koetettu toteuttaa neuvotteluissa niiden 

maiden kanssa joiden sopimukset ov t joutuneet irti

sanotuiksi. Tämä n yy p rhaiten väliaikaisesta so-

plmukaesta Italian kanssa, Joka äskettäin saatiin 

alleklrjoltetuksl 

notun sopimuksen 

ja pIakkoIn astnu entisen 

tIlalle. Tässä sopimuksessa 

irtisa

näet 1 
ei enää lalnk.an uhuta suosituimmuudesta. vaan 

molemmin puolin on suostuttu tullitari!aariseen uu

tonomiaan Ja myönnetty kontingentolmisen oikeutus. 

Jos toinen ma. Jostakin syystä katsoo itsensä pa

kotetuksi kontlngentotmaan Jonkun tavaran tuonnIn 

Joata toInen maa on lntre880itu. on toIsella maal

la oikeus ryhtyä vaetatolmenpl e1811n. 

Ranuan kauppapol1 tUkan tarkoi tus onkin pääs

tä erlkoianeuv~~te~ kautta Järjestämään suhteet 

kuhunkin muhan erikoispohjalle • mikäli mahdollista 

/ 



.. 

• 

- 6 -

slten että vas tapuoli l uopuu suos ituimmuudesta. Eng

lannin ja Saksan kansaa ryhdyttäneen niinikään pi

akkoin neuvottelut i n täll ä pohjalla. Erikoi sesti on 

op i mus eJcsan kanssa (elokuul ta 1927) RAnskalle 

håitalli nen. koska siinä on enemmän kuln mlssään 

muussa sop l mukses sa sltomisi~ myönnetty. 

'l'ardieu o~ alvAn kuuro äänille jotka hänelle 

koettavat sellttää t ämän olltilkan vlevän ei nlno-

nstaAn t aloudelliseen. vaan sen rinn-ll. myöskin po-

111 ttlseen Ja 31 vistykselllseoen erlstäytymlseen. Hä.

nestä se kausi on lopussa Jolloin Ranskan portit 

olivat auki kaikille. sekä ihmisi lle että tavaroil

le. ja h än pyrki 1 tle tolsesti t ällaiseen eristäyty

miseen. !ämä seikk- on tärke ä pitää sil mäll ä mei-

dänkin, koska kaikki meidän argumenttimme leisten 

suhteiden huonone misesta ym. klrpoavat t ä t ä muuria 

vastaan. 

Edelleen luottavat 'l'ardieu Ja Xl siihen et

tä muut ma t ~V&t Ranak n luoton tarpeess~ Ja sen

vuoksi pakotetut nielemään suut~uksensQ. 

Tietysti l öytyy paljon niltä, varslnkin oppo

sition taholla, j otka osaksi oppositlohalus~. osak

si myOs todellisest& vakaumuksesta ovat huolestuneet 

siitä mihin tällainen kauppapolitiikka vie juuri yl-

läolevl. seurauksi Silmälläpitäen. Laajat teollisuus-

piirit ovat Jyrkästi !ardieun ohjelmaa vasta n, kat

soen että toisten teollisuuspiirien Ja maanvilJelys

piirien siitä eaavuttama etu l&ak... heidän makset

tavakseen. !lllai8la plireJä ov t esim. tekstillite-.. 
oll111Uu8 PohJo1e-R&nakuaa, -..appanJate oll1l1Uus, Lyonin 
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silkki teollisuus, muusta puhumatt, jotka kaikki 

kärsivät pahasti niistä vastatoimenpitei tä, joihin 

muiss maissa on ryhdytty Ranskan vientiä vastaan. 

Erinoca isen kiintoisa oli käyntini Lyonin 

messuilla senkin kau. tta e t tä kaupull8in tarjoamille. 

suurilla aamiaisilla jouduin istumaan ent. Päämi

nisteri Horriottn viereen. joka on Lyonin pormes

t ri ja siellä ni\Yttel"ee kruu.naamattomM kuninkaan 

0.... hänelle osoitettiin kaikkialla v intään yh-

t ä suurta kunnioitusta. kuin tälill ä tastl.ve.llan pre

sidentille. Ja hänen oliittiset vas tustaj naakln 

ov_t p Jcotetut häntä i ha llemaa.n orrnestarina, dmi

nistr ttorina Ja eh:ä ennenk ikkea puhujana. K hden 

tunnin kuluessa ehdin puhua hänelle useimmista mei l

le tärkeistä nykykysy ksistä Ja esitin hänelle eri

koisen laajasti puutavarakysymyksemma. Hän 0 oitti 

suurta innostusta. v r inkin viimema.inittuun kysymyk-

saan Ja anoi peittelemättä olevansa nY'yisen vi-

rallisen kauppa olitiikan ehdoton ustaJa, kutsuen 

sitä puhtaaksi hUlluudeksi. pure rolia. j oka vie 
x 

Ranskan arvaamattomiin vaaroihin. SUuressa uhees-

saan, joka 011 loistaliaJ.m ia mi t ä ellimässäni olen 

kuullut. Herriot e Hti vapaakaupan ideat. a::tö 

moitti niin selvästi että k ikki sen ymmärSivät 

hallituksen nykyistä talous olitilkkaa ja lopetti 

toteamalla että ~on aina on ollut. on ja tu-

------------
Xl Jätin hänelle myOhemmln tää.ll.ä pienen me

morandumin puutavaraky~ksestlmme. a.aan mlnk& olen 

myOa Jättäqyt ulkomlnl.tarlG~D .ekä kauppamlnlaterl11e 

Ja ... nvllJe17amlnlaterllle ya . 
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lee olemaan va ae.kaupan k nnattaja. T&tä osa hänen 
xl 

uheeataan saavutti treneetti s i ä auoai onoaoituksia. 

Herriot ei ole suinkaan ainoa tllmän auunn n 

edustaJ. mutta on huomattava etteivät nämät hen

kilöt, 0 ivat ~e missä a emassa tahansa, ennen 

vaaleja uskalla mennä lupaamaan vali tsijoille vähem-

ää kuI n mItä ~e.rdie on luvannut, ja näin ollen 
xxI he nolente volente seuraavat hänen n alejaan. 

x x 

x 

T t ä ta ataa vastaan on katsottava myös in 

me idän suhtettamme Ranskaan j niit ä neuvotte-

luja otke. t alk nev t. Pidän mahdolli en että 

kIeltolaklk symys ennen äänestystämme pelosta et-

tei äänestys menisi hullusti ja lAnestyksen 

ehkä jonkinlaisena kiitollisuudenosoituksena 

älkeen 

on j os-

~in määrin h illinnyt Tardieun ja hänen herrojensa 

halua va ikeutt&a meidänkin suh teitamme. Jos ko ta 

XI uten Herrio' puheessaan kääntyi puoleenl 

Ja sovitti sanoihinsa erinom6isen kauniin, Suomelle 

osoitetun adressin . 

XXI Kun pari viikkoa sitten voin h inta, kii

tos ankaran kontingentoimisen (vain 1200 tonnia vuo

den enai nelJännakselle kaikille maille yhteensäl. al

koi pelottavasti nousta (ollen nykyään n. 65 3mk. ki

lolta) avaai L'Intranaigeant-lehti vo1makkaon taiate

lun kontlll8ento1miata vaataan. Halli tUli peläten oppo

sition k~ttivän hyväkseen h1nn~8U& korotti kontin-

gentln kolm1nkert&1aekaU Hinta OnkIn nyt lallkuasa .. -_ 

Olemme pyytäneet saada oman voikontIngent1n taatä 11-
.~k.eatä. 
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surtaxe on valite tnva ja jos koh ta puutavarak 5y-

mys ain kin ttlmän vuoden ensi uoli kolta n y 

k jist vän, on maita, kuten Norja , !anska, Viro, 

Latvi, Belgi a ym., j oih in T rdieun xenofobi on 

ko distun t vi l ä nkarammin kuin meihin. 

Tahdon t s ä yhteydessä het i h om _uttan e t t ä 

j uaton- ja voinvientimme vuikeuksia Ransk n kon
käsi tt ää 

tln nttis teemin t ltua voim an eI pi d käai;ttUJ 

erikoisesti mel in ko diatuneena toimen lteenä , vaan 

rii uu se iitä ett 61 nomaiset et vi en-

iliik eet, Lähetystön ja kon ~linvi a to en l ukui -

vuo ien kulue 8 tekemistä uomautuk i t a uo-

limatta, eivät ole pitäneet uolta n ' i d en markki-

noIden hoit~l sesta. vaan on sieltä a ina vas tattu 

mikäli lainkaan on vastattu! ette~ida uusia 

markkinoi ta j a tella niinkau nkuin va rma menekki on 

olem~ssa v4Ohoissa ost jamaisaa. Täst ... i eutuu et-

tä Rana k,an tll sto edellisll tä vuosll ta, j?hon kaik

ki ontingenttlprosentit peru tuvat. eivä t osol 

:llomesta paljon mitään tuonti. näIhin artlklolhin 
. ~ .~ . -\1 

nähden. Juttu on sama Bel iassa ,;ri&s QtKI.atoa ....... 

on myönnetty ivan minimaalinen kontingentti. On 

elvää että jos kerran kontin enttisysteemiin ryh-

dytään, tämän tarkol tukaeba eI ole uusille 

maille m rkklnoit&, vaan päinvastoin r olt~ .... 

markkinat ennestään oleviin. 

Olen toisessa yhteydessä, kirjeessä Her~ 01-

koaaiainministerille , tehnyt selkoa siitä vaar&st. 

Jon tällä hetkellä uhkaa puu tavaranv1entiGmme Bans-
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kan t NI in alJon on tässä k ai-

k nsuntu l nnokka.e.n prep xe. t l on k utta ruot e.l. isel-

om lniselt t ahol t t äällä , e tä vlranomai -

nvastl ottaneet har klnn n laiseksl 

en J poh joismaisen tavaran differensoimi-

en ke ki- ja it tleu r oo alaisten puutnvarala ien 

ku.Jtannuksell enj keen ku in ki rjo itin ki rjeeni 

Herra lko i ainmi ni terille on y skin rou ami nis-

teri s ä ääko 11 Nordbergille l a.u u tu s e otaksu-

Ola että olo en nel ännek en ... ja si, siis vaali -

en r keeo, voi taisl1n r . l t ä . . l aisean ero teleml-

een . oioel ta puolen on 11 om ... tava e ä kotima lne n 

~ . llä lke. lujemmin or 

nl oi tua j maanvil el sIni teriön käytyä T r dieun 

ai e.m1. l1tuksen ehkä t ärkeimmäksI lkaa saada 

san nsn kuul uv lle aremmln kuln ennen . Toiselta 
~ 

p olen Von olemassa se valopilkku etttl my kln vli-

nlnviljelijät ovat Qlk neet paremmIn organ l so itua ja 

nostaa äänsä myöskin Parls1asa, missä heillä tä-

hän asti yl eensä on ollut suhteellisen vähän ano

mista - kuten tunnettua vilninviljellJ ät ovat par

haast päästä p lkalll 0 010 ja , Jota altai he ylI 

t än ä kuuluvat po rv rilliseen vasemmistoon, jolla 

vuodes ta 1926 on ollut hyv 10 v l.in sano i a h 1-

lituksissa. Tätä tiet ehkä on otakin saavutetta-

vi 810. 

NW t äni että Offioe na tional du Vin .piti 

täällä kokouksen 
xl 

edustajat pyysin 

johon muuten t ti 0 .... 

päökons 11 Nordbergi 

34 tla&n 

enemään 

Xl SUomi 011 myOs saanut kutsun Jo syksyllä, 

mutta. ilmo~ttanut eI ot tavanaa oa&&, koska kielto

lakI sIlloIn Vielä SUomessa 011 voimassa. 
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slnne ja euraamaan s en t Oltä , mlkä os ol ttautui-

kln t keäksi, koska ko oukses s8 011 llik!teell ä 

erheellls1 ä huhuja uuden alko 01 11 lnsäädäntömme yk-

91t 1 ko iata ym . ä on 11 Nordber ltl koko-

ukse sa eei telmän, jossa 1m tek i selko alko 011 -

tl1 tee ta kotona . Be lan edust ta, j onka ö-

hemml n t asi n , kuulin sl te mi n e ttä uomen nl ml 

011 ollu kai,t i en ja että r. ielinla ei-• 
ln n den oli ol lu t mltä edullisin. Sen Ulkeen 

on u onsuli Nordber vielä k " ny t kokou en u-

haen o ~ ta an, d6 ut~ Bar t en 1 ona, joka on vl1nl-

kaup lal t ten syndika.tt. tin residen t tl, .1" huo nuttnnut 

ella va cavaatl nli t v_aroi t a , j otka voiv~t 

koi tUtl. Rn nn vlininviljel1 ö1l1e a -kaup 1 i11e 

911 t ä että 1 onnolli i a tuot t eitamme e te -

t ään viem stä Ran kaan. L ös maanviljel smlnlsterl1-

le osta sain ku 11a että h äne l l ä on suoranal-

ala intre ssejä eräässä burgundifirmasse. olen t · 

hän vaa:raan vil t nnu t J olen sitä muutenkln k t -

t änyt a seena. ml11äiln tavalla tlety ti antaoatta 

111e uhan muo toa. 

Jos koh t a tältä taholta tullaan teke 

kuten tiedämme, e lt kslä viranomaisllle j j os 

koh ta l is on olemassa p ieni t oivo että nämät 

piirit voivat vaiku ttaa halli tuk een, on toiselt 

puolen otettav. uomloon ett meihin nähden kysymys 

on ni in pienistä umw1s ta e ttä Tardieu l na v01 

huomAU ttaa 0 Jelmanaa toteuttamisen tuottavan muul

la t&. olla m1lJaardien voittoa. minkä rinn 11& muu-

,-
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twn t ymmenet miljoona t eivät n ttele mitään osaa. 

lieleni tekee viel ä i teer t risin k up akamari n 

erlllin h'rv in huoma un ja ohjoislJ .i sia aioita K Il-

r i esa oitavan jUsenen san~ t, kun htme n kanssalln 

r i ptLiv °ä i en keskustelin kOKO tästä • ym s -

.,i emä t: "r Llen ttinne ova pä aiassa oikeat, 

jos ko ta r an kaln inen eräi 8ä ksit i sko i sa tie

t , ti ajattelee toisin, mut t a nl1 lä ar ~e~teilla 

e te sa vu t a n mitä inoa 1e on aa a Tar-

dieu käänne k 1 ois nyk iseltä lin jalt an; os 

en ky enette tekemään , ni i n til M e voi muu ttua, 

muuten ei ." 

11 t l1 iten eidän näi sä olosui tei sa oli-

i iele äni pro edoit v , rohkenen esittä o eu-

Olen koe tanut o lukuueta saakka v ku 

e t t ä o.r s t · tl1kkamme oli ollut ja vie l ä oli

si 0 tua ottama n v et an Ran knn meille t rjo _ 

m suosituimmuus ni itä tulli lennuksi vas to.an, jo t-

ka Ranska tammi usea eiltä py i. Täh vofd IlO 

sanoa ett suosituimmuus Ranskan nykyisen talous 0-

litiikan vallit •• s_ on muuttum ss !lIu oori eksi. 

Jos näin olisikin, on en innäkin huomattava e t t O 

so i~uksemme vielä on voima sa ja e tä fanee-

ri, juusto ym . sai ivat a inakin tois t a i seksi viel ä 

nauttia suosituimmuuden suomista etuuksiata, mitä nyt 

eiv t tee . Toiseksi Ja ennenkaikkea meidän , Jos 

n naka pyrkii uusiin kauppaneuvotteluihin koko lin

Jall, tulee erinomaisen vaikeak 1 neuvotella, .101-

le1 meillä ole suosi tuimmuutta neuvottelupohjana, ku-
I 

Co 

I 

• ~ 
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t en on 1 ita usei ien mu i den iden. olmanneks i 

t t ä ol i si seuraava 
Main1 teemani 
••• dtw ••• ...;rt 

etu. Kuten minulle Legue . 

ä ken p aristo kau pakam rin äs en, 

oan e err&t ym . henkilöt 

ov t vaku tt neet. vi ime iset tullikor otuksemme. ot-

k lähinn koskevat Ranskaa. ovat t äällä her ttä-

neet erlnom isen pah ieltä , sanoi in: enemmän 

kuin kotona uskotaan . -inulla on sor enp ssä tuo-

to et tä n ät tullikorotukset vielä tuleva t me ille 

tuottamaan haitt 0. , koska Ranska dollisesti voi , 

käyttää n11 tI:l yväkseen i kae.nsaad keeen sellaisen 

til teen. j oka p kottaa meidä t uusiin neuvottelui -

hin, i t ä va rma t i taas olisi se r uksen uusi. 

ny i tä epåed 115 e i k 

kalle takaisi suuremman inon 

oka Rana-

ai ttemm e vhli -

i s ä kauppasuhteis8&. Kieltolain k at minen ei t 

ä suhtee sa itkällek än auttaisi. 

Olen t ämänkin vuoksi sitä mieltä ett ' me i-

dän oliai ensiksi v stattava suosituimmuu ehdotuk

seen myönteisesti. suostuen ant&maan Ranskalle erä i-

tä pyytämiänaä tulli lennuksia siihen su ntaan kuin 

Hallituksessa on suunniteltu. Tämä toimen i de veisi 

meidät varman etapin eteenpäin. estäi i meitä jou

tumasta liian lavealle tielle Ja tc1ttai81 k Jen 

meihin koldi tuvas ta ~imoaiteetista tullikorotusten 

vuokai. 

L1sään vielä että suosituimmuu • jolla on 

todellinen reaalinen arvo, meille tarjottiin 15, ~:n 
. 

urtaxe vastaan. 'räällä le taan yhä suur ellllllaSSa \ . 
määrlLsaä olla tyytYD! ttlSmiä täh~ Imrtaxeen. parl-

• 
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sin kauppakamarissa se minulle sanottiin peittele-

mättä . ikäli ymmärrän, ei meidän kannata asi in 

näi n ollen uhrata h rvoja vnlttejamme surtaxea 

vas taan taistellaksemme, koska on enemmän kuin sel-

vää että sitä ei pOi ste ta me iltä. jollei sitä 

pOisteta samalla kertaa m i lta ma ilta, j oi in näh

den se on pantu voimaan. 'ainitsen vielä t äs s äkin 

yhteydesJä että Ruotsin Hihet stö vuoden v i h tee -

sa koe tti eri oises sa nooti ssa Ranskan ulkoministe-

ri ölle s aada pu tav r an , selluloos n ja p perin 

tunnustetulksi sellaisiksi kansainväl i s iksi kaup~a-

tavaroiksi, joita tuo surtaxe ei koskisi. Tähän 

noot t iin sai Ruots in l IDletystö jyrkästi kieltei en 

vastauksen, eikä ole käsitykseni mukaan mitään mah

do li uksia olemassa että meille nyt vas tattaisiin 

toi s in. 

Yarkkamme jyrkkä putoaminen viime vuoden lo

pulla on herättänyt täällä vissiä varovaisuutta. mis

tä myöskin saa selityksensä että Ranska toivoisi 

periaatteellisen sopimuksen syntyvän SUomen kanssa 

n.k. korvauskaasan vOiJml.anpanosta. Jos kohta tähän 

ehdo tuksee n SUomen ha Ui tuksen puolil ~ on vas ta ttu 

kielteisesti, tiedän että ttlällä kaikesta huolimatta 
edelleen 

asiaa /haudotaan preventiivisenä tOime npiteen ä . Lähe-

tys~ tekee tietys t i parhaansa joka tilaisuudessa 

aelittälkseen ettei ole olemassa mit ään todellista 

syytä tällaiseen tOimenpiteeseen, ja olen viimeksi 

Parisin kauppakamarissa. pyytänyt heitä kääntymään 

erä iden suurten ranskalaisten vie j ien puole~. jot

ke. ovat jatkuvissa ka pasuhteissa Suomeen ja joll-
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la ei ole ollut minkäännWcöisiä maksuvaikeuksla 

tänä aikana. Tämä seikka kuitenkin voi he iken-

tää neuvo t telujemme lähtökohtaa, j oskaan ei mn te

rlaali sesti niin kuitenkin psykolooglsesti. 

Jos puutavarakontingenttimme kolmannelta kvart

t calilta ei parane ja j os muutkin kysym kset osoit

tautuvat mahdottomiksi järjestää. meitä t . dyt t ävällä 

t vallat olisi mielestäni vakavas t i harkittava eikö 

olisi s tä vastata. ranskalaisille ko .. tingentoimnlla 

viinit ja liköörlt sekä nostamalla vivnitullit pal

j oa korkeammalle. Tästäkin syys t ä olisi mielestäni 

mikäli mahdol l ista l ykättävä kuu ns pimuksemme 6 p :n 

viiniklauselin kor j ausvaatimus myöhempään a janko t aan . 

koske me idän, jos kerran Ranskalta vaadimme t äs sä 

suhteessa kaunista elettä, k EiV vaikeaksi heti sen

jlilkeen r h t yä repressaalio1hin sillä alalla. 

Joka tapauks_e9_~ _e.!tdo_tt e._isi~.!'~tel _ m_i_tAän vas..:. 

t usta Ranskan ulkotinisteriölle anne t taisi ennenkuin 

uutG.varB:?~_nt_~nbentti toiseksi nelJällnekseksi on 

määrätty. Jos alennus näet tulee kovin ankaraksi, 

voimme ehkä käyttää siitä syntyvää psykoloogiste. mo-

menttia hyväksemme eaittääks~e suuremmat vaa timuk

set. 

x x 

x 

le/III. Eilen kauppakamarimme uuden presid en

tin kunniaksi JärJestämilläni aamiaisilla kerrottiin 

että Jossain määrin uusia tuulia olisi alkanut pu-
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haltaa asianomaisissa ministeriöissä Ja että ~rdieu 

Gen~vessä viime päivinä oli saanut kuulla niin 

paljon arvostelua kau papolitiikkansa vuoksi että 

häntä olisi ruvennut pelottamaan. En ole voinut 

tätä tietoa kontrolloida enkä a priDri siihen us

koisi, mutta varml\A on että Ranskassa itsessään 

alkaa nousta yhä useampia ääniä nykyistä kauppa

politiikkaa vastaan. Niinpä Les Eohos-lehti eilen 

Julkaisi kaksikin kirjoitusta tästä asiasta, Ja 

ennenkaikkea on m inittava että Senaatin tulliko

missionin raporttööri on hyvin voimakkaasti käynyt 

tämän politiikan kimppuun Ja että komissionin mie

lipiteet meni.ät Jyrkästi hajalle. Suurta huomiota 

on herättänyt että viime helmikuun vienti oli 

vain 1,7 milJaardia, sen ollessa kaksi vuotta sit

ten samassa kuussa 4,. milJaardia. Jos kohta ylei

nen pulatilanne maailmassa on ollut vaikuttamassa 

tähän katastrofaaliseen vähenemiseen, on kuitenkin 

yhtä ilmeistä että !ardieun protektionistinen kaup

papolitiikka siihen on niinikään suurelta osaltaan 

syypää. 



SUOMEN LÄHETYSTÖ Par1s1ssa m a11skuun 21 p:nä 1932. 

: 0 V l ~ - l{gt 

( 

Ulko si 1nmin1 teriölIe . 

Korj us raport t iin :0 16. - - - .. -_ ...... - - -- -

/ '2 )~ 
. /) 2 

R orti ssani N:o 16 s1vu 9 rivi 9 a1-

h alta 0; dän korjaam n san n n juustolIemme" sa-

naksi "volllemme". Juustonvlent1mmehän Belgiaan 

on edelleen vapaa. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
$ -

RYHMÄ: (): 

OSASTO: Cb. 

• ASIA: 



SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariaillsa 

Herra Ministeri, 

ali.kuun 2S P :nä 1932. 

,--) 

I 
} 1, 

Lähetän täten kunnioittaen 'eil1e raport

tin1 K:o 17. Joka sisältää: 

Käynt1 Ranskan valt1opank1n JohtaJan luona. 

Vaataano t takaa. Herra K1nisteri, erinoma1sen 

kUnn101 tukeen1 valtuutus. 

Herra Ulkoaai.1nm1n1ster1, 

Vapaaherra A. S. YRJÖ-KOSKIBEB. 

Hels1nki. 
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RAPORTTI n:o 1'1 • fJ. (1 
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:f • r 1 aJossa 2.2. p:nä aaal1e kuuta 19.32. 2f!/~ ':'-) .~' _. '1)-- I L~ :' 
I I~ :,:':iA 

Asia : Km.U ..... R~.IkNl ..... Yal.UQ~ .......... . 

pankin ~oh taJan l:~C?na ' . 

" XI.,.in eUen Ranskan Pankin pUJoht&Jan lllona hä.

nelle kertoaa.... kIlten minulla on silloin täll~in tapa

na tehdä. oloista Ja .,.arsinkin taloudellisista oloIsta 

SIlo....... 111 ttlllaltta tällä kertaa k~ntl1n1 niaenoaai.t • 

• ond,e~.ta lainaaahdolll.aDkai1a nähden. varsinkln t~ 

doin hlnelle kertoa taloudelll.en Ja rahalli.en tllante .. -

., Y&ral.~l.e.t.. SIlo •• n Pankln tl1annekertomnaten oaolt-

~ta terT,ht1Rl.e.tl. Y&luuttak7.,.,k.,n .elv17tJmi.e.tä. 

aarkk_, DOu8llat. KlntBllln t&pahtwD1et. huolim.tta. r11p

pumattomudeatMae Xreuger-t&pahtumaD. aiheuttaa1eta aeurauk

.lata. k~pp.balan.al .. , Jatkll .... ata aktii.,.l~ude.ta ya. 

Kore t nllk7i oleY&D tietoinen aa..aat_e eiltl o80i t

taDIlt m1nklänlalata hllo1e.tIlalat. een Johdoet., pl1nvaatoln 

hln l~~l 1hmettel''''lDaä eitä , että k.ikki pohJol .... t 

niln 'h7Tin ov.t "'0 inee t pulakauden keetU. '" 

Krilto1ee.U haluln tlllä k.,nnillln1 Koret'llekln 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) ToIvoIlIin,n. 
2) J oIvoI/I,",n joi U$iiksi 
J) Ei Htdoltuksiin. 
4) Ei ti,doltuksiin. mutt • .......... 

o •••••••• •• • ••• H ••••••• • •••••••••••• •••• •••••• ••• •••••••••• • ••••• ••••• • •••••••• • • • • • ••••••••• 
// .. 

.. ..... ...................................................................................... .... // .. 
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p • .1noataa 81 tä pahaa vaUtU tueta ( lIlnkä &101188. t.

kl.i Joa Ranaka .delleen lnalatoi.i Yaatimnk •••• aan 

että SUolIi suostuiai neuvottelemaan Ranak&n kanaaa 

kOrYen.ak aan (oai .. e de ooapene&*ion) perullt .. ll1ell

ta 11&1 t t_e väliaes tä kaupaa ta &!heu tu vlen Yaluu t

taauorltuaten ol.araaml.ekal. ~erroin Koret'lle Rana

kan Helaingiaal oleyan lähettill1ln t~een .. l .. ta 

viralliaen ehdo~8en, mutta SUomen Hallituksen sii

hen va.tanne.n kielt.isesti. !lhän sanoi Kor.t 111-

unt keak.yttä.n: "Siinä teltt. &!Y&n olk.in, .illä 

pidän koko tltä JärJ.stelmäl perin ~rmiollla.na Ja 

hait.lllaena luonnollillelle kaupank~nnllle. Tähän 

suuntaan olen koettanut toimia Ja Yaikuttaa IQ'OS

k.1n Parhin kauppakuarUn, Joka kul t.nkin tle.ä 

.. i.... on lt.epintainen. Itllepintaislllpia .iellä 

on Banque de. pays du KON'in JohtaJa Brlzon, am.t

ta hänelli on palJon ftJ.keuk~la ideanu. llpiaJ&IIl1-

.ekat." !laall yhte7d .. sä talldon Min.1 ta, .ttl Brl

Ilon, Joka On renakalaia-suo-.l.aill.a kauppakMarin 

Johtoltwman Jlaen Ja Jolta aInulle yarainkin tllaaän 

taly.n kulu.aaa on tehnTt todeIliaia palvelukaia. 

Jo 117ka7111 ainull. k.rtoi .ttä Jotain tlUu.ta 

011 ~loll". lIi.tl silloin ilmoitin kotia Ja .ia-
I 

tl kai t o.alt.l a1heu~i etta valuu ttaaäännlS.t.1T.-

tl ~o •• e.. luoYUttiln. (Olen aenJllkeen Brizon.1n 

kana.. ollut Jatkuvia .. ltläuatelula.. tletl ilta. 

Yletl .. 1 .. ta i _ut8n Yl1ttaan raporttl1n.1 .:0 16, 

a1 YU 16. ) Oli .i ten 011. .1el1h7Tin on tod.t tay. 

Ittl Ban~e 4. JraDoe'la pllJohtaJ& eiia on .. 1-

aata tolata 8iel\&. 
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), Puhuin JIor.t'll. ~lS. n.nin laaJasti puu

taTarak7.7myk •• at.... J. lähetin hän.lle tänlln .ii

tä pi.n.n prose.orlan. 

Jnu.ta k •• kUstelu.t.... mainittakoon .ttä Ko

ret minulle puhui .11eTiiv.~ llmpimlsti Xr.ug.r' 

1st& J. kU tti hänen Ranekalle v. 192'1 ant ..... 

.pu., mainiten .ttä Kr~erin kanssa oli 
I 

ennos&!-

•• n helppo J. h~sk. neuvotelI. - Koret 011 s11-

loin aslanomain.n virkamies ~ .. inI8terilS •• ä - J • 

etta voi l110i ttelem.tta .anoa r että Ranskan :ti

nan •• ln J. Korgan-r,yhmlD uudet noraaallauht •• t .1-

koiv.t 811 tä pl1TlLatä , Jolloin Xr'user RanskalI. 

antoi tunn.~ .pun ••. 

nei •• stl :tinans.i t1lante.st. ..ailma... ..noi 

mlnulle Kor.t nTt kut.n viimet.i 88/12 vl1a. TUon

na, .tU hlD.n m1eleatUD t1lallD.. h1lJu _ _ tt. 

mi tenkin huo .. t tavaat1 on paran ...... . että 

Baa.li.... .i.8& Taltiopankki.n Joht.J.t ollv.t kool-

1. Irwgerin kuol__ •• ttu..... tolaet Ja. var.in

kln Englannin pankin pIaJoht.J. ollvat olleet. ku

t.n hiD aanol, .xtra .... nt no1re. JIontegu 1I0raan 

011 pl t~t Ir8UB8r1D moI.... -kolmantena J. vH

•• 1.1ll1 TU'Otuk •• na" ( •• laUDen 011 ollut Wienln 

EreUtaDataltln kaatwa1neD, toin'D Ba6lanD1n pUDJWl 

luhl.~ID.n). .or.t puol •• taan kat.ol että Xreu

g.rlD kuol... toaln Jo ... ln .lIrln Toi h1d .. ~ttaa 

t.rveht,.latl .tta .tta .1lll ei ~. 01U&all 

aJan»i 'kUn ratkai........ .erkl t7.tl. Jotapat t.l hID 

kat.ol I .UI ImhILt Ir-ser1n aortulll.'D Ttikutuk .... 

ta ~ot.1D ialou •• llallA ov.t lI1oit.ltuJa. ..lata 

re:t.ro. " 
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Herra inisteri. 

Lähetän t äten kunni oittaen Teille raport-

• tinl N: o 1. JOka sisältää: 

Käynti Tard.ieun luona. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri. erinomaisen 

kullJlioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Vapaaherra A. S. YRJO-KOSKlNEN. 

H e 1 s i n k 1. 
--------------- .. 
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Salainen. 

P ARI S 1 ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 18 . 

Pari ~ i ssa 31. p:nä maalis kuuta 1932. 

Asia: K~~n.tl .. Tf1!.<i i.~~ ... !:-.~.<? !?:~ .~ ................ . 

Olin ennen p ääs i äistä pyy t äny t päästä pää- ja 

ul komi nisteri Tardieun puhe ille kohta pyh ien Jälkeen. Hän 

ot t i ki n minut vas taan jo en s i mmäisenä arkip äivänä . Olin 

näin menetel lyt voidakseni vielä ennen toisen nelJän

neksen puut avarakontingentin määr äämistä mahdollisesti vai

ku ttaa t;L'aridue'höu itseensä . Joka näitä kysymykSi ä hyv in 

l äheltä edell eenkin valvoo. Oso ittautu i kuitenkin että 

kon t ingent i t Jo oliva t määrätyt ja asetus painossa. j o-

ten mahd ~llisuuksia ei enää ollu t vaikuttaa niihin. 

J6uduioune ku i tenkin heti keskustelun alussa kes-

kelle puutavarakysymystä . Palaatln hänen mieleensä sen 

haa stattelun. JOnka hän marraskuulla antoi HufUdstads

bladeti n t äkäläiselle edustajalle Ja Jossa hän sanoi R~l

kan oikeastaan olevan velvollinen ryhtymään vastatoimen

piteisiin Suomea vastaan kieltolain vuoksi. Sanoin tämän 

kirjoituksen t ehneen syvän vaikutuksen SUomessa Ja olleen 

yh tenä syynnä kieltolaki äänestyksen tulokseen. Sanoin edel-

Jakelu (alempana ol~"ien ohjeiden mukaan) : 

1) Ta l'. lIin. n. 
2) Tav. l/;nt n ja liså'k i 
J) Ei ti.doituksiln, 
4) Ei ti.doituks;ill , mutt" 

. . ...... II • . 

...... , ..................................................................................... II •. 
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leen että nä issä olosuhteissa SUomessa ei va in 

yleisö . Joka aina kats~o asioita sous n aspeot 

simplifi6. vaan myös Johtavat piirit ovat ihmeis

a ään s iitä että kieltolain kaatumisesta huolimatta 

kuitenkin t ällaisiin repressaalioil in ryhdytä än. 

Tähän vastasi Tardieu ensiksi että hän itse 

ei ollut sita haastattelua antanut. vaan että se 

oli kirjoitettu maanviljelysministeriön by~oossa.' 

Toiseksi h än aikoi puolustaa Ranskan kauppapoli

tiikan nykyistä suuntaa ar umenteilla, Jotka ennes

tään t uasin, mi nkä myö skin hänelle sanoin, lisäten 

etten ollut tullut puh umaan yks inomaan numeroista, 

koska niistä voidaan puhua pä iväkaupalla, vaan en

nenkaikkea puh umaan - mik i:i. on vel vollisuu teni 1 " 

hettiläänä _ s11 tä että tällaiset toimenp i tee t 

ajanpitkään vaikuttavat haitallisesti maittemme vä-

lisiin suhteisiin. 

Tard ieu tällö in mu tti taktiikkaa, uomates-

saan että tunsin aineiston yh tä hyvin kuin hli n 

itse. ja sanoi näin: "Lai ssez-moi traverser ma 

&rise. Voin Teille luvata että, jos kohta olemme 

ollee t pakotetu t vielä hieman vähentämään toisen 

neljänneksen kontingenttia, minä olen valmis neu

vottelemaan kolmannesta ja neljännestä neljännek

sestä pohjalla, joka teitä toivottavasti paremmin 

tyydyttää." Totean että Tardieu Herra Ulkoasiain

ministerille Gen~vessä on puhunut samaan tapaa n 

ja että "ma orise" luonnollisesti tarkoittaa vaali

taistelua täällä , jonka j älkeen hän on va lmis 

Tämä lupaus on 

taholta ettei 

neuvottelemaan toisella pohjalla. 

nyt annettu minulle siksi monelta 
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sitä voida hevin enää kieltää. (Sitäpaitsi tänään 

min . Laboulayen luona tämä viel ä kerran vahvis-

ti että pohjoismaiden pu~tavara on 

sa.l Sanoin ottavani vaarin t ästä 

erikolsallemas
xl 

lupauksesta. 

Edelleen antoi Tardieu mi nun ymmärtää et-

t ä puutavaratulli t pian korotetaan, todennäklH ses-

ti koeffioientilla 2. 

Koska eilenaamulla oli ilmestynyt asetus, 

oka yhdeksi kuukaudeksi kontingentoi eräät pap.

rilaJit. ihmettelin Tardieulle. kun täm ä minul

ta kysyi oliko minulla ~lui ta vali tuksia. tätä 

asiaintilaa. varsinkin ottaen huomioon että sekä 

ulko- että kauppaministeriössä Juuri ennen py-

hiä p ääkonsuli Nordberg ille ja minulle oli va

kuutettu ettei kysymys muka ollut aktuaa linen. 

Sanoin suoraan Tardieulle. kuten myöskin tänään 

min . Laboulayelle, että lähettilään asema t~lee 

tällai si ssa olos~teissa erinomaisen piinalli

seksi. kun hän parin päivän sisässä on pako

tettu sähkö tt~lään aivan päinvastaisia tietoja 

halli tukselleen. Tämän ymmärsi Tardieu. joka 
ei 

suureksi hämmästyksekseni väitti tietävänsä mi-

tään koko p ap.rin kontingentoimisesta, vaikka hä

nen nimensä on asetuksen allal Totta on että 

x 
l Tällä välin j~lkaistu asetus, kuten tun-

nettua, määrää kontingentin toiseksi neljänneksek-

8i n. 50 ~ :ksi viime vuoden vastaavasta kontin

gentista. Olimme pelänneet että se tuli s i ole-

maan ainoastaan 33 ,D, joten jokin t~los on näh-

tävi8sä ruotsalaisten. puutavarantuojien. vl1nin-

~ viljelijöiden. täkäläisten edust e ym. m. yhteis-

toiminnasta. 
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samana päivänä kuin ase~s julkaistiin, ulkominis

t eriön kauppaosastolla Ja kauppaministeriOn traktaat

tiosastolla oltiin yhtä ihmeissään! Onko tämän 

takana teatteria. sitä en uskalla vielä sanoa. 

Oli miten oli, Tardieu soitti l ä snäolless&ni suut-

tuneena asianoma iselle virkamiehelleen sanoen kovat 

sanat siitä että tällainen asetus oli hänen tietä

mättään julkaistu , Ja lupasi minulle että asiaa 

tarkkaan t utki ttaisiin, pitäen hän itse tällaista 

kontingenttia yhdeksi kuukaudeksi suorastaan nauret

tavana . Saamme nähdä mihinkä hänen lupauksensa Joh-

taa. 

Keskustelumme päättyi tähän. Olisin vielä mie

lelläni puhunut surtaxesta , mutta aika tuli t äpä-

räksi. 

Keskustelumme oli erittäin kiintoisa, j a Tar

dieun tapa käsitell ä n äitä a s ioita oli kai kesta 

huolimatta ymmärtävä isempi kuin olin luullut. Itse

asia ssa on olemassa viime päiviltä Joukko todis

tuksia siitä että, kuten sanoi eräs eilinen lehti, 

Tardieu ulkoministerinä ei enää ole sama kuin Tar-

6ieu maanviljelysministerinä. Alkaa vahvistua huhu 

että Tardieu Genåvessä on huomannut kauppapol i

tiikkansa Vievän Ranskan isolointiin Ja ennenkaik-
suur 

kea vaikeuttavan hänen poliittisia suunnitelmiaan. 

Viime viikolla hän Senaatissa sanoi, puhuessaan 

Ranskan suhteista ulkovaltoihin , ~ttä hän tulee te

kemään kaikkensa estääkseen näiden suhteiden Jän

nittymistä. Tätä on tulkittu merkkinä muuttuneesta 

ajatussuunnasta. Neuvotteluissaan j veitsin kanssa 

on Tardieu myOskin kuulemma näyttänyt suurempaa 

myOntyväisyyttä. Näin ollen on ehkä lupa toivoa 

että vaalien Jälkeen horisontti hieman valkenee. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o (y ~ri8, huhtikuun 18 p:n. 1932. 

Herra Ministeri, .. 
.. .. ,.. .. ------~-""'" 

Lähetan t.ten kunnioittaen Teille raporttlnl 

N:o 19, joka sisältä.: 

Suomen ja Ranskan kauppa8uhtelsta • 

Vastaanottakaa, öerra Ministeri, erlnomais~n 

kunni01 tukeen1 v akuutuI. 

nerra Ul~oasla1nmin18terl 

Vapaeherra A.8. YRJÖ-KOC:KINW 

helsinki 



• 

• 

P ARI S 1 ............ SSA OLEVA UBETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 19. . /~ ~~(; " " 
~,!!:1 ~1 .. , ... , .. ' ssa 15 . pmä hiili U ... kuuta 19"2., _~1r . ':~. '~_ l' 
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Asia: ~~~e.!1 .... J~ ...... ~~~~ .............. ... ... ... ..... . 
kauppasuh te 1sta. 

Viitaten toissapäivälseen puhelinkeskusteluuni pääkon

suli savolahden kanssa Ja todeten että maaliskuun 12 päi

vänä sähkeellä n:o 17 lähetystölle annettua tehtävää Ulko

ministeriön, vapaaherra YrJö-Koskisen kanssa 14/3 tehd7n 

puhelinsopimuksel1 perusteella ei vielä ole Ranskan hal-

litukselle esitetty varsinkin koska paraikaisia neuvot-

teluJa puutavarak7symyksestä ei tahdottu rasittaa muilla 

rinnakkaisneuvotteluilla - kunnioittavasti esitän seuraavas

sa missä asteeasa erinäiset .eitä kiinnostavat otsakeasian 

piiriin kuuluvat kyslmykset tällä hetkellä ovat • 

PUutavar!tl!f!ls. Tämän vuoden 

sen tontingentti määrättiin suomelle 

xl 

enslmä1sen nelJännek-
%') xxI 

57.000 tonniksi 

Seuraavaaaa luvut pyftristetyt tasaisiksi tuhatluvuiksi. 

xxI 
2,6 tonnia • 1 standartti. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

~.~~.~i~!.~.~~.~,I.". ,g .... ~~r.k1muu" ... mu.kaan ..................................................................... . 

1) TilvillIin.n. 
2) Till1illUnm ja Iiu b i ..... ... . .................................... ........................................................................... 11 •. 
J) Ei tJedoituksiin. 
4) Ei tJedoitulciliin. muH~ .......................................................... ................................................................... 11 • . 
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Joka vastaa 2/3 viime vuoden kontingentista Jaet

tuna neljällä. 

Tästä kontingentista käytti Suomi vain 

12.000 tonnia. 

Toiseksi neljännekseksi vahvi s tettiin Suomel-

le uus i kont ingentti joka vastaa yain 60 % 
viime vuoden kontingentista Jaettuna neljällä. Kos

ka viime vuod 11 lcontingentti oli 344.000 tonnia. 

tuli neljännestä kohti 86 .000 tonnia Josta puo

let on 43.000 tonnia. Koska ensimäisen nelJän

neksen ylijäämä oli 46.000 tonnia, saimme, kun 

t ämä ylij äämä siirrettiin toisen neljänneksen hy_ 

väksi, t älle toiselle nelj ännekselle yhteensä 

88 .000 tonnia. 

Suomelle suotu kontingentti on suurempi kuin 

mi l lekään muulle maal l e (Ruotsi siihen luettuna) 
x) 

myönnet t y. 

Samanaikuisesti on Ranskan onnistunut va-

pautua niistä puutavaratullien sitomisista Jotka 

se ol i aikoinaan myöntänyt VirolIe, Tshekkoslovak

kialle Ja Itävallalle. Sen aikaansaatuaan Ranaka 

on korottanut tullit kaikille puutavaroilIe, mistä 

eri kirjeessä on selostus lähetetty. 

Meille on luvattu uusia neuvotteluja vuo

den Jälkipuoliskon puutavarakontingenti.~a Ja an

nettu ymmärtää että neuvotteluja voitaneen käydä 

meitä tyydyttävämmällä pohjalla. Samanaikuisesti 

tosin maanvilJelyaministerill on puutavaramme tuo-

xl 
SUomen- sahatavarain tuonti Ranskaan oli vii-

me vuonna suurempi kuin minkään llU.un maan 

(10'.000 staDdartti&, Ruotsin 102.000 atandarttia). 
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~ ien syndikaa tille ilmoittanut että koko vuoden 

kontingent t i pysyisi 50 %:ssa viime vuodesta. 

Virallisesti on meille myönnetty Suomen Ja 

Ruotsin puutavaran, laatuunsa Ja hintaansa nähden, 

se on kilpailuun nähden Ranskan puutavaratuotan

non kanssa, olevan toisessa asemassa kuin muiden 

Ranskaan puutavaraa vievien maiden (Venäjän puu

tavaran vienti Ranskaan on sitä koskevien maksImi

tullien vuoksi Jo kauan ollut kokonaan tyrehtynyt) 

Ja ansaitsevan siis toisenlaista kohtelua. Huo

mautan kuitenkin tässäkin, että sopivan differen_ 

80intipohJan l öytäminen. Joka toisia ei loukkaisi. 

on erinomaisen vaikeata Ja vaikeutuu senkin kaut

ta että Ranskan ystävämaa Puola vie Ranskaan noin 

40 % meidän puutavaraan verrattavaa puuta kun sen

siJaan loput lähes 60 % on "keskieuropalaista" 

la j ia Joka kilpailee suoraan Ranskan oman puu-

tavaratuotannon kanssa mitä Suomen puutavara vain 

vähäisessä määrässä tekee. Luulisin että Ranskan 

markkinoihin nähden Suomen Ja Ruotsin puutavaran

viejien puolelta olisi koetettava päästä yhte~teen 

Ja mahdollisesti sopimukseen puolalaisten kanssa, 

koska kysymyksen käsittely täällä tulisi paljoa 

helpommaksi Jos ystävämaa Puola saataisiin osal

liseksi niistä edUista Joita tulevaisuu een näh~ 

den ~yydämme. 

SUomen SahanomistaJ'Yhdist~~n Ja SJa4ioat 

des Importateurs de boi. du Nord'in kanssa on 

äskettäin sovittu koko SUomelle täksi vuodeksi 

IIITlSnnetyn Ja :f:lä myfJnnettäväD k,tingentin, mi

käli koskee .... tavaz'a&'. myymisestä ! äiden yhdl ... 
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tyaten kautta. 

Puu tavareJcyaymya tullee arvatenkin utuaalli

aeksi taas kesäkuun alussa kun kolmannen nelJän

neksen kontingenttiA.. aletaan määrätä. _ _ • 

Paperi Ja selluloosa. Sanomalehtipaperiin Ja 

selluloosaan nähden ei vielä ole uhkaa tiedossa. 

Sensijaan aiotaan aivan lähipäivinä kontingentoida 

Krattpaperi. greaseproot. pergamiinl Ja sentapaiset 

lajit. Ranskan tehtailijat väittävät olleensa pa

koitetut itse supistamaan tuotantoaan näihin laJei

hin nähden 40 %:lla ja vaativat vastaavansuuruista 

rajoitusta ulkomaalaiseen tuontiin nähden. Koska 

tämä alennus laskettaisiin 1929. 1930 Ja 1931 vuo

sien tuonnin keskiarvolla. olisi tulos erinomaisen 

raskas Suomelle Jonka v1enti näissä art1kl01ssa on 

noussut ripeästi ma1nittuina vuosina. 

Neuvottelujen v1elä ollessa keskeneräiset, 

ollsi ennenaika1sta niistä mitään lopullista lau

sua. Jossain määrin rauho1ttavaa kuitenkin on et

tä kontingentti määrättäisiin vain nelJännekseksi 

Joten on olemassa uusia mahdollisuuksia taa s neu

votella 3 kuukauden perästä. 

Voi Ja Juusto. Voille annettiin tämän vuo

den ensimäise~si neljännekseksi kaikille maille yh

teensä vain 1200 tonnin kontingentti. Voin hinnan 

alkaessa pelottavasti nousta (se on usein ollut 

60 -70 Smk:- korvissal) hallitus, joka pelkäsi va

litsiJoiden t17tymättOmyyttä. nosti kontingentin en

siksi 2400 tonniksi Ja kohta senjälkeen 3600 ton

niksi. Toisen nelJänneksen kontingentti määrättiin 

ensiksi 1600 tonniksi mutta korotettiin, samoista 
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syistä kuin ensi 

päivää sitten 2800 

neljänneksen 

tOAlliksi. 

8e siitä vielä kohoaa. 

kulue ssa. pari 

On luultavaa että 

Juuston kontingentti oli ensimäiseksi nel

Jännekseksi määrätty seuraavasti. Senjälkeen kun 

suurille juustovientimaille (Saksa, Hollanti, Ita

lia, Sveitsi) oli myönnetty kullekin oma kontin

genttinsa, jäi "muille maille a yhteensä 100 ton

nia neljännestä kohti. Nämät 100 tonnia jaettiin 

ostajien kunkin neljänneksen alussa anomien li

senssien perusteella. Toiseksi nelJännekseksi on 

globaalikontingentti määrätty 5600 tonniksi. Sitä 

ei tietääksemme vielä ole jaettu eri maiden kes

ken. 

Olemme monella eri tavalla vaatineet osan 

Suomelle näistä yleisistä kontingenteista. Vii

meeksi jätin äskettäin Ulkoasiainministeriön nootin 

Jossa, erikoisesti viitaten suuriin konjakkiostoi

himme. pyysin toista neljännestä varten 150 to~ 

nin voi- Ja 1~0 tonnin juustokontingenttia • 

Asianomainen Ulkoministeriön virkamies ei pitänyt 

mahdottomana että saisimme oman n. s. "periaat

teellisen" kontingentin, mutta sanoi heti että 

näin suuria määriä kuin olemme pyytäneet emme 

miaaään tapauksessa voi saada. Lopullista vasta

usta esitykseemme emme ole vielä saaneet. 

En voi olla täasäkin .yhteydessä huomaut

tamatta että kun puh.ena ole~ vientiartikloJa 

ei tähän asti ole SUomesta Ranskaan tuotu mai

nittavaati. on erinomaisen vaikeata etten sanoisi 

mahdotonta Juuri nyt kun on vallalla kontingent

tiJärJestllmä. Joka peruatuu edellisten TUoaien 
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tilastoon, saada täällä ~usia markkinoita. 

Su.o si tuimmuus. Täm.ä kysymys "lOpU" edelleen. 

Ranska on edelleen valmis ainakaan muuta el 

ole kuulunut myöntämään meille täydellisen suo-

situimmuuden 15 % valuuttakorvaus-surtaxen meille ai

heuttamien haittoJen korvaamiseksi sillä ehdolla 

että me puolestamme suostumme 8~siin tulli-
~ 

alennuksiin. Viit~ raporttiini n:o 16 Jossa tä-

tä kysymystä olen laa Jemmin selostanut. 

Ruotsi on nimenomaan pyytänyt kirJall isesti 

et t ä puu, paperi Ja selluloosa luettaisiin niihin 

yleismaailmallislln kauppatavarolhln (kuten eslm. 

petrooll) Joita surtaxe ei koske. Vastaus oli JyP

kästi kiel*einen. 

Englannin hiili on vapautettu nyttemmin 

surtaxesta kaiketi Juuri sen yleismaailmallisen 

luonteensa vuoksi. Tosiasia kuitenkin on että 

Englanti myönsi Ranskalle eräitä poliittisia etuJa 

vastikkeeksi (yhteisymmärrys Lausannen koko~kseen 

nl:!hden) • 

Muuten ovat vain Jotkut harvat pienemmät 

artiklat vapautettu surtaxesta. sellaiset Joita 

Ranskan teollisuus välttämättä tarvitsee. 

En usko että meillä on mltään mahdolllsuuk_ 

sla ykslnämme päästä täetä raskaasta ylimääräises

tä tulllsta nilnkauankuin vsluuttamme el ole sta

blliaoitu. 
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Olen edelleen sitä mieltä että surtaxes.a 

ei kannata nyt tehdä numeroa eikä siihen hukata 

harvoja valtteJamme koska yksinämme emme kuitenkaan 

voi onnistua siitä ~ääsemään Ja koska se "putoaa" 

meiltä automaattisesti Ja ilmaiseksi samalla ker

taa kuin mUiltakin. Sitäpaitsi lupasi Ranska meil

le suosituimmuuden juuri surtaxea vastaanI Toinen 

asia on et tä neuvot t elujen kuluessa siitä on pu

huttava Ja mahdollise sti, senjälkeenkui n olemme saa

neet suosituimmuuden, si tä vastaan protestoitava. 

Toistaiseksi on ollut pakko t yytyä suullisiin vas-

talauseisiin • 

Tuontiin kohdistuva liikevaihtovero joka äsket

täin panti i n voimaan si t en että entiset 2 % nyt

temm in kanne t aan enää vain raaka-aineista, Jota vas

toin 4 % kannetaan puolivalmisteista j a 6 % koko

valmisteista. on sekin tuontia raskaasti painava ra-

situs. Belgia päät t i viikko sitten panna voimaan 

samanlaisen veron "kaikista niistä maista tuleviin 

tavaroihin nähden. Joissa tällainen vero on vallalla". 

!ämän johdosta Ranska Belgialle on ehdottanut neu

votteluja, Joihin r yhdy täänkl n tämän kuun 19 päivänä. 

Clerlngkassan perustamisesta Suomen ja Rans

kan välisten maksusuoritusten helpottamiseksi, Josta 

aikoinaan vapaaherra De Vaux hall itukselle puhui Ja 

Johon annettiin aikoinaan kielteinen vastaus sekä 

Helsingissä että tä&l l ä , 
xl 

kuulunut. Valuuttakaupan 

on toivottavasti 

hOittumaan. 

xJ 

saanut 

ei ole senjälkeen mitään 

normaalinen kehitys Suomessa 

täkäläiset intoiliJat rau-

Käsitykseni on edelleen se että Ranska tätä 
tietä pyrki huoaaamatta kontroloimaan maittemme vä
lisiä k~ppasuht.ita Ja sitä tietä saattamaan ne 
tasapainoon tai ainakin Vähentämään nykyistä dispro
portiota. 



• 

• 

- 8 -

Viiniplkälä. Katsoen siihen että meillä neu

votteluissa Ranskan kanssa on sangen vähän valt

teJa, ehdotin Jo t ammikuussa Helsingissä ollessani 

ettemme pyytäisi Ranskalta viinipykälän muuttamista. 

vaan tulkitsisimme sitä mahdollisimman Väljästi Ja 

antaisimme mieluummin Ranskan hallituksen itsensä 

tehdä t ä t ä tulkintaamme vastaan huomautuksen, jos 

se sen katsoo tarpeelliseksi. Näin lieneekin me

ne te lty. Kuta kauemmin t ä tä menettelyä voidaan Jat

kaa, sitä parempi, koska korjauksen pyynti antaisi 

t urhan val t i n Ranskalle ja koska 

kumoaminen antaa Ranskall~uria 
kieltolakimme 

etuja ettei se 

riskeeranne liian voimakasta vastalausetta tehdä. 

(Toinen as i a on jos muut viinimaa t nimenomaan 

vaativat tämän tulkinnan kiinnilyömistä sopimuksel

lisesti Ranskan kanssa.) Jos t ästä huolimatta Rana-

ka protestoisi t ul ki ntaamme vastaan, on meillä 

mahdollisuus kauppasopimuksemme 7 § :n nojalla kon

tingentoida Ranskan vi i nit Ja väki juomat, jotapait

si Alkoholiliike OY voinfee siirtää osto sten pää

painon ainakin ajaksi toisiin ma ihin. Lopulta voi

taneen siinä tapauksessa a jatella myOs viinitul

lien korotusta. Puutavarasta viime aikoina t äällä 

keskusteltaes sa onkin meidän puoleltamme epäviral

lisesti!.. vihJatstu näi h in mahdol isuuksl1n. 

ulottaminen 

Latvi,%" Ja 

so-

Liet-

Viron klauselin (§l4, mom. 2) 

pimuksessamme Ranskan kanssa myOs 

tu,'1( (kts. Ulko&.siainminlsteriOIl salasähkettä n:o 13) 

voidaan kylläkin neuvotteluissa esitt'ää, mutta sli

tä mielestäni ei olisi pidettävä erikoisesti kiin

ni Jos muut toivo~ksemme siitä kärsivät. Rohkenen 

huomauttaa että 14, momentti 3 tällaisena aikaa 

kun ehkä elämme taloudellisten liittojen aattona, 
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voisi meille kääntyä epäedulliseksi Jos mom. 2:n 

poikkeusluonnetta liiaksi laajennetaan. 

x x 
x 

Olen ylläolevassa lyhyesti esittänyt kaikki 

ne kysymykset Jotka tällä hetkellä ovat aktuaaliset 

kauppasuhteissamme Ranskaan. Sen pahempi on myan

nettävä että meidän valttimme eivät ole monet. 

Haluaisin ne määritellä näin: 

1) Suunnitellut tullialennukset eräisiin 

ranskalaisten mainitsemiin nimikkeisiin nähden. Nä-

mä t alennukset näyttelevät sikäl i varsin huomattavaa 

osaa että Ranskan vieJäpiirit ovat suuresti her-

mostuneet viimeaikaisista 

itseasiassa vaik~ksiltaan 
(Suomenmarkan laskun kautta 

sangen olemattomiksi k~-

neistä) tullikorotuksistamme (Parisin kauppakamari 

on niistä meille monesti huomauttanut). Eräiden 

ale.nusten myantäminen lankeaisi hyvään maaperään 

t äällä. 

2) Kieltolain kumoaminen. Valitettavasti tätä 

tosiasiaa on vaikea käyttää juridil-sopimukselli-

sena valttina. vaan on sen merkitys enemmän moraa

lis-psykolooginen tai puhtaasti kaupallinen. Sen pa

hempi tämäkin merkitys pienenee sen kautta että 

kumoaminen sattui aJankohtaan Jolloin Ranska in~oi 

'uuden protektionistisen kauden suhteissaan muihin 

maihin. 

3) Ranskan suoJelustoimenpiteiden meille ~oma 

~ 
~aalinen oikeus vaatia helpotuksia kompensationa. 

~utta tämäkin valtti pienenee sen itsessään ilahdut

tavan mutta tässä tapauksessa valitettavan tosiasian 

edessä että kauppataseemme Ranskan kanssa on 4 ker

taa meille edullisempi. Koska Ranskan kauppapoli

tiikan pyrkimyk8enä uytyään on päästä mahdolll~an 
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muk~ irti entisistä sopimuksista, se varmaankin 

näkisi mielellään että sille tarJoutuisi tilai~us 

sanoa irti kauppasopimuksemme Ja neuvotella ko

konaan uudesta Joka. siitä olen vakuutettu, ollsi 

meille, 

lisempi 

huolimatta ki eltolain kumoamisesta, epäedul
x} 

kuin nykyinen. Tämä paradoksaalinen ti-

lanne tekee sen ettemme uskalla ottaa liian ~u

ria sanoJa suuhumme vaan että meidän on pakko 

koettaa luikerrella eteenpäin tapauksesta toiseen 

parempia aikoJa odotellessa. (Tämä lienee my~s ny

kyään Ruots1n hallituksen kanta.) 

Tämän vuoksi on my~s vaikeata verrata mei

dän tilannettamme Italian Ja Ranskan uuden kau

pallisen modus vivendin luomaan tilanteeseen (vert. 

Ulkoasiainministeriön salasähkettä n:o 30 Joka 

tässä kohden kuului:-Rarkitkaa olisiko kauppasopimuk

seen esitettävä määräys että Jos toinen maa kon

tingentoinnilla vähentää Jonkun tavaran normaali

tuontia toisesta maasta tämä voi tehdä samoin 

suhteellisesti yhtä tärkeälle tavaralle; vrt. Ita

lian tapausta Ja raporttinne 16".) Tässä väli

aikaisessa aopimuksessa, Joka kauttaaltaan kantaa 

väliaikaisuuden leimaa, my~nnetään näet toiselle 

sopimuspuolelle oikeus vastakontingentointiin Jos 

tämä katsoo toisen sopimuspuolen kontingentointi

toimenpiteitten saattaneen maiden välisten kaup

pasuhteiden kokonaistasapainon vaaraan. Modus viven-

din edellä kävi sitäpaitsi Juuri aikaisemman so

x) 
On sanomatta selvää että tämä vaara huoaaR-

tan siitä tässäkin yhteydessä kasvaa huomatta-
vasti Jos SUomi muodossa tai toisessa pyrkii 
Englannin kanssa JOnkinlaiseen tulliliittoon tai 
sentapalseen suhteeseen, mistä viime alkoina on 
ollut Jah.~ta Ja mlkä ei voisi olla vaarantaaat
ta kauppasuhteltamme Ranakaan Ja Belgiaan samoin
kuln tietysti Saksaan. KAtsoen vientimme hyvin 
tyydyttävään Ja Jatkuvaan suhteelliseen kaavuun 
Ranskaan Ja Belgiaan VIime vuosina olisi lkaipuoll
!!! englantilaiaorlentoituminen katastrotaallnen taup
pasuhteillemme niihin maihin. 
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~~ksen irtisan@minen. Tästä huolimatta voitaneen 

Ulkoasiainministeriön sähkeen suggestio neuvotteluis

sa esittää. ainakin Jo~ta meillä läht~kohdassa 

olisi sellaisiakin valtteja Joista neuvottelujen 

kuluessa voidaan luopua. 

x x 
x 

Olin aikaisen~in sillä kannalla että tois-

tai seksi o11si neuvotteluissa 
/W. 

rajoitet t ava vain 

suosi tuimmuutta suorastaan koskeviin kysymyksiin. 

Koska kuitenkin aikaa on kulunut j a sen kestäes
xl 

sä uusia t uontiesteit ' t äällä ilmaantunut, lienee 

"" op ortuu.ista ja psykoloogisesti pa ikallaan esit-

tää ranskalaisille laajempi oh jeama kuitenkaan laa-

Jentamatta s itä niin että he saavat aiheen ehdot

taa uuden sopimuksen solmiamista. Täytynee olettaa 

että vaal~~n aattona protektionistiset toimenpiteet 

on viety~tkälle kuin vai n suinkin on voitu Ja 

kehdattu, jonka vuoksi siten syntyny t tilanne ehkä 

on edull inen vastapuolelle toiveittensa ja vali

tustensa esittämiseksi • 

Toiselta puolen näinä parina viikkona ennen 

vaaleja on tuiki mahdotonta mitäkn tehdä . Halli

tuksen j äsenet ja parlamentaarikot ovat kaikKi 

agitatiofmatkoilla eikä kuka n ehdi muuta ajatella. 

Tekee mieli toivoa 'että vaalien Jälkeen ilmapiiri 

on selkeämpi. Vastustus omassa maassa ~ Tardieun 

kauppapolitiikka&n on kasvamassa. Petsohe, sous-

xl 
Kraftpaperin kohtalo oli a priori vaaranalainen, 

kun Ruotsi kataoi parhaaksi neuvotella yksin jopa 
koetti viedä meidät harhaan! Norjan kanssa sen
siJaan yhteistyö oli mahdollinen. Olisi mielestäni 
toimittava niin että jos kraftpaperin kontingentti 
määrätään vain, kuten on meille sanottu, 15 lc\lu
kaudeksi. Suomi. Ruotsi Ja Norja e sittlisivät 
yhteiSin ofiJelman kun seuraavista nelJännekslstl 
aletaan neuvotella. 



• 

• 

- 12 -

s~oråtaire de l'eoonomie nationale, piti äskettälm 

suuren puheen jossa hän selitti nyky isten toi

menpiteitten olevan vain väliaikaisia. Tämä puhe 

antoi Le ~ empsille aiheen julaista vii 0 ni tten 

en i . i vulla. k irjoitus jossa odott&mattoman pe it

telemättu ar vosteltiin protektionismia. Katsoen tä-

män ehden li:l.heisiin uhteisiin hallitukseen, tä-

m kirjoitus on erättänyt suurta huom io ta. Tä-

käl äi s te n anglosaksisten kauppakamari en julkise t 

rote s tit eivä t l iioin liene kaikuneet kuuro ille 

kor vill e. L' Union des hambres de ~ommeroe 

mari times 'in ··skett ä. isessä kokouksessa ilmoitettiin 

et tä kau paministe ri Rollin Ja yleisten t öiden 

mini steri Laval seuran edu s tajille ovat vakuutta.

neet et tä viimeaika iset tullitoimecpi tee t Ranskassa 

" åt aien t exoeptionnelles et tempora ires et que 
le Gouvernement s'efforoerait . le l us ossible. 

de favori ser le retour a l a libertå des relati~ 

1" ~L r ... 1l "nale s" • terioidessani eilen erääss ranskalaisessa 

perheessä tapasin Ranskan Lontoossa olevan kauppa-

. attasean , onista knnsainv lisist ä neuvot eluista 

t u nnetun 1 . Rueff in. Juttelimm e pitkabn 

kosketellu ista kysymyk istä enk '· suinkaan 

yllä

i ttänyt 

luoles tumistani . Hänkin. asemas taan uO limatta. tuo-

mi t s i a voime s ti Ja Illlkarns ti Tardieun kauppapoli

tiikkaa käyttäen siitä sanaa insenså. Hän on si-

äpaitsi juuri ilmestyneessä Revue des Deux ondea'in 

numerossa (15/4) jula is ut kirjoi tuksen jossa än 

ankar a sti arvostelee nykyistä protekti onismda Hana-

kassa. 

Sangen yleinen käsitys t äällä on se että 

vaalit menevät vasemmalle Ja että seur~uksena tu-

lee olemaan help~us kaupallisissa suhteissa 

ulkovaltoih in. Sivumennen sanoen Saksa ilmeisesti 

laskee tähän, koska se kaikissa kansainvälisissä 
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neuvotteluissa nykyään harJoittaa QunotQior-politiik

kaa. Vaikkakin Herriot on nykyään nationalistisempi 

kuin vuonna 1924 (~oni.sa messuJen avaJaislounaal-

la hän minullekin puhui hyvin katkeria sanoJa 

Saksan tavasta käsitellä sopimuksial olisi kui

tdnkin Saksan palJoa h elp ompi neuvotella hänen kuin 

Tardieun kanssa. 

On toiselta puolel ta niitäkin esim . Es-

panJan amb. !adariaga, tunnettu poliittisten il

mapiirien laskiJa, sekä eräät muut kolleegant

Jotka pelkäävät että Tardieun h enki ei kuole vaik

ka tulisikin vasemmistor~ime, että Tardieun liik

keelle panema maalaisväestö ei uudelleen hevillä 

nukahda Ja että vasemmi s to ei uskaltaisi t älle 

väestölle luvata vähempää kuin Tardieu. Kuvaavaa 

ehkä on että llerriot esim. suuressa vaalipuhees-

saan ~onissa tuskin ko sketteli kauppakysymyksiä. 

Myös sosialistiJohtaJa L~on Blum, JOka kumma kyllä 

on valit t u Narbonnesta. viinivilJeliJäin keskustas

ta. vaali~uheessaan t ä ssä kaupungissa tulkitsi ,-snery 
marxismia~tä se tekee eron "kapitalistisen omai-

suuden " Ja "yksityisomaisuuden" välillä. Edellistä 

marxismi vastustaa, Jlllkimäisen se hyväksyyl Seu

raava askel on vaikkapa protektionismin hil a inen 

hyväksyntäl 

Tästä riippumatta tulisi epäilemättä täällä 

helpommaksi neuvotella radikaalihallituksen kuin ny_ 

kyisen hallituksen kanasa. 

Ylläolevaan viitaten luulisin kaikissa tapauk

sissa kävi vaalien niin tai n ä in - Ja tämä on 

~ös pääkonsuli NOrdbergi. kanta että ennen vaa-

leJa käytännöllisistäkään syistä ei ole ehdotet-

tava neuvottelu~11otapaitsi Ulkoasiainministeriön 

kauppaol&aton JOhtaJa ~Onka kanasa on helpointa tulla 
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Jälkeen heti sellaisiin ryhdy~tävl. 

olisi 
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• - ._- - . -Herra .: inisteri, 

Lähetän t äten kunnioi t taen Teille r aporttini 

: 0 _0 , j okA. si säl t ää 

Vaalit istelu Ranskassa . 

Vastaanottaka , erra ~ in isteri. erinomaisen 

kunn ioitukseni vakuutus • 

• 
Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra • Yrjö- 0 kinen • 

1 elsink1. 
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Salainen. 

? 

On empimättä myönnettävä että paraillaan käynnissä 

olevasta Ja pian loppuvasta vaalitaistelusta ei Parisiss& 

asuva tiedä paljo mitään. Katujen kulmauksiin lllmatut 

vaali julistukset ovat köyhiä. fantasiattomia Ja kiinnittä

vät vain vähässä määrässä ohikulkijan huomiota . Lehdistä 

vain n. s. aatelehdet kuten oikealla Journal des D~bats. 

L' Intrnnsigeant ",' m.. vasemmalla radi kaalinen R~publique 

(Daladier'n lehti). sosia11st1nen Populaire (L. Blumin leht1) 

y. m. jaksavat ylläpitää "höyryä". kun sens1Jaan suuret 

1nformat101ehdet pidättyvät ottamasta kantaa tyytyen rekis

teröimään suurten pomoJen vaa11puheet ja lähettäen näiden 

vaa11p1ireih1n omat kirjeenvaihtaJansa. 

Voisi tuntua oudolta ämän tosiasian toteaminen, 

kun tietää mikä merk1tys vaaleilla Ranskassa yleensä ja 

eritoten näillä vaaleilla on. A~tta syitä e1 ole vaikea 

löytää. 

Ensiksiitään "Parisi ei ole Ranska". J/ aaseudulla 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T .... Uin.n. 
2) t .... Uin .. n /. liUlcsi ........................................................................... ........ II •. 
J) EI ti oituksiln. 
4) Ei ti .. doituksiin, mutt • ............... ...................... ......... .... ... ... .. ....... ...................................... .... .. ........ ........ /1 •• 
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poliittiset kohtalot määrä tään. Hallituksen Jäsenet 

Ja edusmiehet ovatkin miltei kaikki vaalipiireissääD, 

Joista kaiku vain heikkona saapuu Pariisiin, missä 

tuhannet muut intressit haJoittavat kiinnon. Maa

seudulla sensiJaan vaalit ovat suurin tapaus nel-

än vuoden kuluessa. Tosin sielläkin kuuluu olevan 

odottamattoman hilJaista. 

Toiseksi ei voi kieltää. kuten 

koisesti brysseliläisen liberaalilehden 

toteaa eri

L'Ind6pendanoe 

Belge 'n täkäläinen kirJeenvaihtaJa. että Pariisissa 

Ja osaksi maaseudulla vallitsee eräänlainen kyl

l ästyminen politiikkaan Ja parlamenttiin. Viime vuo

den monet parlamentacriset äkkikäänteet . hallitusten 

kaatumiset, sosialistien pitkä obstruktio y. m. sel

laiset seikat ovat vähentäneet parlamentaarisen 

elämän nauttimaa kunnioitusta . KirJeenvaihtaJa ennus~ 

taa senmukaisesti vähäistä osanottoa vaaleihin. Jos 

vappu on kaunis menee ainakin parisilainen mie

luummin maalle kuin vaaliuurnalle! 

Kolmanneksi talouspula vaimentaa ranskalaisten 

tunnet tua passionia poliittisiin kysymyksiin. Ei 

uakalleta odottaa uudeltakaan parlamentilta paran

nusta näihin kansakunnan elimell1s11n kysymyksiin. 

NelJänneksi , Ja ennen kaikkea, JOhtaJat itse 

uskovat että vaalit eivät voine suuresti muuttaa 

nykyisen parlamentin yleiskuvaa. Luullaan että radi

kaalit, s. o. porvariston vasemmisto, Jonkun ver

ran voittaa keskustan Ja sosialistien kustannuksel

la. Jos niin k~ Ja ottaen huomioon että radi

kaalien voitto tuskin voi olla pariakymmentä ääntä 

suurempi, uudessa parlamentissa tulisi molempien 

ryhmien tasapaino olemaan vielä herkempi kuin ny_ 

kyistssä. OJasta allikkoon' 



• 

• 

- 3 -

O ' 

Jos kohta täm prognossi on yksinomaan toden-

näkö iayysnäkökohd ille rWtennettu 

la mitään varmuudella ennustaa 

kukaan ei uakal-

on se kuitenkin 

otettava huomioon. Ja sen ovatkin JohtaJat, s. o. 

Tardieu miehineen Ja Herriot ystävineen. ottaneet 

huom160n. Tämä näkyy siinä että kwnp inenkaan ei 

ole koko vaali t a istelun a ika na käyttänyt toisesta 

ryhm stä s ell a ista kieltä Joka tekisi yhte istyön 

mahdottomaksi. Pä invastoin on pitkin matkaa Jätet

ty ovi auki äsken mainitsemalleni mahdollisuudelle, 

Jonka ainoana loogillisena seurauksena pakosta oli

si ralikaalien Ja Tardieun ryhmän yhteistyö, la 

grande oonoentration r epublioaine Josta vuosien ku

luessa turhaan on uneksittu. On tunnettua että 

Tardieu Ja Herriot erinomaisen hyvin tulevat toi

meen keskenään (n. 1 1/2 vuotta sitten puhuttiin 

Jo että olivat muka toisensa "lopUllisesti l öytä

neet"). Vaikeus. ehkä suurin, on siinä että 

Tardieun tulisi olemaan vaikea heittää oJaan n.k. 

Marinin ryhmä , varsinainen Oikeisto, Joka aina us

kollise ti, Joskin usein vastoin tahtoaan, on tu-

ken~t vallassa olevaa keskustaa. Marlnin kanssa 

radikaalit n äet tähän asti eivät ole tahtoneet 

olla yh teistyössä. 

Ylläsanottu selittää osaksi sen kii keyden 

puutteen, Joka muuten ranskalaisille on ominainen 

poliittisissa kysymyksissä. TunnussanoJen. parolien. 

puute on SilmiinpIstävä. BudgeettI. fiskaaliset ky

s~kset, l'assuranoe sooiale Ja ehkä erää t muut 

kukkaroon suoranaisesti vaikuttavat ikuiset riIdan

aiheet ovat tosin pyrkineet pinnalle mutta ilman 

entusiasmia. JohtaJien pidät tyväi syys vaikuttaa Jouk-
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fOl l n . !: up lli s i s8a kysymyksissäkään ant iprotektio-

nis ti t e iv ~t uskalla nosta ääntänsä koska maaseu-

dulla , j ossa kohtaloista arpa he ite tään, protek t io

nismi on suosi t wnp i kuin teo l lisuuske kuKsissa ja 

kaupungeissa: e i uskalleta luva t a vähemmän maatavil

jelev 1 e väestölle kuin on luvannut vuoden kulues

sa he idän idool insa Tardieu . 

Sittenkin luuli s in että Tardieu oli toivonut 

toi s t a iä "omille vaaleilleen". jotka hänen piti 

tehdä . P a it s i yllämainittuja seikk o ja häne n toimin

taansa on häirinnyt ulkopoliittisten kysymysten kär

j istymi nen. Hänen viikkonsa ov .t olleet niin run-

saa t , ni in jaetut Per i s in, vaalip iirins j a Gen~ven 

välillä . ettei k s itä miten hän on jaksanut kantaa 
xl 

tuon miltei epäinhimm lll1 s en työ taaka n. 

Vaalitaistelull e antaa omin i sen leimansa myös 

se t os iasia että siinä ulkopoliittiset kysymykse t 

näyttelev~t tuskin minkäaplaista osaa . Luku nottamat

t a aosia lia t lleh t i ä j a erä it ä radikaalien vasemman 

siiven äänenkannattajia . s ekä toiselta puolen var

s ina isen oike iston tunnettuja äänitorveja , pidättyy 

suuri lehdistö j a pidättyvät ennenka ikkea vaalipuhu

jat sekoittamas ta ulkopoliittista tilannetta t a iste

luun. Varmastikaan radikae.lellta ei puu t tuisi a ihei

ta käydä Tardieun ja hänen suuntansa kimppuun täl

lä alalla . Re voisivat huomauttaa että Tar leun 

halu saada Jälleen aikaan lähentely Lontoon Ja Pa

ri in välillä, Jota hän Jo ohjelmapuheessaan Kama

rissa vahvasti alleviivaili. ei ole tuottanut sanot

tavia tuloksia. He voisivat huomauttaa että Lavalin 
xl 

Juuri tledoiteta että l ääkäri on hänelle mää-
rännyt muutaman plnvän ehdottoman levon. Ve.rmaankin 
hänelle itselleen monestakin syystä mieluisa määräysJ 
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yritykset ashington~issa ja Roomassa, joskin ne 

veivät edelli essä tap uksessa riidanaiheiden todel

liseen selvittelyyn ja jälkim isessä tapauksessa 

Ducen äänensävyn sordinointl1n. eivät kuitenkaa n ole 

ohtanee t kouraantuntuviin tuloksiin. Voisivat huomaut-

taa. e i kä syystä, että 

kauppapolitiikka, joskin 

Ranskan protektionistinen 
I...Rlmerin-

seyr~ seuraus Englannin 

suojelutoime np iteistä, on saavuttanut muotoja joiden 

kansainvälinen kantavuus a lkaa olla huolestuttava. 

Voisiva~ 10 uksi huomauttaa että Ranska kansainvä

lisessä pelissä nyt ju ri on enemmÄn isoloitu kuin 

koskaan sodan jälkeen, seikka johon suuri yleisö Ja 

lehde t tääll ä eivYt lainkaan sw t audu, kuten monet 

ulkomaalaiset kirjeenvaihtajat lehd illeen tiedottavat. 

hermo.:ltuneesti vaan tiedollisen miehekkä" sti, ymmär

täen (sosialisteja luku nottamattal etiä kaiken sen-

jälkeen mitä S ksassa on viime a i ko ina tapahtu ut, 

muunlainen politiikka kuin se jota Poinoarå - Laval _ 
~"'J;.....-t 

Tardieu .~va' on mah oton. Radikaalit voi iva t eh-

k i:i. myös luom uttaa että , kuten minulle vasta sanoi 

muudan Gen~vestä tullut, Briandin henki puuttuu 

Gen~vestä a että Tardieun sanoisinko kulmikkaampi 

tapa hoitaa ihmisiä ja asioita ei aina ole ollut 

Ranskan eduksi viime viikkoina Kl:ssa a ivan 

rii pumatta niistä ilmeisistä laskuvirheistä jotka 

Briand ei vain Saksaan vaan myös Englantiin Ja 

Italiaan nähden teki (mistä toisessa yhteydessäl. 

Voi liioittelematta sanoa että koko Ranskan 

porvaristo yhtenä miehenä on sen pOlitiikan takana 

Jota Tardieu nyt Genåvessä ajaa. Ei ymmärretä kuin

ka BrUning voi Genåvessä sanoa että Saksan koko 

kansa, ioikkeuk8e~ on attaohe å la paix, kun 

Preu8sin vaalit vielä sanoisinko soiva t korvissa. 
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Täällä ollaan varma t siitä että tehtäköö n Saksal

le mitä myönnytyks i ä tahansa heillä heti on uut

ta pyyde ttävää . Kuvaavaa on seuraava juttu. Täällä 

katsotaan yleensä että Ranskan uusi ambassadööri 

Derliinissä FranQois-Poncet , joka sinne lähti suu

rin t oive in luullen taloudellista tietä p ä äsevänsä 

perille lyhye ssä ajas a , Jo nyt on epäonnistunut. 

Entinen ambassadö tl ri Houlens minulle eilen kertoi 

että FranQoi s -Ponoe t on täysin masentunut ja että 

hän olisi ä skettä in s anonut : ~itä vaan e s itän 

WilhelmstrasselIe evä tään ja pyydetään enemmän ; olen 

varma siitä et ä varsin p ian vaativat takaisin 

EIsa ssin". Tämä , tosin li io iteltu, lause osoittaa 

paraiten mihin t äällä valmistaudutaan. 

Yleinen käsitys tääl l ä on ettå Gen~ven asei~

tensupistamiakokous on pelkkää ulkokullaisuutta, Jo

kaisen vaatiessa niiden aseiden supistamista Jota 

se itse ei omista Ja niiden selittämistä puolua

tusaseiksi Joita sillä itsellään on (Gibson!). Lois

tava on Italian Ja ~.oskovan Jyrkkä vastus tus Englan-

nin ehdotukseen ettei nuoriso ennen asevelvollisuua-

ikää saa aseellisesti harJaantua! 

Ranskan suuri yleisö pitää todennäköisenä et

tä maailmassa voi sattua odottamattomia tapauksia, 

Joiden vuoks i ei Ranska voi vapaaeh toise s ti luo-

pua nykyisestä asemastaan. Se näkee toisten pyr

kimyksissä liittyä yh teen Ranskan pakottamiseksi pelk

kää ka teutta. Tämä käsitys, Jota olen koetta nut 

tässä tulkita, ei suinkaan merkitse että Ranskan 

kansa oli si muuttunut militar1stiseks1! S1itä e1 

näe Jälkeäk~. LoPi>~ 10puks1 aseethan e1vä t ole 
~710~ 

m1l1tar1smin-YIlmenem1smuoto. 
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Olen ennenkin maininnut että yksinpä Herriot 

vuodelta 1932 ei enää ole sama kuin kahdeksan 

vuotta sitten. Vain Jotkut radikaalit Ja heidän 

liepeillään kulkevat pikkupuoluelaiset ovat edelleen 

sillä kannalla että Saksan kanssa on pyrittävä 

ententeen maksoi minkä maksoi . 

Nä in ollen Ja katsoen Hitlerin äskettälsen 

voiton täällä herättämään selvyyteen yllätyksenä 

se ei tullut pitäisi Tnrdieun voida luoda it-

selleen vaaleissa vankka t uki seuraaviksi vuosiksi • 

Mutta kuten ylempänä Jo esitin, eräät muut se1-

kat vähentävä t hänen ohansseJaan. Hän on ottanut 

kelkkaa.nsa ehkä liian suuren kuorman Ja kansa 

odottaa jaksaako hän sen vetäk mäkeä ylOs. Hän 

on viel~ miltei 

diplomaatti sanoi 

mäen juuressa. Eräs puolalainen 
'(~ 

minulle eilen: rTardieu ei nyt 

voita, ei hän sitä tee enä " koskaan". li inulla 

on saaa t nne, että hänen suuri kohtalonhetkensä 

näinä p ä ivinä ratkaistaan. Kun tämä tulee perille, 

tulos Jo pääasiassa tiedetään • 
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• 

• 

p ...... ~ ...... ~ ..... 1 .. ~ .. ~ . SSA OLEVA IAIIETYSTö. . ~'. '\ ~ ..-

'. f :l . 

RAPORTTI n:o 21 . . ~ . . . . 
, . _-"-'-

Pari si 30.. huh t1 kuuta ... ssa . p:na 
1 : , 

.. 

. ten J! erra Ulkoministerille jo olen tied01 ttanut. 

kertoi mi n 11e Rwnnnl l ähettilä s pari p ' 1vää sitten 

ett hllnen ti e t ojensa mukaan Viron neu ottelut :oskovassa 

ot kea i s t a olisiva t Juuri joutwnassa osi tl1 viseen rat-

ka i suun . 

K 'yde s tln i eilen inisterl de Laboulayen puheilla , 

hän minul le vahvisti t ämän tiedon. Varmuuden vuoksi täs-

t ä t änään Ul koaslainmlnisteriölle sähkötin vaikka oletin 

et tä asia Helsing1s:;ä jo on tunnet·tu. 

Rumanian neuvottelujen uudelleen alkp~isesta sen-

sija en ole mitään uutta kuullut . 

uhut siitä että Tardieu Joka t apauksessa haluaisi 

peruuttaa Jo paraf oidun ransk lais-venäläisen hyökkäämät-

t ö yyssopimuksen , vahvistuvat. Kerrotaan että Tardleun Ja 

Berthelot'n väl il l ä tästä asiasta vallitsis1 erimielisyys. 

Ennen vaalien tulosta ei kuitenkaan voi mitään varmuu-

della päätellä sen kohtalosta. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) TiJl'~lIin.n . 

2) t~v~hin.n I~ Iisiiksi ... .... .... ......... ..... .. .. ............................................................... ........... ...... 'k. 
J) Ei Htdoltulcsiin. 
4) Ei HtdoituklJln . mutt . .......................................................... .... ............................................. ............... 11 • . 
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Tässä yhtefdessä vielä seuraavaa. 

Kaupallisten pii~ien aikaisempi painostus hal

litukseen ranskalais-venäläisten kauppasuhteiden vil

kastuttamiseksi on vaimentunut. Siinä suhteessa ei 

Ranskan puolelta ole mihinkään todellisiin toimen

piteisiin ryhdytty, vaikka sitä monelta taholta 

vuosi sitten innokkaasti vaadittiin. Ranskan myyn

ti ä Venä jälle koskevat numerot, jotka tähän lainaan, 

valaisevat ylläsanottua: 

v. 
v. 
v. 
v. 

Ranskan vienti Venäjälle: 

1929 
1930 
1931 
1932 

255 milJ. 
170 " 

60 " 
tammi-maalisk. 3.5 " 

fr. 
" 
" 
" 

Ranskan tuonti Venäjältä on viime vuosina 

sensijaan liikkunut siinä puolen ml1Jaardin frangin 

paikkeilla vuodessa. Tämän vuoden ensi neljänneksen 

tuonti oli 127 milj. fr., slis noin 35 kertaa 

suurempi kuin vlentil Ei olisi kumma jos te olli

suustaholta taas alettaisiin vaatia neuvottelujen 

alkamista • 

Huomautettakoon lopuksi että Venäjän puutava

ranvienti Ranskaan lokakuusta 1930 korkeiden tullien 

vuoksi senparemp~okonaan lakannut. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Parisissa toukokuun 21 p:nä 1932 . 

KI/ - l, / g t 
• . r I 

:0 . r 1~:tJ . , (r~ 

H7 'i" 'j 

Herra Ministeri, 
f>. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport-

tini :0 22 , joka sisältää 

1it Ja muut viimeai kaiset 

t p ahtumat • • Vastaanottakaa , erra .ini ste ri, erinoma1-

sen n10ituksen1 vakuutus . 

Herra lkoasiainmin1ster1 , 
V pae.herra . 5 . YRJ'Ö-KO INl!N , 

H e 1 s i n k 1. 
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P ARI S 1 SSA OLEVA LlUlETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 22 . 

Par181 s, a 20 p:nä touko kuuta /9 32. 

, 1 icl : Ranakan vuJ.i t Ja DIIlU t 

viimeaika iset tapahtumat . 

J , 

, alainen. 

Vl1m. viikkoina Ranskan kanaa taa..len on oaol ttanut, .1-

t enkä ae vakavI en tilanteiden ede.al kykenee aä11yttämäln m1e

leamaltt 1naa Ja eitä mitä kuteniain le bon aena politi~e • 

Edelllse.sä raportl.aanl koetin eaittää, miten vaalitaiatelu 

tllll l, taloud.lli sesta Ja ulkopoliittisesta tilanteen kärJi.ty

misuta bnoliaatta, tapahtui rauhaaaa Ja ilman välikohtauk.ia, 

seikk. Joata, kut.n raportiaaani malni tsin, .. 1m. Brysselin 

auur.n 1lberaalilehd.n tltAll1nen kirJe.nvaiht.J. tekI .en Joh

topäätakllen, että Ranskan kan.an oaanoUo vaaleihin tuliai ole

mun entistä pienempi. j,lvan pl1.Dva.to1n kuitenkin kivi. Osan

otto v.al.ihin oli runll&8, prosenteis" Jop. hieman suur.mpi 

min vuonna 1988. K&1n1 tun kirJeenvaihtaJan etuklt.en tekemät 

JohtoplltGkllet. JOiden DIIlkaan llUlU'in paha kaikkien maiden par

l ... ntaari..... .1...... olial lDUta .e , että osanotto vaaleihi n 

on lUan vähl1n.n, Ja että parhat.l.t ain.kset ovat 1In •• t .... 

• ä ttl l 080i t tau. \ui va t tlhlD tapaukse.n nlhden tlq.in .rh •• Ul

alkal. 

Ylllaaaottu Jo .illlnsä todIstaa, miten polIittisesti 

Qp~lITt tÖIDI kanaa on. Tarvits ... tt. su.urempaa prop8«andallie

ta pl1ak~ata •• ..n.. vaaliuurnille J. t~ttäl k.ik.... hl1-

J ,lkelu {kirjaimin euraavien ohjeiden mukaan : J) TavalIin n. 2) T .lVallinen ja lisäksi 

) E i ulkomaaf'dustukst'n tiedoituk iin. ,J) Ei u/komaaf'du tuksen tiedoituksiin, mutta J: 

'tavallinen. 
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Jal~ud.... kan.alalatehtlvan.l. 'Jal to.l.elkka platll .i

tä enemmän .1lmiin. tnn vertaa .itl erliden tolsten .ai

den nali taisteluihin, Jola_ kUhko Ja p .... lonat vlett ... 

vät orgioU.. U\1di.tan usein aaDOIIlan1. että täe.ä m ..... 

Ja tlla.ä kaneu.. __ "'poli Ultka alkaa oUa staattinen 

Ja polilttln.n kanealaietormatl0 loppuun 8uoritet~. .one.

A 1IIWl." .a..... kuten •• ia. Sak...... tämän kaiken vle-

1& 011..... alu.saan. 

!olaek.i täTty,J ihmet.llä aitä mielenmaltti.. Jolla 

kaik.sta inhon tunte •• ta bnol1m&tta presidentin murha aa-
f 

noi.into tl ..... rattiln Ja miten äkkil Ja vaivattomasti 

uuden pr.81d.ntln vaali tapahtui. Xuten tuJlnettu. aatta.l 

Dl1U"ha ku.l päivU. .nnen toiata vaalipäivIä. Rräiden otat

ftII8. .ttä lllU'ha vo1&l valkutta. vaaleihln vähemman vaaem

malle menevälll tavalla oaolttauta.l välräk.l. Vaallen meno 

v •• emmalle, Josta alempana lähemmin. aikaansai sen merkil

lisen t1lante.n. .ttl katsi pl1vU toisen vaallpl1vän Jäl

keen auorlte~a_ pre.ldentlnva.lissa ..... bl... Jonka MUO

dostavat sena.tti Ja taaari. käsitti entlaen kamarin, Jon

ka leglal.tuuri.ika de faoto oli meDn1t umpe.n. .utt. de 

~. Jatkui tuuk~den 10ppunJl Ja Joka värl1täln 011 pal

Jo. eneaal.n olkeall. kuln Jo vali tta. t..usl kamari! Jo. 

va.lin ollai toimlttanut ~den kamarin käsittävä •• eaabl.a, 

oll.i tietyatl ta.lo voinut 011. toin.n. ~tta on hTYln 

kuvaavaa Ranskan politiikan taApalnolle, .ttä vaikka oli

kin kY8J1I7a. paitai Leb1'Wl1a, 1171'. P&iJ1levp, 8118 v ...... 

a1stooa kDnluvan miehen ehdokkuudest., senaatln ra41taallt

ka _urelt. ouJ.ta llaoltUnt balu.va.u& Unesta senaa

tin pre.identtil Lebl"'Wlla. huo11ll&tta aUtl .tta tla' ~

llUl kNtllatan oikeaan sUpeen. 1:1 erehtyne tnn vii ttU • 

• ttä tlad llaelll kouraan~ntu ... ti .)oak1n apoatanlst1. 
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mIltei ltaetledotto •• stl, pyrktaya aikaansaada El7a .. n. 

Iwtembourgln Ja Palais Bourbon1n TIIlille mahdolliailllU.ll 

aopuauhtainen tasap.lno. ~ämä ratkaIsu muia~tta& mieleen 

edelllaten T.alien (1988) Jälkeiset Tilkot, Jolloin huo

laatta a11 ta että Polnou' 011 tehnyt mielelaenai va .... 

11t. JOiden tuloksena 011 nyt aanalle meneTä olkeiato

ml.1inen kamari, aama kamari kohta senJälk.en .elkein 

k.lkklen tärkeimpl.n Talioknntien puheenJohtaJikal Poln

car4n itsenaä suureksI ha.mästyka.ksl valitsee Tas ... la

tolals1a. 

Nämä ovat Ruskan poll1 tt1staaa elämäs.ä et 

harvinaisia ilmialti, Joita eI voi selittää muulla ta

valla kuin ataattlmud.n, m1e le lIIlal tin Ja kyllnJUl har

kinnan tuloksiksi. 

~oinen .sia on, että Joa uusi kamari .ikoo 

oaoittaa alleviiv.tustl Tasemai.tohenk.&. uuden presld.n

tln •••• a Toi mona.tl muodoatua ~tn vaik.akai. 

l(1ele_&1 ttia tod1ataa III1flskin, että ka1kk1 aur

haata a1heu~eet Tiralliaet toimenpiteet suoritettiin 

muutamas.. pl1väaaä Jo ennenkuIn murhat~ presidentti 

edes ehti tulla haudatukai! lJyt kuten aona.ti ennen 

osoittautuI tOd.kai, .ttä Ranskan kanaa aina silloin 

kun kolaultsla sat~u, kohta vaiatomai.esti reagoi Ja 

lft7tää ne mnodot, Jotka ovat Tälttämät~mät tIlanteen 

aelvittlDi.eksl. 

EnnenkuIn 8iirr,... tUkaatamaan eduekuntaTaall.n 

tuloks1a, on minun vielä aain1ttaT., että Douaer'ln 

hant&Jaleet ~018Qud.a. J& &rTokkaisuude.a& .enee 

711 k.ik.n •• n. minkä .ikaiseaa1n olen nlhn7t. Ranska.. 

la1nen, nUn 110inen Ja .llaan mukavuuUa rUut&Ta 

laUn onk1A, 011&& kuol.eaan .aJe.teetin .d •• a' uuoaatto-



4t. 

aan ~uren kunn101~en. Joka ilmenee ~an.i... ple

nisaä selkol.... Ja valkka hän tlse1.n on plkkwnaim11-

teen aa.altka .ai ta. omaa hän sen aanoisinko grandiosi

suuden Jmaärtämlsen lahJ&D. Joka latinalaisille kanaoil

le on ominainen. kuitenkin niin että 811hen 111 tt77. 

pälnTastoln kuln etelUatinalaisisaa kansole... eraht1JDI

~n 8t1hteiden Ja mlttoJen valsto. Joka ei koskaan aal

li tuon lahJan pukeutua llUoto1hln. Jotka va1kutta1aiTat 

teatraalisilta tai naurettavilta. 

x x 
• x 

• 

monnolliseaU nousee e teelIlle qaYJll,7a. mikä a77 

tai ml tkä snt ensl kädesaä aihetl ttiTa t vaali tuloksen 

siirron allnä määrin Tasemmalle kaln asianlaita todelll-

suudea.. oli. Oltlinhan toaln Jokaeenkln Tks1miellel1 

siitl. että Taalit menisivät Josaakin määrin vasemaalle. 

mutta ei kukaan koko lIl .... aa volmt ennustaa nl1n vah-

vaeti vasemmalle meneväl ratkaisua. Tardieu itsekin en

s!mäi.en Taallpäivln Jälkeen pelä.tT1 tulosta Ja plti 

kuten lIluistettLQeen suuren T&alipuheen molempien vaal1-

päiTien välillä. - mikä muuten soti aikaisempia tradl

tioUa vastaan. !lImä puhe. kan aen tarkkaan lukee. 011 

en ... än taikka vähemmin hätähuuto. 

Pllaaiallisena ay,ynä on mieleatäni pidettävä al

ta TleiapeTkologlsta toalaaiaa. että kylläatyainen ss.aan 

r6giaean kaikkialla Ja Ta1'alnklA tUllä ai Jonkun vuo

den pllatä n~tt4W. ilalll. JOka vU.eiainl pula-alkol

na kaiki... lI&i.8& luonnolliseati on enelllllln kuln nor

.&&liaikoiaa ollut ~o.attaviaaa. !ämä mahdolll.uua 011 

wurempl ehti Ranataa .. kuln _ulla a.nkln kautta •• ua 
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ero pOl'Varl1l1s ten puolue id.n yUl1lä täl.llä on yar.in 

pi.ni Ja pienenemistään plen.n ..... J. 

'fo1sekll1: 'fard.i.un oaa p.rsoona on aina ollut 

Josaa1n määrin sitä mitä ranakalainen sanoo &gaqant. 

hlrnläYä. k11ho1 ttava - s. on nIh ty sen ... t1ssa, se 

on nähty kamarissa Ja. s. on nIh ty myOa Gen.vea .... Ka.

neall on •••• ·~·t.,. v18al yllI11'lia7,1. yh41atyne.nä 

erllnla.1s •• n mat.r1aliamiin. Joka helposti loukk.... Ran.
ka on sitäpaits1 8iksi demokraattinen m.... ett.i 111e-

1.lliAD nähdä m1ehen näin nousevan Ja näin sataprosent

t11esti hallitaevan - 8illä t~t17hAn myOntlA. knten 

ennenkin ol.n hUOIIlauttanut. .ttä hänen halli tuksensa ml1-

tei kaikki Jäsenet olivat hän.n tottelevaisia Yllikappa

!ei tau. 

Asial11seati on s1täpait81 löydettäYi8aa use1ta 

liyitl: talouaellmäD pula. suuri vaJaus va! tion bv.dJe

t1.sa. tyottö~.n 11aäänty.1nen y.m •• Jotka kaikk1 sei

kat tietysti enemmän talkka väh.mmän vaikn tti vat ep~ 

edullis •• ti niid.n ryhmien mahdollisuuksiin. Jotka v~ 

11en aikana o11ya.t vallassa. En ole koko tänä a1kana 

ymaärtlnyt '1'ard1eun laalcela1. ... 

.01.1 'tehdä nlmät vaalit'. 

hän knn luuli että hän 

Aika ei ole .du1l1nenftv~ 

lien tekemisell.- Y&&n pälnyastoiD anta.. 8e ta kkialla 

Ja ka1kis.a mais" nytyUl1 autom&attiseet1. vallanpitlL

Ji.n siitä .d.. kantamatta ede.ya.tuuta. valtteJa oppo

ei tion käsUn. 

Seuraavasta t~lnkosta n~ .ri puolueiden v01-

.a~te.t edel11 ••• 1 kamaris.a Ja nyt: 
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6. 

1928: 1932: 

KOIDIIIU.D1e t1 t 7 11 

Ko~lstl oaialistlt 6 10 

Tas.valtal.ls.t sosl.1lstlt 
(Brlandin Ja Palnlev4n r'1hmäl 28 M 

Radlka&lit 109 158 

R11ppumattomat r.dikaalit 116 77 

Vaseamlatotaaavaltaiset 92 66 

xan.alliademokraatit 18 15 

Ka.rill' ln oikeistopuolue 86 76 

Oikeiato Ja oik.1stor11ppu-
mattOlllat ~ 34 

612 610 

Eräiden olkelsto- Ja k.skustapuoluelden käralmät 

tappiot ovat 8uore.etaan mas.ntavat Ja on alheutte.nut a.n • 

• ttä neuvott.luJa Jo kll1dään uusista ryhmltykaletä, eri

näisten pikkupuolueiden hävllmise.tä Ja liltt,yml.eatä tol

alin, 1.ompl1n. Toisin sanoen on alkanut kuten aina .n-

nankln s. tauti Jota täällä kutsutaan erikoiaell. nia.llä 

-group 1 te- J. Joka merkit.ee vaalien J. kamarin kokoon~ 

alsen yälisenä aikana klytävlä neuvott.luJa, Y&rsinkin plk

kupuolu.lden kesk.n Ja a1alllä , uusista. ryhmlttJaiel.tIl. 11-

.1G Joka •• ldän .... s.... on kokonaan ~t.maton. 

Tätä klrJolt.tta..... .1 vielä ole varmundella to

d.lttaviaaa. blka tule. lII1odo.tamaan uud.n halli tuk.en. Jo. 

kohta puhutaan Herriot'eta itaeatäAn Ja Painllv'atä. Olla.l 

tu~ til.a koettaa .tukät.en e~8tella. koata tällal •• n 

'DDU.tebal •• n .d.ll17tyke.t eiYät Yiell 01. ole...... Dli

t.nklll n~ttä& .n tI. .tt». so.lallst1 t eivät tule oa&ll1 ... 

~aan uut •• n halllULk ••• Il. 

!Illa. luonDOll1aost1 qQnllkal. a1 t.nkl uua1 h&l-

11~. Joka luonnolli •• sti Joka tap.uk..... ~l" ..... an 

Y •• ...s..'01.1aaIl. tul.. ahtau. w..aGoI1 muUn kanaa1nYll18Un 
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tJ~k.iIn. Ja mItä Saomalla uudelta hallitukselta on 

odot.ttavi .... 

On nrsIn tod.nnIk818t&. ett& uusi halU tua ~ 

l.e G.~vea.A Ja muualla. missä suuret kansainvälIset 

k7a~kset ratkaIstaan. 

ta kuin T&rdIeu. JiU.tta 

osoittamaan suurempaa elastl8\\ut

Jos heJ.lI tU:aen päähAn tulent 

Herriot Ja Painlev'. varainkin edellinen, 

tä Ranskan DTk7Inen ulkopolitiikka ~lee 

kaan JllUU t 1nIlaan. Slt pat tai on lu\\1oni. 

en luul., et

aiitä ~eati

että Sak ..... 

tilanne on kehitt,ymaaaA autoaaattiseatI DTk7iaeen suun

taanaa rl1ppumatta a11 tA Dl tA R&nakan hal.li tue hlc e tai 

aJattelee. 

141 tä meihin tule.. to tean vain sen. minkä &.1-

lcai.emmin ol.n aanonut, että vaaemm1stohalli~aen kana .. 

tulee varmaankin olemaan helpompi neuvotella kanppapoliit

ti.i.ta auhteiataaae, Joskaan ei aUnäkäAn auhtee... pi

dä tehdä i taellten lUan curia toi vei ta. Enempää ei 

tällä hetkellA voi lanoa eDll.Dkuin näe .. e. aluä ndi

kaalinyan .. in uU8i halli tue tule. saamaan Ja ke tkä hen

kUlSt ,hlevat istumaan nUsaä mintater1lSialaO. joiden kana

.. meillA on enit n tekemiatä. 

Lopukai vielä seuraavaa. Jos ajatt.l.... lähintä 

tulevaiautta kanaainvAl1a .. ti sekä poli tUkan että kaup

papolitiikan alalla, luuli8in uuden hallituksen voivan 

alure .. aaa dlrlaaä kuin edellin.n s.n ttki. ed.sauttaa 

auurtln r1ltakyltV.,st.n sovittelua. ltltta -p! l1Dg aUt

pelkäb, että kolllllU11_i Ja Koskova tulevat ..... an ed\\1-

liaemaan aaaperAn toiminnalleen kuin oli asianlaita Tar-

dieun a ikana, Jonka hallitessa ei tarvimm.t pellta 

le1kUte171 niiden mahUen kanaaa. 

P . S. 2l./fJ 1938. VU.e pilvien neuvotteluiata ko.

kien uuden hallituksen .uodoatamiata n~ voivan plAtel-



• 

1. et t». r dikaall t yk:linääll tulevat aen lIlUodostaaa&ll. 

Joskaan e1 ole varmaa vaikkapa varsin luultavaa. että 

Herriot t~le. pllaiDisterlk81. voine, .ensiJaan pitaä 

8. 

Jot nkin varmana että hän tulee hoitamaan ulkoll1ntaterin 

tehtäviä ~ude... hal11~~e8aa Ja että hän alis kaiken 

tod,nnlkl51qyd n 1III1D&r1 tulee eduata"&r1 Ranskaa Lauaannea-

.. 16/6 alkavassa 80 t&}:orvaua- Ja velk&ko~eren •• ls ... 

)lUin. halli ~kaen Jäseninä muni ta&ll Joukko ~ettuJ. 

rad1.kaaltnill1l1 kuten Palnlev'. Chautemp.. Daladier. PalJU4e. 

George. Bonnet Y.IIl. HDhuillaanpa area 1tse Call1~'ata 

fin&ne.1alniaterika1. 
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SUOM EN LAH ETYSTÖ 
Parisisa kes un 

; : 0 

rle r a . inisteri , 

~ he t än t i' ten nnl oi tw en ';:'ei1le r a -

orttin1 ' : 0 :...3 , Joka si s ältää 

Kau EEasuhteet • • Ottakaa vasta ·:erra .':in1:::;teri , erln-

oma1se kunnlo1 kscn1 vak utu . 

Her ra l koa s la1 l n1 t eri , 
Va a.e.herr • ~JO-: 'O~ ' 

R e 1 s 1 n k 1 . 
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alainen. 

P .a. R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 83. .' . j,.r I . 

-

Pari.i Z p:nä k •• ä kuuta J az. 
" ! . v)~ 

. 1, ' J 

i - - -~-;- -

. " 
.~ 

. I ia : Belgian - ~OIlen kaupp ... 

eWlte.t. 

x.,d •• aän1 Ti~. Ti1kolla Br.y ••• liaal koetin aahdolli

auuden akaan pu..atl .elTill. a11 tä. olisiko l1i UAn aahdolll

~uksia ol.m.... aaa4a muutoata aikaan niihin ~pall1811n 

re.trlktio1h1.n, Jetka .leUä lakettlin on pantu T01aaan. 

1:0. IUtä en.innäkin tnlee 15 ~ :n tullien korotuk ... n. 

Joka kosk.e kalkkia .1-s1dottuJa tulleJa, oli käsitys •• kä 

olliaaa konaullnTlr .. toi...... että nii.sä llh.ty.t~i •• I. Jol.sa 

aala.ta puhuin .e. ettei ainakaan tällä h.tkellä ola .1 tlän 

helpo~.ta ... vut.tt.Tl.... Varsinkin ~ollella. Joka lt.. on 

korott&lll1t melko1ee.tl ~liB\loJaan.aa Tl~e TUoslna, on .lk~ 

1l1a.n käal tyu.n lIUkåaIl nrain Tähän mahdolllsuuk.ia r.yhtyä 

tleaä ~t.e... alottae.een, .... inkl n kun ~llkoro~.et .1. 
Tät 01. ad Talor.. vaan aino .. ~ 15 ~ korotuk.i. a1kal .... 11-

18 ~lll.Dä&rllle. Jotka Belgiu" ltut.n tunnettua e1Tät 01. 

oll.et korke.t. 

2:0. Voin kontingentolntia kävin uudelleen vallttamaaaa 

Brysselin ulkoministerUl •• ". _tta vaatattlin 1l1nu.ll.. kuhn .n

nenkin. .ttä kontlngenttl on laak.t~ alkai.emplln .uoailn kes

kl&rTol11. Ja että 8UOai~1mmund.n tlhd.n on pakko aOTittaa t~ 

J akelu {kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) TavalIin n. 2) Tav,ll1inen ja lis.'ik i 

J) Ei ulkomaaedu tuk n Ii doiluksiin. 4) E i ulkomaaedu tuk en tiedoituk iin. mutta J: 
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a. 

tä laakUperust&a matemaattisesti. Ulkominist8rilSn kanslia.

päällikkö lupasi kuite in tutkia asiaa uudelleen Ja ot

taa harkl ttavakai, yoi4aaDko lIe111e antaa ede. Jonkinlainen 

korotus 07lqi.e.tl. Joka on Jokaeenkin nollan arvoinen. 

Tässä yhteyde •• ä ansaita.. ..iD1ts .. iat.. al.tl en

nenkin on huollaa. tettu. .ttä eDDen voin lcontingento1llt11n 

r,yhtyml.t& Belgian hallitus neuvotteli Oalon aop~aelll 

kuuluvien maiden lt&ns... Jolloin lUODDollise.ti .. e J~e 

neuvotteluJen ulkopuolelle. Mainits.n ~~. että ... an a1-

ni8teri~n direoteur politi~.. kun hänen kanasaan k.akus

telu.. nyky1e •• t& .konoomiae.ta pulasta maana..... 1 tae 

laull1i miel1pi teenUn. että Jonkinlainen parannu.a Yo.1claan 

ehkä aika.na •• da, Jos aamu.. aaema... olevat muut aaat 

kuin Oslon 80plauk.een kuuluv.t siihen vähitellen yh~1.1-

Yät. mainiten silloin .rikoisesti SUomen nla.n. 

S:o. Erikoista huomiota on herättä07t vilae 

koina u •• ammalta taholta Belgiassa lähte07t ehdotu •• 

tarkoi tukeena 011s1 muodoss. t.i toise.sa ra Joi ttaa 

v11k

Jonk. 

tai e.-

tU nllAläiaen puut.varan tuonti.. Olen tästä kyaymykse.tä 

a1tai.azain pääkonsuli sa~olahd.ll. tiedoitt~t • 

U.eimm.t henkilöt. JOiden kan.s. ..l •• ta p~in, 

ol1yat sitä miel tA. .ttä 07t .i p1c\& kiinnl ttU. 111an_u

ri. toiyeita tählD .lott ••••• n. koska Belgian hallitus edel

leen ei halu. ryhtyä 111an pl tkäll. aen .. 11n moJelustotaen

pU.ls11n. Ruotsin lähettillla k.taoi ehdot».ltsen kuoUe.na ayJl_ 

tyneek.l J. aam. oli käsitya useimmissa Pu.ut.varapi1r6i •• 1 

Jol... 111tuin. Otin asian erikoi •• sti puheeksi ulkomiD1.te

riön kan.li.päällikön kanaaa. Joka kertoi että se komltea. 

Jok ... etettiin •• iaa poht~ parl vuotta a1tten kun sa

•• lq~a 011 vireillä. Jälleen on ~ö."" vaikka .e ei 

villi ole ehti07t lopettaa tutk1auka1.an. Xanali.plllllkkD 

lU.ull kuUenka, .ttä koak& nllAläi.et Yilae aikolna 011 .... ' 

ylhentän .. t I177DteJ&I.n B.lglU.. komU.. tulee .Ukea 



a. 

Joh topU.~ka.Ul. I tte1 .1 tllD uutta Slllal.ta ole lla.~ 

~'. Joka oikeuttal.l toiaenpl teiaUn 1'7ht1lliat& Dlaen.un 

veDAlliatä puutavaraa vaatun. 

Oma.ta puol •• tan1 pelkl&D, että Jo. ven&lll.een 

puutavU'&aD kohdistuvat toimlnpite.t eivät oeoitt&uta.1a1k&&ll 

t.p.lvlk.l, a.uraan aakel voisi oUa raJol11l.keUn 1'7ht7-

ainen llU.o.alalsta Ja l'U.otsala1sta Juutavaaa vaetaall. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o /0 1'7 - (J 

• 

• 

Parisis.. kesäkuun 5 p:nä 19a1. 

I ,Q .? (; 'f (j... 31. 
/'/' lJ (j~ 

I 

Herra Minister1. 
J 

1" 

Lähetin täten kunnio1ttaen Te111e ra

porttini N:o 2', Joka 81sä~tää: 

Belgian asioita. 

Ottakaa vastaan, Hel~ Ministeri, 

erinomaisen kunnioitakseni vakuutus • 

Herra Ulltoasi&1nm1n1a ter1 , 
Vapaaherft Å. S. YRJÖ-KOSKIlIEN, 

R e 1 s 1 n k 1. 
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Salainen. 

PARISI SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI",. H. I 11 ~ /0 'f {2 
Part.i ssa 5 p:nä ke.1 kuuta 19 .aa· /1 ~ . ~ 

I D 

A. ia : B~lBi~. ~.!Q~.M ...................... .. 

S&~in olemaan Br7.seli.aä Juuri ~ viikon. Jol

loin Renkin modo.ti uuden halli tuk.en_. Se eroaa van-

huta yain .. n kll1tta, että erUt ministerit, kuten sota 

~a kul.~.. ont vaihtuneet. IIl11aät henklllJva!hdok.et eiy .. t 

merkit.. ole.llista muuto.ta .delli •• n halli~en politiik

kaan nahd.n. Ulkoministerin" P7877 edell.en HylluLna. 

Sille Joka .i aau Belgiaaaa vakinai •• sti. k., vai

keakat Jopa u.ein mahdottomaksi - vaikka Parisia.. lu.n 

belgialaisia lehti" sälnnGllis •• ti - 8eurata kaikkia niitä 

hienon hienoJa lanl:o~. Joiata ltu.tou~u hilJalleen kaikkien 

hartaa&tl odottaaa uusi kielellinen atatua. Olen yuoden 

1930 JILli .. n siksi vähän .h tlQ7t 01euel1a Bry.sel1 ..... 

etten uskalla niiden lankoJen eri ttelem1a.en raportin muo

doa.. ryht7". ~1aID li.äksi tulee, että Belgia... 1l .. ns". 

nUn,.. yU.et.en halli tuapulankin aikana. he nJtllGQ87JIl1k.et 

~UeleYät erinomai.en IlUUI'ta 0 .... 

Yaltclt.ia pllatä Belgiaa. parlueiltaaria .. n t ....... 

pa1noon li..... .e it •••• 1In kiitettävä .eikka ettl kieliky-

J akelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

........................ ~.~.~.~~ . ..... 

1) Tavallin.n . 
2) 7illVallintn ja Ii,ii/C I 
J) EI t/tdoituksiln. 
-1) Ei Ii.doitulcslin . mutt. 

11 •• 

• ............. ......................... .................... 11 •• 
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8. 

symystä - Joka edelleen on ka1kista maan el1nk~s1ll7~ 

e1atä keakelain Ja joka Jo on saanut ratkal~aa ar

me1Juaa Ja ad.m1nls tratio saa. III1tta Jolle ratkaisua yhä 

etsitään er1 kielialueiden arkaan opetuskieleen nähden_ 

e1 tahdota ratkaista Iän.st~ksellä parlamentissa Ja ae

naati.sa, va.an että s111e koetetaa.n etsiä .ellalnen rat

kalawauoto. Johon lopulta kaikki puolueet yksim1ell.e.tl 

voislYat yhtyä. 

Vaikeuksia lisää edelleen .e .eikka, Jota. al

ka1semminkin olen alleYiiY&nDnt. että näet maan auurtn 

puolue, n.k. katolinen puolu.. Jota Vatikaani ei Plla

t ä haJoamaan luonnolll.iin alkuteklJ~1hin8ä , slsällänsä 

pitää mitä erila1simpia aineksia: vanhoista valloonl81&

ta korkeista. .. tells~vu18ta. lähtien a1na äär~ä1811n 

ml1ltanttl-~laamilalslln. Jos kohta puolu.en sisässä on 

.elv1ä r,rhmlt,yk81ä. Joilta puut~ alnoaataan itaenäisen 

puolueen n1m1 Ja s.llai.en tOimintamuodot. 

1'lImän 11 aäksl tulee viel ä nyJc,y lnen pUlakaual 

kaikk1ne siitä Johtuv1ne ilmiOlneen. Belgia on kuten 

~et~a ensi kädeasä vlenti .. a. Joll. Qyt nou ••• tie 

pystT,Jn kaikkialla Ja Jonka selYä vaPa&kauppaluonn. Jou

tuu monen koettelemQk.en alai.eksl. Jos kohta B.lgl .... 

edelleen on suuriakin rikkauksia, on mUla.. maissa Yal-

1lt.eya protektiOnl .. l aiheuttanut sen että u.eat etten 

aanohl u.e1amat oa&ke~htl0t tänä vuonna ovat Jak .... tta. 

oalnkoa. alkä Juuri BelgIan tapah... ""'a. tun~u 

kaksin Yerroin. 31 ttenkln katsoISin. että huoll_tta bu.4-

g.tln vaJ&Q.ks •• ta. joka on pakott&Jll t halli ~kaen ott ... 

aaan 8 ailJ&&rdln ~1.en kotlaalaen obligatlol&1nan, 

.. kai..... halli tuapulaa. taloudelli .. t q~k .. t 10Jp

Jen 10pUk.l n.,ttellvlt pien • .,.. 0" ~ln klell~~. 
Ja h'nkl1aq~ka.t. 
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KUn nel~ä vuotta aitten enai ker~ ~in Bel

giaan olivat suht •• t Hollantiin varain ~ännittyne.t. 

Mielissä kyti vielä k.tt.rnns vuodelta 1926, Jolloin 

Hollannin ensimAinen kamari h7lkäai halli~sen esityk

aen niid.n kya,.,st.n Jär~e.tämiaeksi Belgian kan .... 

Joiden ratk.i~. rauhan.optmut •• t kuten tunn.t~. ed.l. 

lyttävät . lIämät kyaY1ll7kaethlln ov.t pliäa.al .. aa kaksi. ni

mittäin Shelden suun J. Reinin .uun väliaen 1.lvalii

kente.n helpottamin.n - aekä Belgian Ja Holl&DD1n k~ 

nav.verkkoJen k.akenl1stä sWhd.tta koskeva vanha riit~ 

kJlymJ.. Muistettaneen että vielä p.rlsen vuotta sitten 

k.ikki belglala.1sten ehdotukset SheUen suun Ja Relnin 
-suun välisen kRlkuv~llln korJ ... laekai taI korvaamisekai 

tolsell. &aiv.t HollaDD1n puolelta ~lmäklakolaan koht •• 

lun - Rotterdamin J. AntwerpeD1n vällnen kilp.ilup.lko 

n~tt.li siinA huom.ttavinta 0.... Samoin muistettaneen, 

että ~ neuvotteluJen yhA pitkittye.sä hollantilaiaet 

oaaksi uusiv.t osakal paransiv.t Ja.l1~kanavaanaa. bel

gialai.et vaatap.inok.i paättivät rak.ntaa suoran kanavan, 

vanho Ja kanavl. toain hTVäkseen k~ttäen, .1ntwerpeD1atä 

Kaaatriohtl1n, Joka kanava 1nlee kulkeaaan ykalnoll&an 

belgialaisen territorin kautta J. antamaan belgialaiaille 

Juli~kanavan veden kontrolllmahdolliauuden, toimenpide, 

Joka vakavaati huolla~ttihollantllaiaia Ja teki heidät 
x) 

alttU.a1k.i neuvottelulhln. Tllatä kalke.ta olIn vuo.ina 

1988-1980 teh~t monlaaa raporti ... yk.ityiakohtai .... in 

xl 
PuhuttUnpa lVe. kanavan rak.ntami.e.ta .1ntw.rp.D1atA 

aOrlu llDt.lIl. b.lgialai.ella alueell., mereen saakk., .ikA 

01181 vap.u ttanut .1ntwerpen1n a11 tä kiuaall1aeat& ...... ta. 

Jonk • .uodoataa Shelden ~uoai.n ~uluminen toiaelle vall.lll. 

Sell.in.n kanava oli.i makaa~t , .ilJaardia b. ~r. Jonka vuok

ai auunnlt.laaata toi.talaekai on luoyu'~. 
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selkoa, Joten tä .. ä yhteydea8ä tyydyn ylllaanottuuD. 

Palautan vain mieleen, että tilanne oli aikai Jlnnit

tynyt, että Hollannin lähettiläs, Joka akkreditoitiin 

Belgiaan samoihin aikoihin kuin allekirJoittanut. sielll 

~nsi olevansa kuin viholliamaas8& ikään Ja että monas

ti oli puhetta hänen poiskutaumisestaan - toslselkka. Jo

hon huomattavalta osalta tosin vaikuttivat lähettillln 

Ja hänen rouvansa persoonat Ja heidän varomattolllU.utenaa 

puhua varsin Julkisesti Belgiaeta Ja belgialaisista hal

vekaivaaaa äänilaJia8& • 

Sen parempi ovat ~teet Belgian Ja Hollannin 

välillä sen Jälkeen melkoisesti parantuneet, kU tos mo

lempien maiden halliU1aten Ja erikoisesti niiden ulko

minlahrhn b,yvän tahdon päästä ulos syntyne .. U. umpi

kuJasta. Neuvottelut heidän välillään poliittisista eri

mieli~"ksi.ta, s.o. äsken mainitsemistani riidan aiheis

ta, olivat Jo tänä talvena Johtaneet sIihen, että mo

lemmin puolin oltiin valmiit JättlDään asianoaaisille 

parlamenttille l&kiehdo~et. Jotka päättyvät näiden r1i

t~8~sten lopulliseen selvittel17n. Juuri kun oltiin 

näin pitkille pläat7 nous1 Hollannissa uudelleen vaatua

tusta II1'IS~t78ten teke.heen nähden. Koska ei tahdottu 

uudistaa TUOden 1986 Ikäviä kokemnkaia. päätettiin täl_ 

llSin molemmin puolin Jättää lakiehdotukset toistaiseksi 

antamatta, Johnka tällä hetkellä kys~kaet ovat b,yl-

17111 odottamaaaa sopivampaa a Jankohtaa. 

SensiJaan on taloudellisella alalla Belgian Ja 

Holll.An1n välillä aikaanaaaw. kaupallinen aopima.aluonno., 

Joka .ekin aiklli tiedAn on ykait7iakohtla -rlSten val

ll1iu. SUnäkln ahtee.aa - tilaan kertoi minulle era. 

a.lol ta tolataq..ent \ vuotta tarkall .. n aeur&n.allt .1k .. 
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:5. 

läinen belgialainen kolleeg&n1. Joka ei erikoisesti bel

gialaisIa rakasta - on Hollannin puolelta huollattaTi •• a 

TI ttastelua, Joka hänen käsi vksensä mukaan riippuu .u
tä, että sopImusluonnok ••• sa on puhe Ilolemminpuolisi.ta 

pre~erenaaeIst&, Joita eI ole myOnnetty ede. muIlle Os

lon 80pimukseen kuuluTille valtioille. Haagi ... , Jos .. 

yleensä ollaan varsIn kon.ervatiiTIaia kauppapolIittIeIin 

kysymyksIin näbden, pelätään tällaista novumIa, mutta 

piti kertOJan! kuitentin vain aJankysYll1k.en&, Ililloin 

pläatäAn lopulliseen yhtei~ärryka.en. 

x x 
x 

Streaemannln JälkeenJäAneiden paperien Julkaisemi

nen on Belgia... herättänyt varsin huomattavaa levotto

.uutta erikoise.tI .en vuokSi, että eräästä kirJeestä 

k., ilmi Streeemannin kotlm&a8~ vuuuttaneen ett.i 

hlD Looarno •• a koakaan ole luo~ t Saksan oIkeudesta 

vaatIa it •• ll.en takaleIn Kupenia Ja Mala 6dy tA. sii_ 

niItä pItäJlä BelgIan Ja Saksan välillä, Jotka edelli

nen rauhanaopimuk ... aa 8aI. Onpa tehty katkerIa huola&U

~_Ia Belgian sllloi8111. neuvottelI JoIlle Looarno.8a 

Ja heitä 817tet~ herkk~skoi~ud.sta - BelgIan neuvotte

lukunta. JohtI 81110in muI.taak •• ni 8081&liatiJo taJa Van

derwelda. S.naatln ulko .. iaiavaliokunn.... on a8ia äak.t

tl1a ollut 8alal_en kä8itte17n alais.na. 

(ViI.. .,yakuU8" pääkonsulImme Antw.rpeni __ ä ottI 

aInut autOll&tltalla lle.lll'dy'7Il. Jonka ltulJl_e ristiin rae

tiln. Oma va1ltutela&n1 011 _elvl.aU .e, attä tlmä alue 

Jo ulkonaiaa.t1k1n vaikuttaa ranskalaI.elta, mikl n~ 

n1a1.tö.t., arkkiteh~rIeta y... Xaakustallnpa arlidan 
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6. 

alueella sJI1t7neiden aaksalaistenkin kan..... Jotka pu... 

konBlll1mme tunsi Ja lIIY~naivät he tosin olevansa 8yd~ 

messään edelle en saksalaisia, mutta olevanaa sekä po

liittisesti että taloudellisesti erittäin tyytyväiaiä Qy

kytilaansa. Eupen1ssa en kä,ynyt, om. tta on aen aauJamia

to mikäli olen lmu.llu t vahvemmin geftlaaninen lmin Mal

mtSdy' •• ä). 

TIll18anotun Johdosta tulee itse. tUon uudell .. n 

päiväJärJestykseen ky.1IIIYa itäraJan puoluatukaeata Ja aen 

saattamisesta harmoniaan Ranskan puolus~say.te8llin kanaaa • 

Belgian koko puolu.tusky~a on my~skin niitä. Jotka 

samoinlmin kielikysymys Jakavat kan~an kahtia. val

loonien pyrkiessä yhteistoimintaan tälläkin alalla r&nS-

kalaisten kana.a, tlaamilai.ten sitävastoin. peläten sii-

tä aiheutuvia konflikteJa Saksan kanasa, vastustaesaa 

ranakalaia-belgialaista puoluatuayhteyttä. Näistä aeikoiata 

viittaan everati Martolan Ja eversti Karikoaken ylei.esi

lmnnalle llhettäaUn raportte1hiJl. Main! tsen täaaä vain 

sen. että minulle kerrottiin I18kettäin Belgia8sa oleatil

leaaani, että Ranska oliai tarJonnut 700 allJoonan tran

giJl e tIlkäte!8III&ksun Belgialle a11nä tapauJcaes... etU. Bel

gia suostuiai atr&teegiseen yhtelstyOhön. Ranskan Ja Bel

gian ylei.e.lkuntien välit ovat luonnollise.ti mitä 11-

helat.alt Ja aJatellaan nii... miklli tiedln yhteiaymmär

D,yksen m rkeia.l1. mutta suunnitelmien toteutt&mlnen ky8YY 

parl ... nttien .uos~sta Ja silnä ~urin v~lkeua piilee

kin. J4i1D1l1e kerroUl1nk1Jl. että belgialai.el ta taho 1 ta 

ollsi tlal lainatarJous evltty. Toiselta puolen en voi 

olla .et~atta t~än yhteyteen bnhua. Josta lakettlin 

ulkoasiainministeriölle sähklStinkin. että näet Belgia ol1si 

•••••• 11twwwS aaam iaillaan milJaardin trangin suuruisen 

lainan Ranskalta. 
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Iu.ta arolata q81117t.1etl ei ole hllppo pUa

tä .elT111e Jtun Ii aau palttam nnalla. DlUtta on 1 ta .... 

tlln .el., .. , etta vU ... lk&l .. t tapahtuaat Sat.aa. p ..... 

tottavat BelgIan sotll1i_Johdon uudelleen tarkistamaan 

alkai8 ... at plltGte.asa itäraJan puolus~8een nlbAln. 

En voI olla tote .. atta että nllnä vuo.ina, Jol

loIn minulla on ollut tllai~u. .11101n täll~ln t~da 

Be181a... .tsalalavlha 81elll on suure.ti vähenVDTt. 

että yleen.ltin poliitti.et k78~t.et ovat ~eet .,11.

t7ä taloudelltstln k7symysten t1elta Ja .ttä Johta.,in • 

pilre18aäkin tapaa palJon henkl1~ltl, Jotta alnakln tl

hlD .ti o.,at uakoneet Sataan pY8yylle •• n rauhan~_ 

te.n Ja .elmar-hentlen. 

)(all11 teen lopuksl. että Bel«lan 11 b.raa1.1aen puo

lUlen (Jota .1.ältää enlmalt •• en puht&1ta vallooneJa •• _ 

tä pe.l.Jon lUkelll1t... Ja talouapUreJIJ JohtaJa »e.,.'z. 

Iatettl1n .. i kunnlal.glonan 8I1urrl.tln. Jota anlharvoln 

annetaan hillin ...... a&an ole.,alle henkl1nll.. SaIn kuul

la Bryaseli •• ä, että tämä tortea di.tinttl0 tapahtui 

.In Johdo.ta, että ... ianomainen 011 lU"" . .I1mlt puolu.en .. 

puole.ta aJaa 8tratlegist& yhtei8ty~tä Ranakan kan .... 

V&1.1la tlintoa Ii lUoin 01., että Il1na plllDlntsh1'1 

Renkin pa1'1 pl1YII 81 tten eai .,..taanottaa .... &11 harvi

l1&18en tunn1anoaotukaen. RanlltaD uU81 _b"aa4~~rl Bry ... 

•• 11a.. on .. anea ultoedU8~en kaikkein p~alt& yol

lIllal 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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Herra lnlsterl, 

Lähetän t äten kunnioittaen Tellle ra

porttlnl N:o 25. Joka sisältää 

Kaukaisen Idän aalat. 

Ottakaa vastaan, Herra 

oma isen kunnioituksen! vakuutus. 

lnlsteri, erin-

It /( ( a 

Herra Ulkoaal&iaalnlaterl. 
Vapaaherra J.. S. YRJÖ-XOSKIDI. 

H e 1 s 1 n k 1. 
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PAR ISI S A OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2.!S . 

Puhi a 5 p:nä keeä kuuta 19 32. 

, l.ia : Kaukaisen I dän asiat • 

Olen kahden viimeisen viikon kulue... eri henki-

l öl1 t ä Jatkuyas t i udellut ohueasiaa päästäkseni mikäli 

mahdol l i sta selvil le siitä, mitä käsityksiä täällä Ja Bel

gias sa vallitsee Moskoyan Ja Japanin välisten suhteiden 

mahdoll isesta kärJIBtymise8t~ aodanuhakai. 

Niinpä keakustelin 25/5 täatä asiasta Belgian ulko

lIli nisterin kans_. Joka kuten tunne ttua oli Yi1metaen. Ja

pani n Ja Kiinan Yäli.en konfliktin vuoksi kokoonkut8U~ 

Kansainliiton yleiskokouksen puheenJohtaJa. Hän myönsi että 

Gen6ve •• ä aiyan yi1me viikkoina hänen tietoJenaa mukaan to-

della on ollut vallalla eräänlaista huolestumista oteateaai-

aata. K.\ltta hän oli toiselta puolen tullut aUhen Johto

päät~kaeen. että &aiaa loogilliaesti harkiten täTtyy päätel

lä vaaran ei olevan ovella. Jo. kohta luonnolliaeati on 

olema.sa mo.entteJa JOihin ei yoi aoyelluttaa loogilliaia 

arvoJa, minkä vuoksi yllätysten a&hclolliBWl.tta ei saa lUak

ai yähek..,l.. 

Viell. ene_1n edusti tätä wloogl111ata" suuntaa Rau-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) Tal'.lIinen. 
2) T.,·.IIi .. e .. ja IIsM< 1 
J) EI tledoltuk IIn. 
4) EI 1/ doiluk iln. muU. 

lIe. 

. .. II •. 
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kan BrysselIssä oleva ~urlähettlläa Corbln (Joka 011 

QJJ.a.i d'OrsayUa dlreoteur pol1t1que tänne saapuessani), 

kan 24/ 5 kävIn BrysselIssä hänen puhelUaan. 

Kävin muutama viikko tQkaperin enal käynnll1ä 

Japanin uuden täkälä1aen (Parisln) suurllhe tt1läl.n luo

na. Jonka tunnen Jo BerlUnin aJo1lta. En ottalJllt 

s1l1ä kertaa otaakeaslaa keskustelun alaIseksi, mutta 

kun hän muutamia pilviä takaperIn vast.si käynti1n1, 

alkoi hän itse puhua meidän nykyIsestä suhtau.tuJD1aea

taame SovJetiin. Jolloin saIn ets1mättOmän aiheen aset

taa hänelle vastlkysymyksen. Bagaoka'n vastaus oli mIe

lestäni selvempi kuin yleensä Japanilaisten. Sen tor

mulols1n näin: 

1:0. On totta, että venäläiset ovat keakittä

neet huomattavan palJon JoukkoJa Kaukaiseen Itään, 

kuinka palJon, sitä hän ei voinut sanoa. 

2:0. Epämiellyttävän aineksen 1DU0dostavat valko

venlläi.et, Joiden ~avusta" !okio on vähemmän kiitoUl
x) 

nen. 

3:0. Nagaoka ei kataonut tällä hetkellä olevan 

Jmuta vaaraa kuin sen. että kUnalainen kenraali Ka. 

Joka Joukkoineen on llhellä Yantahnrian raJaa, lahtia1 

liikehtimään, koska sellaise.sa tapauksea8& tilanne koapll 

koitu1s1 Ja helpost1 provosolal vaatatoLaenpiteItä. 

( ~äSSä yhteydeasä vU ttaan n1ihln kUnto1aUn ke .. 

kusteluIhin. Jo1 ta eversti Karikoalti on kl3DTt erinl1a

ten täkäläisten Japanilaisten upseer1en kana.. J J01ata 

hln on tehDyt sllkoa yleia.a1kun.nal.le. 

'lIla e1 tietlDkAln e.t · Japanila1sIa k&1kk1alla 

k~ttämäata valkoisIa venalUala vällkappalelnaan Ja 

ehltlLp ä urJrJtl Jo 11l&&1l. 
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KlIydeasäni t oissapäivänä ministeri de Laboula7e'n 

puheilla ulkominiBteri~ssä otin kolaann.n kerran noin 

kuukauden sisUn hän.n kanssaan puheekai Kaukai.en Idln 

vaaran. Hän vastaai hyvin kategoorisesti ~ai d'Orsaylla 

ei olevan ulkoedus tu.kael taan yhtä vähän kuin muua! takaan 

aellaisia tietoJa, Jotka oikeuttalslyat huoleatumiseen. 

Hän sanoi .dell.en ol.vansa Jot.nkin v rma s11 ta. .ttä 

Japanin puolelta ei ole sodan uhkaa odotettaYiasa Ja 

oli t,oreettisesti 7htä varma VenäJästä, Jos kohta li

aäsi VenäJään nähden aina ol.van ol.massa aelkkoJa, 

JOita ei etukäteen voi logiikan avulla laatea. Sen Joh

dosta että olin aikaisaamilla k~neilläni nimenomaan .a
nonut O.n~ve.sä vallitaevan levottomautta otaatea8iasta, 

011 hllD äakettä1n Kassigl1'lta, töaln viimeksi palat .. sa 

Genåvestä. asiaa tiedustellut. Massigli oli täll~in vaa

tan.DU t O.nåve.sä kyllä olevan eräi tä hermostl1.nei ta sle

luJa. Jotka sodan varaa saarnaavat, ~tta oli katsouut 

ol.van liioiteltua Välttlä, että Genåves.ä yle.nsä oltal~ 

81in huolestuneita. 

Yllä k.rrottua on ti.tysti eräänlaisella varovaI

suudella &rT08 tel tava. V&r.inkin mitä tulee ranskalai •• en 

viralli.een ai.llplt ••••• n. on otettaya huomloom että •• 

alusta pltlen on ollut suurin piirtein Jap&nilaiamleli_ 

nen. S;vynä tlhän, kuten aikaia .. lnkin olen k.rtonut, on 

.e, että ranskalainen yleensä rlJta.taa r&llhall1ala, s~ 

noiainko sllYlä tilantlel ta. Jolta häft kykenee käsI ttlaUD 

Ja kla.a1~lolaaan, Ja että ranakalaisten mlel •• tä Japania 

on kannatettaya yar.lnkln koska ae .uodost&a aInoan Y&r

aan Ja JärJ •• tyk ••• tä ki1DD1 pltäväD vo1aan nl1 •• ä 0.1a

sa aaapalloa. En ole 'Volnut 1m0000ta .ttä TOkio... aa
kettUn sattunut IIlma Ja YallanJtaappau.syr1t7. _ alklll.e 
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•• 
8ellainen oli ~ oliaivat muuttaneet tätä käsitystä. 

Tlmän 11säksi lienee antä allnUvata m,yrJa seuraav ..... 

mihin erikoise.ti Ruota1n täkäläinen sotila.attaaea 

kIinnitti huomiotan1. nimittäin että Ranskalle on ml.J 

luista että Japanin p~p~ Idäs.ä Jatkuvaatl pitää Ko .. 

kovaa a18oi8_. mikä vähentää Jälkimmäisen me.hdol118Uuk~ 

81a 

voisi 
ekaploatoida ystävyyttään Berliiniin tavalla. JOka 

koi~a vaarak.I Ranskan ystävälle Puolallex) Ja 

aamalla koko It~hropan anti-moskovalaiselle barrl&1.rll_ 
le. 

En kykene tällä hetkellä vielä sano.aan, ~lee

ko Herrlot'n uusi h&lll~s muuttaaaan muodoasa taikka 

toiae.sa tltä suhtautumista Japanlln, tapahtA1ipa se 81~ 

ten Kiinan vuokal, Jolla Ranskan va.emmiato.sa luonnol~ 

li •• sti on ~patIoJa. taikka Koskovan tähden. Samoin 

01181 ennenaikalsta yrittää e~st .... ~ sallittakoon •• 

minUD 8&DOa tässä yhteyde •• ä Moskovaata puh.en ollen _ 

tule eko H.rri 0 t osol t tau twDaan non-agre.s1oGr8l'mykse.sä 

~~tlmlell.8DDlIt.1 kuin edeltäJänsä. ~in&kln tälll he~ 

kellä ovat Moskovan osakkeet t&ällä hyvin alhals.t. 

mikä päivittäin nlUc;J7 lehdiat~.tä: huhut että MoatoTJ'a 

011 Doumer'ln murhan Ja -Georg.. PhIlippar- -laivan pa.

lon takana eivät ota vaimentuat.een. 

x) 

Ranakan Ja Puolan väl1aten auht814en D,YtyhetkI ... ta 

tilante.... olen eriks.en kirJoittanut kak.ikln kataau.ta 

suoraan Herra Ulkoa.l&lDa1niaterl11e. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Parlsissa keaäkUun 9 p: nä 1938. 

N:o ( (/ \.. 

Herra lnlsterl, 

tA ) , 
~ , .1 

L 

Lähetän t äten kunnioittaen Teille raport-

-e 

tini :0 6, Joka sisältää 

Ranskan uusi hallitus. 

Ottakaa vastaan. Herra 

omaiaen kunnio! tuksen1 v kuu tus. 

Herra Ulkoaaiainministeri, 
Vapaaherra • S. YRJO-KOSKIBEN, 

H • 1 a 1 n k i. 

1niste.r1. erin.-
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alain en. 

P A. R .. I S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 26. 

Pariai s a 9 p:nä kesä kuuta 19 32. 

Asia: Ranelcan uus i .. hal~i tu,. 

Se inhrregDlllllin aika, Joka tässä maaasa on val ... 

l innut aiitä aati kuin T&rdieu heti vaalien Jälkeen Jät

t i hallituks ensa erohakemuksen vastavalitulle pre.tdentl11. 

s iihe n saakka ~.a Herriot toissapäivänä muodosti uuden 

hallituksensa, on tavallaan ainutlaatuinen Ranekan parl .... n

t aarl sessa historiaasa Ja kävi mahdolliseksi oikea8taan 

vain aen kautta, että mitään kan8ainvälist& 8uur.apia kon

t eren8s'Ja .i siihen väliailtaan sattunut. 

J otensakin heti vaalien Jälk. en , Joiden tulokaiata 

Jo aikai .... in olen kertonut Ja Jotka itae aaiaa.. mer

kit8ivät eelvempäl liukumista va.emmalle kuin aikä oli aaian

l aita H.rriot'n ena1.äia.n hallituak~d.n edelll klTneiaal 

vaal ia.. vuonna 192', kävi .elvill., että H.rriot'n aktii

vinen toiminta vaalitaiatelun .d.llä Ja aikana aekä hän.n 

ki.ltlmä~n keet'inen .... ansa Ranskan poliittis.a.. ellaäa

al - mihin vielä tulee lieata1 hänen suuret ansionsa t1e

demi.henä Ja ~ont1n kaupung1n ~at.tuat1 erinomaiaena 

pormeatar1na - .1 vo18i kielt.,tyä ottamaata vaataan sitl 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan : 

.... _ ............ ~ .. n.ll..lp..~ • . 

J) T."allm.n . 
21 Ta".lIin.n ja lisiiksi 
J) Ei tiMoituksiin. 
-1) E, Ii doituksiin . mutt,1 

II • . 

.. .... II •• 
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8. 

sano18 nko moraalista tarjouata. Jota vaalit hänelle de 

tao 'merkitsivät uuden hallituksen johtoon nähden. 

SUurin kysymys interregnumin viikkoina 011 kyay

mys 8iltl, tulisiko Herriot muodostamaan puhtaasti radi

kaali en hallituksen vai tuliaiko hän pyrkimään koali

tioon oikealle tai vasemmalle. ~ulo, joka eräissä kea-

lrua tapiire is.ä vielä vaalien Jälkeenkin aluksi v 1litsi. 

~ureen porvarilliseen keski-että näet Herriot pyrkisI 

tykeeen. 011 jo itsessään 

hengen vuokSi, Josta ei 

mahdoton 

saattanut 

se näet et kanaa 011 osoi ttanut 

vaali tuloksen selvän 

olla kuin ykSi mieli: 

tyytymättljmyytta Tal'loo 

dieun r~imeen. Näin ollen kysymys oikeastaan muodostui 

vain aiksi. tulisiko Herriot turvau~an hallituksen 

muodostuksess ainOAstaan omaan uureen puolueeseensa sen 

ympärillä olevien pienten radikaalisirpalepuolueiden kannat

tamana vai tulisiko hän kuten 192~ yhdessä soaialistien 

kanssa jälleen herättämään henkiin kartellin. Tiiliä JIlk1ll-

_linen mahdollisuna oli it.e asiaasa varsin pieni kataoen 

siihen. että Herriot itse vaalitaistelun aikana oli ~_ 

ki.esti aaDODnt ei enää antavansa sosIalistien itseään 

Johtaa - kieltlmätontä on että Herriot tänään on toiD.n 

kuin v. 192~. KUn sitten vIime vIikolla ~url enn.n uu

den k..arlD kokooD~.ta aoslallstit asettivat Jyrkät .h-

tonaa yht&istyHlle (sotllaame ojan "masailvi" v enQys. ra~ 

en v ti ll1stu.tt en, aoa1al1vatuU~k .. n kehittla1_ 

n.n y.m.) 011 jokaiselle .elvl, etteI Herriot voial nii. 

hin Sl03tua, joskin anen 'Vast&llklJ8na 30s1 is te 111 011 

pu.t~ .... ttl.... PQkuua. 

II1 •• 1 olo~t.la.. 011 tulo. ••• aikl •• illl .,t 

on t081aaluaa .d........ n1aJ.ttl.ln puhta .. ti N41kaalla •• 

hall1tWtaea la_lDU. Sanoin, PIlh-"t1 _.u 
ft41-.&.4aea. aU11 
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a. 
hall1tukaen 18 JAaeneata J .. 11 alivaltiosihteeri.ta kuuluu 

21 var inai8een radikaaliaeen puolueeseen. lopun, 8iis 8 

Jäsenen, kuulue.sa p1eni in radik.al1puolueisiin. Jotk" vaa

lien Jälk.en ov .. t olleet monien metulorlooe1en al .. 181 .. 

( 8i ten on Louoheur1n ryhllä g"uohe radioale kokont.an lakan

nut olema.t .. ). Jlämät puolueet yhtuua taka .... at Herriot'lle 

n. lfiO ääntä (610:.täl, ..... eUUll&l.ta hän au.nee n. 160, Jo

ten hänen .. eaan.. ainakin .. luksi li.n.e t .... ttu. 

Kukaan ei voi kieltää, etteikö uuai hallitus oli

si kokoonpantu vahvoista nimista.. Herriot i tae. p.... J .. 

ulkoministeri", on R&nalcan nykyhetken suurimpia nlala, 

oa.ten äärettömän t1ökyvJ'n. suuren bWllaaniauud.n J.. ka.n

aaln ... lli8ten suhteiden ,mmärtämyksen. olkoonpa että hänen 

luont.en.. on Joa .. in määrill ha1hattel,va. .päval'llla - on

han hän -yonin yliopiaton kUl.DOpuhel1a.1suud.n pro~essorU 

VahvoJa nimiä v111ae, ministerili8tasaa: Panl-Bonoour (ent. 

sosialiati, D,J't puolueeton aena.ttorl) sotaminiater1nll, 

Georgea Leygue. (Jok .. kuuluu muodollisesti Tardi~ puo

lu ••••• n r4publio&1ns d. g~oh., mutta Jok.. Tard1.un per

sonallia.na v!hamleh.nä - .am01nkuin .. ikoinaan Louoh.ur _ 

.. ina on ään •• tänyt Tard1tutl. Ja Laval 1.. va.taan, JotJta 

hän tä .1 vä t ht.lUlln .. t hal.11 tukailna) l.h .. stoain1s terinä. 

P~nlev' ilma ... o1aaln min1sterld, Sarraut (.llb.rt) aUrto

.aam1n1at.rinl. y . m. , k .. iklti 1l1th1& Joill.. on 8U.uri parl .. -

m.ntaarinen kokeIlUa J.. kana .. ln ... Uin.n tunnustua • 

.108 koht.. vielä on vaikeat.. mitalin 'D.lmataa uu

d.n hallituksen ~tau~i ... ta ~uriin nykyhetk.n kan.a1n

... lli811n po111tti.iin Ja taloudellisiin ky.,.,ka11n. lienee 

kuitenkin D7t Jo IlUUtama nuOlll&utu. paikallaan. 

Tard1tun ... U •• 1...... halU tuk.... ol1w.t .ot .... 

1 .. 1 ..... to- Ja ll. ..... oia.ln m1nl.ter1Bt 7b41a tt tyt 7blekal &1-

nOUa1 mln1ater1~ka1. toi •• npi4e Jota ra41taall t alUoin 

ankaftaU krl tlkol .... t. .1ohdoDB.kal.eaU onkin Herriot pa-
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lauttanut ik&1s~ tilanteen. Se seikka että hän 

näille paikoille on .. ettanut kolme enailuoJtkaisinta mle .. 

t ä todistaa mielestäni minkä arYon hän näille Jtyayaykail

le qettaa. Paul-Bonoour kUke.ta v"lmmistolaisuude.taan 

huolimatta on aika! s-elvAsti Gen#Jve •• ä 

Jo... .'ourit' on Johtotähtenä, että on 

t ä lähemmin e.i ttU. MUtta hän ei ole 

ilmaisaut kantan .. , 

turhaa tlla.ä ei

Gen#Jveasä punal-

nen vaate. J.. hänen kantansa aaeidenaupi t&miskysymyk ... a.ä 

on palJoa taipui ... pi )mln esim. Tardleun. Lienee Jo 

putett;y että paul-Bonoour Jää Ranskan val tuuslcwlnan pu

heenJohta~sl Gen6veaaä .dell.enkln. 

75-vuotlas Leyguea on kieltämättä se he nlc lllS , Jo

ka rauhaa aeuranneina vuosina uudelleen 101 Ranskan lai

vaaton, Ja Painllvd. Joka I11t 13 kerran istuu ministe

rinä on eamalla Ranskan sotilaalllsen aseman ymmärtäJä 

Ja puolustaJ_, mutta mylSa lc&nsUnvällsten suhteiden läm

min vaali Ja. 

Rahaministerl Germaln-Kartin on niinikään istunut 

moni.sa halli~.l.sa Ja pidetään ensl rivin miehenä. Jo. 

kohta 11enee vaikeata tällä hetkellä sanoa mikä hanen 

kantaaaa Ranskan ulkomai.een lainapoliti1ltkaan tulee ole

maAIl. JQmluen hAnkin entlaeen Louohe\U"l-r;ybllään. on hän 

v11me w.oalna ankara.ti arYostellut halU tuk.en kotoiata 

rahapoli tUkkaa 

~lla 

Ja ennustellut bv.4gettn vaJm.ta. 

Jännityksellä on puutavaraplirei8aä odotet-

~ maanvilJel;yaalnlsterin n1ai~stl. Viimeiaeen hetkeen 

aaatlta puhuttiln ent. mini.teri ~.ulU.'.ta. Joata tie

detIIn .ttä hän on innoka. I11Jtyl.en protektion1a1n lt&DIo 

nattaJa. Ul.toll1n1.teri8n tappao._ton JohtaJa aanol ai

DIllle lIUOre.an pari pl1vlA .i tten etta Jo. ClUaullle _

le. aaanvilJe17 .. 1n1at.r188n nlln -tant pl. pour ~ •• _ 



• 

• 

:5. 

On niitä Jotka tahtovat nähdä siinä selkas .. , että 

QIleUI11e vl1me tingassa pantiin ost1mlnlaterll5l5n. t0-

distuksen siitA. etteI Herriot haluaIsI protektIonlatla

ta mlestä maanvilJelykseen. Tämän ministerll5n päälllkl5k

sl ~li senaattorI Abel Gardey. Joka tolstaiseksi on 

l11.klcIlnu t rahalcys;ymyahn alalla. Kon tingent tikysymykaeen 

nähden hän Uenee väll ttävällä kannalla. 

Kaupp&m1n1sterlka1 on tullut JuUen Durand, JOka 

kuuluu Le Troquer'ln vapaakaupalliseen ryhmään Union 

douanibre europ'enne (Rue Tai tbOut) Ja Joka viime vl1k

:t 1na usein on varoi t tam t liiallisesta pro tektlonl smi ... 

t 

se seikka. VapaamIelis8mpään henkeen viittaa ~l5s 

et t ä kauppalaivaston ministeril5n päällikl5kal on pantu 

Joka hall1-Le Havren 

tuk ••• aa 

~ettu pormestarl L4Qn Meyer, 

ei voi olla edust&matta satamien intresseJä. 

Jotka sulnkaan eivät mene pro tektionlstiseen henkeen. Täs

sä yhteydes81 kannattaa my158kln mainlta. että Herrlot 

ltse lyonl1al.ena on enemmän taipuisa vapaakaUppaan kuin 

protektloniam11n, seikka, Josta mlnulla 011 kunnla hal

li~ksell,nl tl,dolttaa häntä maallskuun alussa tyonin 

me8 suilla puhu. te 1 tu&ni. 

Kaiklsta näistä merkeistä huolimatta. Jotka mle

lestäni vl1 ttaaTat slihen että uuden ha1l1tukaen auhtau.

tumlnen kauppapolilttlsi1n k7~kslin ~.. olemaan vA

h_1D tal~ton kuin edelllsen halU ~ksen aJ..... • .. 

roittaia1n kuitenkIn lUaka1 toIvOllaata ennenkuin uu.l 

halU tue 'eo... on nl.yttä.Jvt alkoTanaa lna~rolcla va.

p ... pla ~tla tlllA alalla. Yleis,nI käaitykaenl kai

kl.sa piireIssä tllllA on, etteI Tol odottaa altAID 

JTrktlä ~uto.ta. T&&D että eilrtyalnen Tapaam1elle .. pAID 



• 

• 

6. 

k~ppaolltllkkaan tul.. tapahtumaan hllJaks.lleen Ja Ylhl

tell.n. 

Tässä yh teydeuä en voi olla _1n1 teema,tta .ttl 

'l'ar41eun hallitus, Joskin se hoi tl enää vain Juok •• vla 

aal01 ta, olemassaolonsa aivan vUolle päiVinä pani vo1llaan 

suuren Joukon un8ia kontingentteJa. Jotka onneksi eivät 

kuitenkaan koske meldan vientitavaroltamme. SUuri pelko 

v 111tei puutavarapilre18sä, että v nha hallitus ennen län

toään l Oisi kiinni puutavarakontlngentltkln vuoden Jälkl

.äleekal puol iskoksl ny~18 tä vielä huonommalla pohJalla. 

Onneksi näin ei käynyt Ja olemme s&moinkuin eräät na~ 

purl1änetystöt saaneet eri ministeriöistä .en tiedon. et

tä uual halli tua ei viel ä 01. 0 t tanu t näihin kY8YlD3k

alin lopullista kA~taa. Koska toiselta puolen useimmat 

meitä koskevat kontingentit menevät umpeen tämän kuun 

lopulla. ei uusi halli~s voine kauan lykätä näiden k7-

s7Dl7sten ratkaisua. 

Hall11nal1staa tarkaataeesa huomaa, että radikaali

puolueen äär1mmälnen vasen siipi siinä on edustettQna Da

ladler'n kautta. SensiJaan puutmyat nimet sellaiset kuin 

B.rg6r.1. Kr&8ain'ln 

kabin.tln päällikkö 

vä.y. 

sekä 

Joka vuonna 192. 011 Herriot'n 

tunn.ttu ulkopoll1 ttisten k787D17a-

t.n .rlkoiatunti~ Pierre Cot. Nämät mol.mmat Yl1a. het

ke.n ... akka aJoiyat sosialistl.n osallistumista uut.en bal-

111nk • • • n eivätkä senvuoks1 halunne. t mennä puhta ..... n ra

dikaallhall1 tuk .. en. 

Huol •• tumista on oaiaan herättämään •• seikka, et

tä Herriot on kultuamln1st.riksi ottanut de onzleen. 

JOnka hyvin läheisistä ~telsta oskOya&n niin mon ... ti 

ol.n kotia tle401ttaDut Ja Jota voln.e pitää oskDyan 

tIkUti..... puhetorYena. 'l'laä v &1.1 ei eD.mlsta h,yTU. 
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Naurettavaa on .ttA kultusminlsteri~n vanha nimi 

tlon publiqu.- on muut.ttu nimekei wEduoatlon natl onal." 

Ja että maan eneimäisekai -kansalliseksi kasvattaJatsl

panoaa.n epämoraaliauudeataan tunn.ttu de Monde. 

Kanaalnvlllaesti katso.n on pantava merkill., .t-

t ä Herr iot Ja o Donald ovat mieliplteiltäAn toislaa.n 

v rsin läh.llä. olkoon että toinen on anglos&ksi Ja 

toinen puhtaasti la tlnalain.n. 

Herriot lIen.e i tee Lausa.nneen Ja on hän Jo 

parin viikon kuluessa ko ttanu t syventyä häntä siellä 

odottavien suurten kys~sten aineistoon. SUure kai kysy

~k lksi Jää. ml tenkä hän siellä on tuleva toimeen 

niiden a.k alaisten kanssa, Jotka Laus&Dlle.n lähettää 

B.rliinissä vasta perustettu aristrokaattihallltus. ho

henzoll.rnilais.n maailmankatsomuksen anakron1stlnen .pi

gonl. - Grandln äakettlUn.n 9Q.uri ulkopoliittin.n puh • 

• i vannaankaan liloin helpota Herriot'n tattävää. 

R llitukaen vaihdos tulee luonnolll.'sti mukanan. 

aa aaattaaaan JOukon muutoksia virastoJen J& hallitus

laitosten kokoonpanossa, Niinpä kerrotaan. että B.rthe. 

lot Jättäisi !U'kyi .. n tärk.än palkkanaa ~i d'Oraaylla. 

Toaiasia on ~tt ä hän on saanut useampiviikkols en loman. 

K.rrotaan että Berthelot oll ai erikois.sti v .. tu.~t 

kaikk.a läh.ntymistä Italiaan Ja että Herriot slnvuok.i 

haluaisi toi.ln miehen hän.n paikalle.n. Tästä huhu.ta 

en .n. takUus •• n. 

x 
x 

'''.ä yht87d ••• A haluan .neanän kuriosi te.ttina 

mainita. .ttä Ranskan UUsi preSidentti Lebrun kerran 

oli k~DTt R.laing1.... J.o.-.. hän minulle kertoi kerNA 

alka1 ... 1n 1.tu •• --. 4 il1 1 
~ _0 a n &&mialsilla hänen vier ... 
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• Un Ja Johon hän nyt e.i ttelyt1lalmude .. a El78' ••• 1. 

uudelleen vUtta.l. Jollen erehd7 on hän ena1mäinen 

Ranskan presidentti, Joka on Suo.essa k~nyt. 

UUtena todlB~k8ena siitl. mitenkä täälll. tär

ke ätkln kysymykset rauhallisesti ratkaistaan mainitaen, 

että senaatin presidentiksi Lebrun t l n Jälkeen valittiin 

radikaali Jeanneney niin yksimielisesti että ainoastaan 

12 haJaäänta annet t iin toisille ehdOkkaille. Samoin 

eduataJakamarin monivuotinen presidentti Bou1ason "ali t

Uin uadelleen kaikilla muilla äänillä pai tai kommunis-

tien. 
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Lähetän tä en kulmiol ttaen Teille raport

tln1 :0 27, Joka sisältää: 

Puutavarakontrahtien rahoitus Ranskassa. 

Ottakaa vast &n, Herra Unisteri, erln

om lsen kunniol1nlcsenl vakuu. tus. 
I 

/ 
/ 

Herra Ulkoasiainministeri, 
Vapaaherra .... S. YRJO-KOSKlBEB, 

R e 1 • 1 n k 1. 



• 

• 

alainen . 

R 1 S 1 SSA OLEVA Ll\BETYSTö. 

RAPORTTI n:o 27 . 

P rlll sa 10 p:nä kesä kuuta 

sia: PuutavaraJcontrahthn rlJ\oJ.-

tue Ranska .... 

} 
v 

., 

Sen Jälkeen kuin vuorineuvos von JUlin bnhtikunn 

alussa kävi täällä Ja SahanomlstaJ~hdis~ksen nimessä 801-

mi ~e~n t1ktiivi.en puutavarakontrahdin täkäläisten puu

ta"..ra~oJ1en kans.. on kauppaJcamar1mme uusi prealdenttl 

~ub17 TUorineuvos Julinin keho~selta ollut to1llil1D&s_ sel

lai.en JlrJeatelllln aikaansaamiseksi Ranskan valtiopankin 

kan.... että Sloaalaisia puutavaraltontrahteJa Ranskaan vie-

täväatä puutavaraata l>O milJoonaan trangiin .. aklta yoit&i-

11in erikoista paJkk1tietä täältä kälin rahoit aa. 

Olle.sani toil" viikolla Brylseli... kiintyi AAb17 

puoleani iaoi ttaen uian olevan hyTällä tolalla Ja halua

yan.. ainut kanlaan.. B&nque de ~ranoe'11n diskonttoplll11-

kOn puheille. ~oln tähän perIaatteelli.en 8Uo.~.eni. 

IIIltta palattua.n1 Bry.selistä katsoin kuitenkin p.l'I1aual 

tle4uatella p"JohtaJa R7dln mielipidettä.. 011aiko häDen 81e

le.tll&n lainkaan mot&yaa. että .itnl.ln Aub17n kan.aa B&nque 

de Pr&Doe'lln tlllln ~II&D JlrJestäai.en t&rkoi~lel". KOI

ka p&lJohtaJa R7tl katsoi että oli ~tä m1DRD mennä .e

nettellDt1n niin. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T,,·allinen . 
2) Ta"allinen ja Ii ilc.<i 
J) Ei ffftioitulcsiin . 
4) Ei liftioitulc iin. mult. 

......... ......................... ~. - .......................... _ ..... . II~. 

. - .......................................................... II •. 
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~älleln kävi 11m! että BLnque de Pranoe'ln puo

lelta 011 olemassa suuri ymmärtämya tällaiaeen JärJest.

lyyn nähden Ja kun sl täpa1tsl l.ubr7n d*narohet Banque 

d'l.ooeptation'isaa. Jota 011 ranakalalseksl pankkiväl lkl4ek

sl suunniteltu, osoittivat sielläkin valli tsevan ymmärtä

!D7stä asiaan, Ja kun lisäksi vuor Ineuvos Jull n Juuri 8U-

loin oleskeli Lontoos P17s1mme hänt ä aaapumaan tlDn. 

sitä ~uremmalla ayyllä kun hän 011 aalaa8& alotte.n t .. 

kiJI. 

Vuor i neuvo s von Julln lien.. tämän saapu.... pe

riU. Jo Helslng1ad tehnyt ulkoa tUllä ~ntinaä tu-

10kai.ta, JOi s ta mle l eatäni eI voi sanoa mnuta kuin et

tä ne ylIt t ivä t odo~s..... .etä suunnitellun rahoitu .. e-

ne telJnllll teknikaata. 

Va ikka tiedän että tällä hetkellä tällaiaen luoton 

k~ttö ehkä ei ole erikoisen tarpeen vaattaa, haluaisin 

kuitenkin. Jos kohta en ole näi s t ä aaioista t eknilliseati 

perillä, kIinnIttää huomiota siihen, että kielteinen vas

t ene puUel taDllle sUnä t apauksesaa että rahan tarvetta 

Juuri llTt ei ole', voisi taälll oUdostuttaa. Jotapai tai 

tekiai erino.ai aen v&1ku~ksen Jos meilll mw~ DDettyl krl

diit t imahdollia1utta voisimme s ilIttää II 1 inkaan tai vaan 

o8&k.I tarvIts evamml. Sellainen ele lankeaisi täälll var-

U hyviin maahan. Ko.ka a1 tipu! tai t l ten meille tarJot

tu luotto .ikl11 ymmärrän ialiSl ertttl1n helpokai lienee 

ql'tl a.iaa kaikin pUOlin kotona pohtia. 

Olen 1'111 ollYalla t&h tonut pitU '!e lt 1, Herra lU. 

n1atarl, tlalAkin .ian 1&8&11a, koalta siihen jouduin ,..,e
tlvalkuttaaaan, Jos kohta aloite 011 yksI Vino. 

-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ rlalaaa kesäkuun :; p:nä 1932. 
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erra. lniateri, 

Lähetän t ten kunnlo1tt en TeI lle ra--
ortt1ni - :0 28 , joka s ls" l tää: 

Ranskan uuden h Ui tu.ksen suh t au tumlnen 

neuvottelum-

me R skan kana a. 

Ot takaa va st M, .erra :lnl terl. erln

om Isen lo1tukseni v kuutus. 

erra Ulkoaal inminl s terl. 
Vapaaherra . ' . YRJÖ-KOSKI 1, 

elelnk1. 



Salainen. 

R 1 S 1 SSA OLEVA LAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 28 . 

Paria! .ja 21 p:nä kesä kuuta 19 32 . 

A ia : Ransk n uude n h 111 tuksen 

suht utuminen k UJ> apo11 tl1kkaan . 

Tul evat e vottelumme Ran kan 

sa o 

Sen keen kuin pääkonsuli Nordberg saapui omesta 

ja vastaan te ttu n1 ulkoasiainmin1steri~n salasähkeen n:o 60 

olen lakkaamatta ollut kosketQksissa ka ikkien mahdo lli s ten 

henkilö i den kanssa, joista saatan ~Jatella . että he olisivat 

selvillä uuden h l l ituksen aike i sta otsikkoaslaan nähden. Olen 

täten puhutellut uutta k pp ini s teriä. uutta ra &miniateriä. 

uutta ~anviljelyamin18teriä, kymmenittäin puut varamiehiä. vir-

kamiehist ä puhuma tta. Samoin on UJconsul1 yhtä päätä ollut 

kont ktiaaa puutavaramiesten ja kauppam!n1steriOn Johta jien 

kansaa. mistä hän on tehnyt pyynnOstäni promemorian, joka 

ohellistuu (liite 1). l1nä esitettyjä detaljeja en senvuoksl 

täaa toista. 

Vapaaherra lrede. joka tänään. oleskeltuaan Pa.rislssa 

viikon. lähti kot1mAtkalle. tulee n1inikään tekemään raportis

sa 8elkoa niistä lukuisista keskusteluista, jotka hänelläkin 

on täällll. ollu t kuluneen viikon 

Kaikista näistä kellkuat81uiatamllle on punaisena l &nkana 

k~nyt aelville. että yleinen ilmapiiri kieltämättä on meille 

DTt edullisempi kuin vielä muu tua viikko si t ten. mutta et tA 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tilvilllinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomailedustuksen tiedoituk iin.:I) Ei ulkomililedu tuksen tiedoituksiin . mutta J: 

~avalline~. 



2. 

toiselta uolen uusi hallitus ei vielä ole parhaimmallakaan 

t ahdolla ehtinyt määrätä k ntaansa k upp poliittisiin kysy

myksiin. en kan t a sitäp itsi tulee suureksi 08aksi riip-

pumaan Lausannen kokouksen hdollisista saavublksista. 

tini 

heti 

Panen oheen promemori n (liite 21, Jonk tein käJn

J keen kauppaministerin luona, Johon käyntiin liittyi 

senJälkeen käynti ulkoministeri~n kauppaosastolla. ~ä8-

t ä promemori as t kuten k ikista keskusteluistamme 

ett · näi ä olosuhteissa ei voida välttää toisen 

käy ilmi, 

nel Jännek-

sen puutavarakontingenttien pi dentämistä kolmanneksikin nel

Jänneksekai. 

Niin val itettav kuin tämä tosiasia itsessään on, 

on meidän ens iksikin t yYdytfksellä todettav • että uusia 

vähennyksiä, Joita Jo uhattiin, ei ole puut v r a-alalla 

pe lattavissä. Toisekai on täällä aivan yl einen käsitys se, 

et t ä 0 8 tämä hallitus s aa istua, syyskuuhun mennessä 

nykyinen kontingenttlsysteemi on ehtinyt saada niin alJon 

vastustusta, ettei sitä kauemmin voida ylläpitää. AdresseJa, 

lähetyakuntia. kokouksia nykyistä systeemiä vastaan aatelemal

l a aatelee. Vastustus on kasvamassa sekä ulkomailla että 

kotimausa. - It 11an suurlähettiläs sanoi toissapäivänä 

erWLlle läheiselle virk velJelleni, ett ä hän ei pidä mah

dollisena kontingentti~ateemin Jatkumi.ta syyskuuta pitemmäl

le. - Ranaka on ollut pakotettu poistamaan Belgiaan nähden 

suurta pahennusta h.rättäneen tuontiveron (n.k . 2 - 4 - 6 %1 
.. n Jällte en kuin Be18ia oli pannu t samanla iaem veron ",oi

maan Ranskaan nähd.n. 1101_in puolin on tänään päätetty 

palauttaa tämä .... ro .nti •• ll •••• - Por~, JOka äaltettäin 

JoutUi crtax.n 1IIU.ta1le listalle, on va.tannut ailll., .tU 

.e on antanut kaikill. tullikamareille au.r_kaen olla tois

tai •• kai tullaaaatta ranaltalalaia tavaroita. 



Tät ä taustaa vastaan on mielestäni katsottava ky-

symystä onko eidän Ja missä muodossa Juuri nyt ryhdyt-

t vä neuvo ttelem an ranskalaisten kanssa. Tässä suhteessa 

sallitt koon seuraavat huomautukset. 

idän sataprosenttisesti mahdottomana että me voi-

imme saada ransk 1 isia nyt myt5ntymään uusiin tullisi to

misiin. Ranska Jatkaa edelleen ka ikkiall missä vain 

s attaa tullisitomi ten va auttamiseen tähtäävää politiik

kaansa. Onhan m hdotonta aJatellakaan. että Ranska. Joka 

Juuri on s anu t s urhn vaikeuksien Jälkeen puut varatul

linea Jälleen Väp iksi, olisi valmis ne uudelleen sito-

maan! Jok v änkälln tnntee Ranskan kauppapolitiikan 01_ 

lcyia1ä suuntia on valmis myt5ntämW1n että tlimä väi te on 

oikea. envuoksi pyytämällä yytäisln. että ohJeita tor-

muloit&eaaa tämä tosiasia otettaisiin huomioon. Korkein

taan voidaan aJatella. että neuvotteliJat keskustelun 

alussa 80ndeeraavat maaperää, Jonka Jälkeen, Joe Jotain 

mahdollisuuksia vastoin odotuksiamme ilmenee, voidaan pre

eisoida ohJeet sen mukaisesti. 

~itä kontingenttlJärJestelaään tulee niin lienee 

vaikea olla. Jos kerran rupeamme neuvotte emaan, niihin 

kaJoamatta. Ulkoministerl~n sähk6sanom&A auggeroima aJatus 

sellaisten tavararyhmien luetteloimisesta sopimuksessa. Joi

hin ei kontingentteJa s&1si ulottaa, voitala11n tietysti 

vaihtoehttna aJatella. !oinen v ihtoehto on pääkonsuli 

Nordbergin e.ittämä aJatus että sopiouksellisesti sovit

taisiin siita. ettei kontingentteJa saa meille asettaa 

il.aan e4eUlUtlin>iä keskusteluJa, 

auotu Yhdysvalloille. 

Joka lakettUn on 

PUltonali lIordbergin. proaemorlaata k~ 11ai, ett». 

auoa1tul~utta ei ehkä enU koko laaJuu4eaaaa.n tulla 

meille . ~Dnt"lIDl mikä on sitJ valitettavampaa, ~ .e 
'1,.( 



sen me1kein i1maiseksi 01i simme vuoden vaihtees8& saaneet. 

os i tu1JDmD.uaperiaate huojuu nyt ka ikkial.la ja yleinen suun

tahan käy siihen ettei yleistä auositnimmuutta yleensä 

enää myönnettä isi, mis t Oslon sop~seen kuuluvien val

tioiden ulkoministerien äskettäinen päät ös Genevessä sekä 

belgiala is-hol l ntilainen sopimus ovat p r&impina todistuk-

sin • 

näias olosuhteissa Ja aslaa kaikin puolin tutkit

tnani alia t n uude11een arkittav&kai eikO. tilanteen uudel-

18en muututtua. meidäll olla lltlcättävä 10pull1aia neuvottelu

ja siksi lml'lnes hleman selviää. mihin 9luntaan Ranskan 

ka p apoll tUkka alda käydä. Perustan t ämän a itykseni 

viel ä seuraave.an: 

' el 1lä. pie nellä maalla ei ole kuin ivan heikkoja 

mahdollisuuksia ensimälsenä saada reikiä lyOdyksi nykyiseen 

Järjestelmään. Jos konti ngenttiJärjeste1mä tai surtaxe poia

tetaan toisilta. niin ne pOistetaan automaattisesti me il \ä

k1n. Tästä on kuvaavana esimerkkinä että norjalaiset jo 

ovat neuvotelleet pariaen kuukautta aurtaxen poistamisesta, 

sUnä kuitenku.n onnistumatta koaka 1l&naka on vaatinut vu-

t~Onnytyksiä. 

Toisek8l: täkäläiset puutavarantuoJat. jotka pitkin . 
talvea ollvat aangen vällnpitämättOm1ä Ja antoivat vira11la-

ten eduatu.8ten tehdä tyOtä niltä tarpeeksi tukematta. ovat 

nyt yhtäkkiä tulleet suuresti levottomlkai J menettäneet 

lqalD päliNlä. 'tlmä aktivit .. tti on tiety ti 11011a ter

vehdittävä. Mutta. 8illä on myOa varjopuolenaa. Tänä mie

l entila8_ he näet oliaivat v&l.JDU t h7vWt~1Ilä1D nyky1aten 

puut~varatulllen korot~18ta Jopa koe~18lenttlln 16. QJ_ 

k;yUn 6 - 8, mikä kataoen 8lihen että ln1'latlokoettl81e~nt

U R&nataaat. on 6. merkit8l81 tullien korotusta kola1nker-

-
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tai siksi ennen so taa v l~ita eviin nähden. Tämän vastapai

noksi he h l uaiaivat surtaxen Ja kontingenttiJärJestelmän 

oistam i s ta. Vapaaherra rede, pääkonsul i ordberg Ja a11e-

kirjoittanut p i dämme t l a i s t a ehdo tusta vaarallisena. En

siksikin koska mei llä tuskin on t oiveita saada nuot Jär-

estelmät poi tumaan Juuri me i hin nähden, toiseksi koska 

sella iset tullikorotukaet olisivat melkein prohibitiivi.et 

Ja kolmanneksi koska tällainen menetteiT merkitsi.i PT8T

vien konee •• ioiden ~ontlDi.tä tilapäi s ten toimenpiteiden 

edestä. 1teidän ol1si silloin kailclcl1n muihin tuonti tavaroi-

hin nähden mene te l t ävä samall a tavalla. 

Al n aenvuokai yhä enemmän kUl1atua siihen että 

heinäkuun luss a inoastaan valmistavasti keskustelisimme 

r skalaisten kanssa ylimalk iseen muotoon pue ttu Jen ohJe i

den perustuksella saadaksemme ranskalaiset ottam_an kannan 

Ja voidaksemme sen mukaises ti JOrJes t ää toimintamme. Neu

vo tteluihin ryhtyminen QY t Juuri, kun mitään leistä kan

taa t ääll ä ei ole ole nasa . voisi meille koitua haital

lisekSi. Koko kauppapoliittinen perustuahan horjuu kaikissa 

ma iss, mist on p raimpana todistuksena Bllgian, Hollannin 

Ja Luxembourgin Gen~vessä äskettäin parafoitu preferens8i_ 

tulle1hin perustuva sopimus, Jonka valmistumisesta minulla 

oli kunnia raportoida Jo muutamia viilclcoJa sitten rapor

tiss&n1 n:o . 4. :L1yOa Belgian kuninkaan näitä kysymyksiä 

koskeva avoin kirje pääministerilleen. Joka täällä on he

rätt~t tavatonta huomiota. tOdistaa, että olemme vanhojen 

&rToJen uuaarTiolnnin kynQyksellä. 

!lmän llsäk.i on vielä otettava huomioon että ulko

ministeriö... tilIä haavaa ~a&nnen vuokai ei ole a~or&a

taaD ketllD. Jonta kanas& volai neuvotella tai naistä a.l-

oleta edea ' alustavasti keskustella 
el1 0 ta huomioon a18m-

, 
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Pi a virkamieh i ä , Joilla ei ole edesvas tuuta. Edelle en ei 

tule unohtaa., et t ä heinäkuun puoliväl in Jälkeen t ääll ä 

yleensä on hyvin v ikea neuvotella, koska virastot sll

loin t v 11sesti tyhJenevät elomun 10 puun saakka.. 

Jos lopuksi mi nun salli t aan tehdä yhte enve to yllä-

olevasu, Jok todella perustuu l ukema t t oml in ke skustelul-

hi n J aine iston tarkkaan seuraami s een, ni in oli s i se 

s euraava : 

Neuvottelut kontingent t iJärJest elmäs t ä , aurtaxesta y.m. 

tilapä1s1stä talouspoliti i kan kasvannaialata eivä t voi tilIä 

hetkellä Johtaa muuhun min puol i mesyyreihin, Jotapaitsi 

ni i stäkin a 1si mme aks&a k ll1t lunn-at. Johdonmukai sesti 

me i däJl siis ol i si odt te t tava sitA he tke ä Jol l oin on ole

maa a m~hdolli~~si& päästä va aika i k i kista raJo ituksis-

t a , tyyt ymättä uol i t iehen. Täm~ äämäärän puolesta ollsi 

edel leen väsymätt tai steltava myymättä ha rvo ja valtte Jamme 

sell isis t a helpobiKs ista, Jotka ehkä tuskin vo imaan astu

neina Jo osoittau tnva t tehottomiksl. 

eu tteluis8& ollsi s envuoksi raJoituttav~ m1elestä-

n1 suosi tuimmuU8ky~kae.n J m!.hdol11sesti v1inipykälään-

Joa s e osoittautuu e dottoman väl tttlmättt5mä.ks1, va.1kka s11-

näk i n aaiaasa a i ka1semmin olen s1ttäny t käsityksenäni, .t-

t ä olisi parem 1 antaa r anskalaisten siihen kaJota, mu1ata 

kySWmyks i s t ä , 5 . 0 . on tingente ista, surtaxesta y .m. puhutta1-

aiin a.inoa staan konversa t 1onavia, pris. de oont&otin muo

dos .. , palcottaak8enme mikäli mahdollista rahakala1set kt.nnan

ottoon. !ällainen menetelmä e1 tietystikään estäi si me itä 

heti kun Joitain menestymisen to1veita on olemassa, e,lt

tämästä pr.alaoidumpla vaat~si •• 

Lopulta! mainitaen ett~ minulla tänään oli kealtuste-

lu tllhlin 

hettilUn 

aihepiiriin kuuluv1sta aal~ista 

kanssa; Joka. aan9J, halli tukaena. 
• 

. ) 

'.ranskan uuden 1 ... 

olevan ~l1a 



kannalla, e t e i 

kä neuvotell 

kehi tya t ä . 

R nska&n nähden nyt voi mitä än tehdä 

vaan h 11Jakaelleen odotettav t apa h tumien 

e1-



Liite N° 1. 

PROME ORIA. 

Suomesta palattuani olen käynyt kaksi kertaa Kauppa
ministeriössä tunnustelemassa maaperää, kk 6 ja 14 p. 

Ensimmäinen käyntini oli liian varhainen, koska uusi 
ministeriö oli juuri muodostettu , mutta toisella kerralla sain 
tilaisuuden Ulkoasiainministeriön sähkeen ~ 60 johdosta tiedus
tella eräistä vastaisia kauppasopimusneuvotteluja koskevista 
asioista. 

Ensiksikin sain täyden selvyyden siitä, ett'ei meille 
missään tapauksessa anneta minkään näköisiä sitomisia ja että 
siihen suuntaan menevä ehdotus hylätään täällä muitta mutkitta , 
huolimatta siitä mitä sitomis illa voisimme itse tarjota vastikkeeks1.-
inulle huomautett iin, et Lä nykyinen kontingentti-järjeste on 

juuri seuraus siitä, että suuri oaa Ranskan to.riffista (70%) on 
sidottu monien sodanjälkeisten kauppasopiwusten kautta mikä esti 
koettamasta supistaa lisääntyvää tuontia korkeammalla tullisuojalla 
ja että Ranskan pyrkimys jo toista vuotta on ollut vapa tua aito
misista.- ahdollisuutena mainittiin sitä . että Ranska uhkaamalla 
irtisanoa sopimuksenaa ulkovaltioiden kanssa , koettaisi jälleen 
saavuttaa tariff insa autonom.ian, mut ta kysYlIIYs vasta seurattavasta 
kauppapolitiikKasta ei voi tulla esille ennenkun Lausanne 'n 
konferenssin jUlkeen. 

itä tulee ajankohtaan, milloin voisimme aloittaa neu
vott elut täällä, vastattiin minulle ett'ei se ollut mahdollista 
ennenlrun s amaisen konferenssin jälkeen ja varhaintaan vasta kesä
kuun lopussa. Tiedoittajani arveli että Ranskan hallitus olisi 
mahdollisesti silloin ehtinyt määritellä vastaisen kantansa ja 
kehoitti minua tarkoin seuraamaan Herra Elbel 'in lausuntoja 
Lausannen konferenssissa.- o1eille aina myöt" ielinen Herra Elbel 
nim. on mukana Ranskan delegatiossa Lausanne' ssa ja ollsi kannal
tamme tarpeellista, että händisl vastaneuvottelijain joukossa. 

Mitä tulee kontinge~tti-klausuliln, niin voidaan ajatella 
siihen ehkä saatavaksi sellainen parannus, jollaisen U.S.A. 
äskettäin sai erikoisneuvotteluissa, ett'ei kontingentteja saisi 
määrätä neuvottelematta vastapuolen kansaa, mutta kontingentti*n 
aaettamisen kieltoa en luule voitavan saada läpiajetuksij vaikka
kin aiit' mahdoll isesti voitaisiin lähteä. 

A. 
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itä tulee yleiseen suosi tuimauuteen, jota Ranska tarjosi 
meille viime tammikuussa kompensatioksi l~ valuutantasoitus ve
rosta, olemme nyt luultavasti epäedul1iselilmassa asemassa kuin puoli 
vuotta sitt en, sillä tiedoittajani l ausui tästä epäilyksensä siinä 
t apauksessa, että Ranska luopuisi yleisen suositu:lmmuuden myöntä
misestä, jos se sanne'n konferenssin jälkeen muuttaisi yleistä 
kauppapolitiikkaaaaaj meidän olisi mahdollisesti tyydyttävä rajoi
tettuun, nykyistä laajempaan suosltuimmuuteen, joka toivottavasti 
käsittäisi kaikki vlentimahdollisuutemme. Esimerkkinä mainittiin 
viimeinen italialais-ranskalainen sopimus, jossa viinit ja auto
mobi i1it jätettiin suosituimmuuden ulkopuolelle. 

Toivon hartaasti ett'emme tarvitse katua sitä, ett'ei 
ranskalaisten t ar j ousta tammikuulta heti hyväksytty, mutta voi 
tulla kyseena laiseksi voimmeko parhaassa tapauksessa saada suosi
tuimruuuden niin halvalla kuin se silloin tarjottiin.- inulla on 
epämieluinen tunnelma siitä, että olemme uudelleen vuoden alussa 
s ivuutt aneet tilaisuuden saada kauppasopimuksemme korjatuksi 
yleisellä suosituimmuudella niinkuin jo kerr an tapahtui keväällä 
1930, j oll oin ranskal aiset tekivät parhaansa saadakseen neuvottelut 
käyntiin. 

Tästä syystä katson olevani pakotettu t ekemään reserva
t ion kaiken varalta, kuten jo tein v. 1930, tahtomatta silti an
tautua pessi ismin valtaan koska meillä runsaiden vii n ja väki
juomaostojemme kautta on uusia ranskalaisia liittolaisia, joiden 
sana painaa aika tuntuvasti maan kauppapolitiikassa ja vastaneu
vottelijamme vlta 1921, jotka yhä ovat eille mahdollisimman suopeat, 
vielä ovat Kauppaministeriön sopi usjaoston johdossa. 

ieleeni j ohtuu viini ja väkijuoma-osto istamme puhuttaessa 
että Alkohooliliikkeen maksuehdot Ranskassa voi s ivat vahvistaa 
Ranskalaisten mielenkiintoa Suofuen markkinoihin nähden nim. siten, 
et tä se luopuisi, käli se ei ole sitä tehnyt, n.s. konsignatio
eådoista, joilla ainakin osa konjakin-ostoista täällä väitetään 
tehdyn, tekemällä ainoastaan kiint eitä kauppoja, joista jokainen 
epävarmuus-momentti siten olisi poissa. Viini ja väkijuomaostomme 
täältä, jotka vuoden vaiheessa vielä olivat ranskalaibille "tule
vaisuu&mUsiikkia", uutta nyt laajuudessaan heitä miaLyttävä 
yllätys, antavat meille vahvan argumentin jonka avulla voimme 
tavoitella yleistäkin suosituimmuutta nykyisen tilanteen epämää
räisyydestä huolimatta, ja samalla pyrkiä saamaan helpotuksia 
6,teen pykälään ikäli se v~ttaa iHhteitamme muihin vii nimaihin. 

Sitäpaitsi olisi mielestäni uusia ohjeitamme harkittae ... 
tutkittava olisiko mahdollista, ja missä määrin, myöntää ranska
laisille tul1ialennuks1a sellaisissa ylell1syystavaroissa, joiden 
tuonti Suo een edustaa vaan vähemmän huomattavia lukuja tullitilas
tossamrne, jos tällaiset myönnytykset osoittautuisivat välttämättö
miksi yleisen suosituimmuuden saamiseksi. Eräät viime vuosina voimaan 

B. 
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pannut tullikorotukset Suomessa koskivat juuri eräitä ranskalaisia 
tavaroita ja mahdolliset myönnytykset sellaisissa kohdissa olisivat 
tarpeen tullen omiaan helpottamaan neuvottelujamme. 

Mitä tulee 15% valuutan tasoitusveroon yleensä huomautin 
ensimmäisellä käynnilläni millaiseen paradoksaaliseen tilanteeseen 
se on meidät vienyt esim. kun etupäässä saksalaiset tehtaat sen 
suojassa nyt saavat suuren osan vielä tälle vuodelle tehdyistä 
sellulosa- s opimuksista pysyttäytymällä hieman l~llla korotettujen 
hintojemme alapuolella.- Huomautin että loogillinen johtopäätös 
pitäisi olla, että tasoitusvero poistettaisiin äahdollisimman pian.
Tästä kuuluvat nor j alaiset jo kauvan neuvotelleen, tta eivät 
nähtävästi ole tahtoneet maksaa mitään hintaa väliaikaiseksi il
moitetunveron lakkauttamisesta myöntämällä r anskalaisille jotain 
pysyviä etuja, j otka jäisivät näille sen-jälkeen kun toimenpiteestä 
joskus luovutaan . eidän ei myöskään kannata antaa veron poista
misesta mitään pysyviä etuja vaan odottaa asioiden kehittymistä, 
s itäkin suuremm.alla syyllä kun, kuten 6/6 ilmoitin, l~ jo on 
poistettu paperipuilta.- Kautta r untain olen onnistunut saamaan 
erään Ranskan suurimmista paperitehtailijoista kiinnostumaan l5%: n 
poistamisesta selluloosalle ja puuvanukkeelle j a t oivon, että 
kotimainen painostus täällä vähitellen vie siihen tulokseen, j ota 
ulkomaiden edustajien argumentit eivät ole aikaansaaneet. 

Kk 16 p. kävin vi elä kol annen ker ran Kauppaministeriössä 
Vapaaherra Wrede ' n seurassa r a joittuen käntimme t arkoitus kysymyksiin 
puutavara-kontingenteista ja puutavaroita kohtaavista l~:sta. 

Kuten r aportissa ~ 354' Ulkoasiainministeriölle mainitsin, 
ilmoitettiin meille siellä pnolivirallisesti, että puutavarakontin
gentit todennäköisesti lakkaisivat syyskuun lopussa, niin että 
puutavaran tuonti tulisi vapaaksi lokakuusta lähtien ja olisi 
täml kompromissi kontingenttien vastustajien ja puoltajien välillä, 
johon meillä on fIYY väliaikaisesti tyytyä, vaikka olisikin puuta
varan suojelemisen kannalta suotavaa, että laivaukset olisi vapau
tettu heinäkuun alusta lähtien, jotta tavara t ulisi maahan kesän 
aikana eikä syys-sat eiden vallitessa meillä ja täällä. 

Ranskan puutavaramarkkinoiden kannalta voi olla varovaista 
ett 'ei säännöstely lopu heti vaan , kk takaa, sillä jos kaikki 
saisivat heti täyden vapauden tuoda mielensä mukaan jouduttaisiin 
ojasta allikkoon ja arkkinat enisivät pilalle sekä meiltä että 
kotimaisilta tuottajilta, joiden takia kaikkiin eri t Ollnenpiteisiin 
aikanaan ryhdyttiin. 

Tiedoittajamme lisäsi , että Kauppaministeriö vaatii kaikin 
voimin puutavarakontingenttien poistamista senjälkeen kun Maatalous
ministeriö oli huhtikuun 1 p. voimaan astueilla puutavaratullien 
korotuksilla saanut siltä kohdalta tahtonsa läpi ja että sillä näin 
ol l en ei oll~t samaa syytä kuin s.Jksyllävaatia niiden voimassa
pitämistä. 

o. 
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Ranskalaisten puutavaratuottajien, kauppi aitten ja joh
j oismaisen t avaran tuojien välillä pn parast ' aikaa käynnissä 
vilkkaita neuvotteluja, tark ituksessa päästä r ahdollisimman pian 
sekä kontingenteistä että 15%;sta suostumalla uuteen tullikorotuk
seen niistä luopwni sta vastaan ja onpa puhuttu korotuksesta 15-
kertaisean ennensotaisesta määrästä koeffisientin nyt ollessa 

7 1/2 å 8 . 
Tä llöi n aset ettaisiin keski-eur opalainen tavara s amaan 

asemaan, kun s i l lä nyt on et uote meidän tavaroitauun.e rasittavien 
15% t akia.- Tämä ratkaisu tuntuu kärsimättömlstä ostajistamme 
siedet tävältä, koska he nyt ovat pienten varastoiden varassa ja 
tuonnin supi stuksen takia ovat voineet huomattavasti korottaa 
j älleenmyynti-hi ntojaan; he to ivovat, et tä uudelleen korotettu 
tulli korott aisi kotimaisen sahatavara.n hinnat j älleen kannat ta
viksi, estäis i keski-europalaisen puutavaran liian suuren tuonnin 
ja samall a lisäisi pohjoi smaiden t avaran tuonlmahdollisuuksia, 
koska Ranskan on mahdotonta t u lla omillaan t oi meen.- Tämä a jatuksen
~uoksu on kyllä käsitettävissä, mutta sen heikko puoli on, että 
t äten uhrattaisiin , väliaikaisesta pahasta päästäksemme PY5,YViä 
etuja, joi t a myöhemmin olisi vaikea s aa takaisin, sillä tulli
kor otukset, j ot ka voidaan panna voirnaan asetuksella voidaan peruut
taa ai noastaan parlruuentin hyväksymällä l ailla.- Kun ottaa huomioon, 
että Ranskan t alousartio ei enään ole tasapainossa ei ole odotet 
tavissa, että kerran korotettuja t ulleja tullaan alentamaan ennf.kun 
valti on raha-as iat on j ä lleen saatu korjatUksi . 

Tilanne on ielestäni nyt sellainen, ett ' ei meidän mistään 
hinnasta pidä sekoittaa kauppasopimusneuvott eluihin ky~nyksiä 

kontingenttien poistamisesta, koska se näyttää luonnon pakosta 
joutuvan pois päiväjär jestyksestä, eikä l;;% lsta, jotka myös 
vähitellen tul evat häviämään yhdeltä tärkeältä tawaralta toisensa 
jälkeen.- Voinemme rajoittua toteamaan, että tämä verotus on dis
kriminatoorinen ja muodon vuoks i protestoida sitä vastaan, mutta, 
kuten jo ylempänä olen allevii vannut luopumat ta sen takia mistään 
pysyvästä edQsta. 

Näin 011 n tulemme takaisin siihen, että meidän on koetet
tava pyrkiä yl~iseen - tai pahimmassa tapauksessa koko teollisuu~amme 
tyyd3ttävään laajennettuUD suosituil1lJlluuteen mahdollisimman pienillä 
uhrauksilla yllämainitun valttimme ja täkäläisten liittolaistemme 
avulla. 

Tällaisissa olosuhteissa on suotavaa, että keväällä 
annetut ohjeet neuvotteluja varten tarkistetaan mahdollisimman 
pian jotta voisimme ensimmäisen tilaisuuden sattuessa saada neuvot
telut alulle ja käydä niitä monista enteistä päättäen paranevan 
tilanteen vaatimalla altilla. 
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Liite N:o 2. 

P R 0 0 R 1 Å. 

14/6 1932. 

Koska jo parin viikon aikana huhuja oli ollut liik

keellä siitä että kolmannen ja neljännen neljänneksen puu

t avarakontingenti t Ranskassa pian tultaisiin f1ksoimaan Ja 

lis äksi entisest ään paljon pienempinä - on merkillistä että 

me lkein kaikki puutavarantuojat Ja -agentit olivat täatä 

perspektiivistä Jo t~sin vakuutetut - päätin mennä uuden 

kauppaministerin puheille . Hän ottikin minut eilen vastu.n; 

läsnä oli myOskin kauppaministeriOn traktaattiosaston pääl

l1kkfS Elbel. 

Keskustelwnme 

erinomaisen kiintoisa 

asioi ta. 

Joka kesti noin 40 minuuttia, 

ja sen kuluessa kosketeltiin 

oli 

seuraavia 

Vein asian heti kontingenttisYAteemiin ja erikoisesti 

puutavarakontingentteihin Ja kerroin liikkeellä olevista hu

huista. Asia oli molemmille uutuus ja soitti Elbel siellä 

ollessani kohta maanviljelysministeriOOn. Jossa niinikään 

huhu kumottiin. Sanottiin päinvastoin tarkoituksena olevan 

pidentää puutavarakontingentit toisen neljänneksen suuruisina 

vuoden loppuun. Vastasin tämän tiedon jossain määrin minna 

rauhOittavan. mutta ei suinkaan minua tyydyttävän. koska 

en voi akseptoida yksipuolista kontingenttisysteemiä ja koska 

Suomen on pyrittävä t~delliseen kauppavapauteen suhteissaan 

Ranskaan. 

~ähän molemmat herrat yhteen ääneen sanoivat kontingert 

tisysteea1n ei enää lt uan jetkuvan. mutta pyysivät mima 

ymaärtämään. että siirtyminen ikaisanmasta politiikasta uuteen 

ei voi tapah ~ brusquement vaan vähJ. tellen. 5i täpai tsi Uusi 

•• 
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hallitus 

l ainkaan 

ei ole parhaimmalleJtaan tahdolla 

käsitellä kontingenttipolitiikkaa 

vielä ehti~t 

ja sen yh tey-

deasä olevia asioita. kosk~ sen aika halli~sen muodos

tamisesta saakka t äbän päivään asti on ollut yksinomaan 

Lausannen ja Genåven suurille lysymyksille omistettu. Mi

tlän periaatteellista päätöstä uusi hallitus i näin 

muodoin ole ehtinyt tehdä, vaan tulee sellainen mahdol

liseksi vasta Lauaannen jälkeen. 

su'u.reksi miel1hyväkseni Elbel kertoi että maanvll

jelysmlnisteriön metsäosaston tunnettu johta ja arrier, 

joka on kaiken pahan alku ja juuri, pian tulee siir

tymään nykyiseltä paikaltaan. 

Esitin edelleen varsin laajasti alkoholikysymystäm_ 

me, joka kauppam.1nisteriä erikoisesti kiinnosti tehden 

hän kertom ni johdosta jou~on muistiinpanoja ja sanoen 

nimenomaan panevansa tälle seikalle ~Uren merkityksen. 

Lopuksi käytin tilaisuutta hyvlkseni mainitakseni, 

että tahtoisimme mielellämm~ konverseerata (käytin tahal

lani tätä sanaa oonverser eikä ndgooier, jottei syntyi

si käSitystä että haluamme uutta t i su resti muutettua 

sopimusta) Ransk~n ~llituks n kanssa taloudellisista suh

teistamme yleensä, koska vuodesta 1921 talouselämä sinän

sä on siinä määrin muuttunut, että eräitä modifikatioita 

silloin tehtyyn sopimukseemme ei kai enää voitane kauem

min välttää. Tällöin Elbel. joka itse oli VUonna 1921 

mukana Ranskan valtuustossa neuvottelemassa kauppasopimUk_ 

seatamme, antoi kauppamin1sterille lyhyen katsauksen tuon 

sopimuksen syntyyn lisäten meidän hengeasämme. että SUomen 

asema aen kautta on ollut enemmän taikka Vähemmän diaon

min'e, Jonka diakrimination POistaminen on varsin luonnol-

11nen ~t kun kieltolakimme on k&atunut. 

b. 



• 

• 

Periaatteeaaa molemmat herra t sanoivat olevanaa val

miit keskus telemaan. 

Viittasin myöskin siihen mahdOllisuuteen. että mei

dän tulee pakko ke skustalla sopimusemme alkoholipykUästä. 

Olin keBkusteluumme suurin piirtein tyytyväinen Ja 

erittäin tyyt,yväinen siihen erittäin konsilianttiin henkeen. 

joka keskustelun kuluessa vallitsi. 

15/6 1932. 

Kuten pääkon94li Nordbergin ohellisesta promemoriaa

ta k~ ilmi. kauppaminist8riön traktaattiosaatolla hänelle 

t änään aanottUn, että ennen Lausa.nnen kokouksen päättymis_ 

tä neuvotteluihin tuskin voidaan ryh~ä, koska miltei kaik

ki asianomaiset herrat tulevat olemaan Lallsannesaa. Tämän 

mukaan sählcötin eilen (n:o 115). Lisään että kauppaminis

terin luona eilen ei ollut puhetta mistään määrätystä päi

västä. 

Kävin tänään myös ulkoministeriössä tavaten siellä 

kauppaoaas ton vAraJohtajan - sen Johtaja ministeri Coulondre 

on Lausannessa. Esitin hänellekin ~sian ja oli hänkin he

ti suostuvainen neuvotteluihin, mutta piti hänkin aivan 

mahdottomana neuvottelujen alkamista ennen Leu.sannen loppua. 

s.o. aikaisintaan kuiden vaihteessa. Hän lisäsi pitävänsä 

aikaisempaa terminaa mahdottomana ei ainoa staan sen vuoksi, 

että kailtlci asianomaiset herrat ovat Lallsanneaaa vaan my!Js

kin senvuokel, että Ranakan hallituksen attltude tulevissa 

kealcusteluiaa&mme tulee ole.lliaesti riippumaan siitä. mihin 

tul.~.eu Lausannessa tullaan, edellyttäen että siellä tul

laan p~ muistakIn asioista kuin kansainvälisiatä ve
loista. 
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aikaisempaa terminaa mahdottomana ei ainoa staan sen vuoksi, 

että kailtlci asianomaiset herrat ovat Lallsanneaaa vaan my!Js

kin senvuokel, että Ranakan hallituksen attltude tulevissa 

kealcusteluiaa&mme tulee ole.lliaesti riippumaan siitä. mihin 
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, C e ! 

Herra Klaistert. .... --_ .. _. _._--

lIhetlD tlten kqnntoittaen !eille r&

porttiD1 .:0 89. Joka .1.11tl&: 

KantebR-Y&ltlon ~DDR8~iDln. 

ottakaa ., ... an. Herra Klnisteri, erin

omal.en mJlJliol tnkael11 .,atuutv. •. 

Kera lJlkoaala1_lnia terl, 
'a.,uherre. A. S. n.J6-xoSEIID. 

H e 1 • 1 n k i. 
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Salainen. 

SSA OLEVA ~STö. 

RAPORTTI 0:0 &9. 

Parlal ssa 1 p:nä ulD1. kuuta 19 ~a. 

Asia : JIU~"'nJ. Uoa ban"a-.ua.a. 

Tii-.t.a a1kaia-.paaa klrJ •• aTa1btooa otaak ... i.... ..ka 

.rlkol ••• ti Ultoa.ia1Da1ai."r18a klrJ.lallD a:o 0199-160 .eka 

1.IIl._.Ma klrJelaUa aio 808-.6. ol.a JaUaTaaU .ftJ'U,Jat 

q.,.,kaea ftlhe1 w.. DTl.a ta,a '-rkolw.a. Tar'.a .11.a ~ .. 

kAlU •••• a v.lk_llli.t.r1I ... alai.t.r1 Bar .. ~'la luheilla. Jo

ka allli.Mrl 4. 1A~"a oU... tauaua... hoi w.a Uala 

Mh'lYla • 

.,a,.,k ••• 1ll oako altaaa Qutw. r.kl.t.rel'lYlad o~a&t.

.. laa kllLJ.~k ••• V. allll.'.rl Bar ... a U.c1Jl.teltv.aan ul&& a.l ..... 

oaal.el. o ... lw. T .. taal t11aDte.a 01.T&a UTaa ...... .... t.... mla al •• a •• 011 Jata .. saa .ui uraa U .... te11a • 

• 1 .te,- Jalallla J1lolel. 01. a~t oire1 W. uu4.a Tal Uoa 

W n ·.Ua1 •• kd. Rauta ~ auu' 'U'OOlpalala.t _U'Talla~ OTat 

M.llaa Urata laadin.la. UMa ao~ alIll.hl'1. Barptoa'1a 

al.l •• ,a on .Ud. .,u. JIoakOTa kal_ la.~MDI.a koaalaal'1.

ala ... a'te~ .r1d1.11D kaq1mbWa _4. TalUoa &lu •• Ua, 

atka luaaoll1 ••• u u....... .1 Mrk1 ,.. .n"",'--1-'.. B1 01. 

ftik.a erYa\& alllata.a ~01tu. Ali4. acea~'l.a llbet'lala.l-

la oa. 

Jakelu [kirjaimin s uraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

.. t.Nl ...... .......................................... ............................................ . 



o 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

~r-

RYHMÄ: iJ 

OSASTO: C ~ 

ASIA: • 
r.....,·hH4 H~ ~'"N7H'-;:; ~. ~ 'h_ 

~'J~- ~Q_ ................ .. 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

1:0 I! c: 

• 
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Herra KiD1ateri. 
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LlhetlD täten kunniolttaen 'ellle raport-

tlD1 lf:o ZOe Jota. ei8UtU.: 

Puutayart.n aahdOll1nen tontiQl!ntolntl 

Belgia ••• 

Otte.taa. yaataan. Herra IUD1steri, erin

oaalsen kunnSoi~een1 ~u~ •• 

Ii -}Io ( ... 

Herra 'Olkoaalt.1_11l18terl. 
"apuhene. A. S. Y1L7l5-J:OSKIlID. 

H e 1 • 1 n t 1. 
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lainen . 

P.lRISI SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 30. 

fart.l S cl a p:nä helJla uuta 19 aa. 

1i1DClJltolllU Belcl ......................... . 

~ ... bl tlllalD Y11kOJl alIla_ BZ7.a.l1 •• a n.1hka ..... 

laOYU~80p~.Jl ulot~l.~ EoacooJl k&81ttaTID 11.a.opt.at •• Jl 

"Uflo1.al8k1r~.t TarulJl 7h4.Jl pl.1TID otllU .... lall.. TaputJl 

RUr.Jl ~oa.kOJl httDkl101w.. Jotka ", .. tA a.luta Oftt kl1llllo .... 

•• , ~a pakln l~oaol tua .e\U'&&TUta. 011.1n ahlelllll1 01-

lat 81.111 Tiell 7h"'n PI.1TIIl kontrollo14aka.n1 JlI1ll Aa1_1 

ti.to~a. ~tta 011 Il1D1Ul pakko palata PariailJl to1et.n ,ar
k.14en .. 101~n yuok81. 

oJo. kohta •• kA ÄIlu.rp.1l1n .UI Br7.ae1l1l kolLRllllrt-

1'&8'-. ollTat rahol U.ft.U raportolll •• t JlUdl tola.llpl tela

~. ~oUl.lIl PlultflT&1'&t.olllaaa ~a .rat JV.utaT&ftlltla.o~at oTat 

B.1cl.... r,h.,. •• t p.taTanatuollll1a koaUJlBento1alaekai. olla 

tol .. 1ta puolea .... t balla ."1 Jot&1n Taka .... 011 te

k.l11l. BUoaa.la heti ettl kalkkialla Talllt.l er1Doaal •• Jl 

aar1 .,aw.-u. ot. __ l_ to.el11 ••• ta tiluta. '&tl .pa

Tu.-tta 11.&81 .eklIl ."1 k1ul B.lcl- P1UltaftrabD.,u ~a 

-teolllau4eJl 71du.okoa. k •• 1IIInaa U pUTla1 ta,Tlkql putea

laaae~. ~oata _kap klell.'W.Ua kalkki J1lutan.raatla.oJlU 

T.~I1'" ~a ~.'.lIt1a ftJol'-i l11U" aoaUa. un.l'JuWa 
kaJ,."Mr1Jt. "'_TuaJaO.to .. a a1~ kokftk ..... k •• 1baa 

Jakelu /kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) TavalIin n. 2) Tavallinen ja lisäksi 

!) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. -1) Ei 1I1komaaedll tuksen tiedoituksiin, mutta J: 
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• 

1. 

11 ,:D.J. ,U"l hal1111U8.1le .bAo"a.. .Uel al11tUDD1k81-

.Ua re.Jol11D.bUa 17bAJttl1d. (.1 01. ftilla kUaM& 

todeta .UI .. lUlkia tuaa.,. d. Brouoktr. u •• a kokov.k

a... li.n.. kl1T&&11U lIuhuaut ~_.n Ja BIlotala PlUlw.

Yar&ll~on'la Ya.~. koska nlal a .. t hlD.a ai.l •• '&ID 
h.U ao4aa JIU.en lU_81 !qtSt71ya, korkeld.n lIWLtayar ... 

h1ntoJ.aaa kautta, kokouk..... oli vallillDll.t 1IlU1"1 .ri
aielia"a, Joka lopa.lta p"'''l 811h.n .ttl "k.lai.li •• a

U IqYlka"Ut1Jl koaproaia.l. Jo... hallitut •• U. ehdotet

tiin tlld.llia.n vapaud.n al117ttlll1.'''_ 

Jl&1a1 ta .. 18ta &IlMl'... .,e.kU, .UI k •• 1tu1lll puo-

11Ylll •• a IRxeab~8i.. 1I1d.'tl1Jl PU1ltaYarak7~.,a k&alt

teleYI kokoll.. Jonka pUtBalauHlaa oli kontizt«,ntUJIrJ'" 

',laID kaana]] •• 

!ohel 'a ,uol.1l .. toln •• la. Iblotala llh,,,,atB.aa 

todeta. .tt.l aleUa ,.llta kOlltl __ ntttJIrJ •• t.laU ,u.
taYaralle al1tltl1l a17.,a, ."a ulkoaln1a •• rl B)aaa. aa

_lakala hIIl.1l Joht&aallaa lib.raallnell puolue oYat kaikk.a 

Pqan raJoi tu.ta yutaan Ja • 'U he Jh4, •• aa aoal&liatl.1l 

kana.. yolyat .... parl.,nU.. ,Wal.ea .hdotuk.en .Ia

kl1.t7ke1. 1R1,.llkla .1Ilull. huo.aut.ttllll tol •• 1ta puol.a • 

• til. haUitua Yo1ai lIaana Y01aall ,uutayaraltontizt«utteJa 

JIrJe.tel.YID ... ~ •• a a11dea "lel.tu val~.lea noJau~ 

Jotka parlaaea'tt h&ll.l tiuk.elle 011 .'&a1l'. 

PalJoa rll,paa lUODaolllae.'l .,.eatla ailta. aitea 

r..uan.a kokA. ,aa,,"_ Oa ~, la.la'&' ."a HanHU 

halll~'1l .ah_1l~Il.a kontlac-lltttJIrJ •• telallD Ja "1 .... 

• a ka,a1U.Ua _oJ.l1l.~laeD»t "t811Jl aiDUtIl o..ui .

le. rU' .... u Lmaaaaea kokout,,1l aloku.ta. 10. kOllU .. 

-.a'UJIrJ •• ,.laU Ja-.ta- .an •••• tal.. .Ula luollDo],. 

U ... tt oltMall ftlmillLkMua .,.,. Be1Cl_ •• Joka .Ulotll, 

huol1ll&". tIualllkMla ...... ta k .. lklrJ ...... Ja ",l1Mtta 



• 

• 

s. 

B.lglan .10U.... Lau8&lU! ••• , ~.. ol •• an pUOMUa, 
x) 

.J.tt.l •• aan omi.n raJoJ.ne. ~oJ.l .. l.t •• 

VIhIn .an.n kRla Ja'la Br.r •• llla .la eh40t\oaaa 

luot,UaTa.ta llht ... ta t1ltoJa, Jotka fthT1at&Tat nl 

.p&117k •• t, Jott. 1li1Ul.. Talli talnt Iaul B.lgl.an .. ...ula. 

Llht.eal 011 eaaDBt tl.ton.. ~Ora&ll aa&DTllJ.17aa11ll.,.-

ne.ta J. ollT.t De •• No.Ta'. 

On .. odo,t.t~ puut.nratuonD1n k7.~k •• n kAelt"-

17a t'&l'tta .1D1,"rle14.a Tllla.a kolli.,lolll. ~"1Il ko

.1.a10Illa teiden tuloa.' .1Tät TlIlä oli 10pull1 .... 

.uodo.aaan Talal1t, ~tta t114.t&ll1 Itta kom1eeiolll ha

lu.l.l ab4ot~ aiaakla p78relll PUät • .aran kontlDg.ntola

tl., Jota Tutola .. Uai •• n JärJe.telalJl ulott.alala ..... 

b.attuu.n puutan.raan T1Ila oa ktU:u8teluD alah.na. Jota 

taplRk..... tulla! k.,tlD~ea ot.tt.Tak.l JoDklhlala.n 11-

•• a •• 1JIrJ •• ttlaa. KoaUDglatU.n pohJat.l put.hUn .. ta. 

pro.enttl ... tl YUOslen 1987 J. 1988 klat1aAlra. JUrlld1-

81. n.lkM1lt.l. tuotta. toeia .e .. 1kta, etta Selclan 

.0p1.at..... Sateu kan... tällain.n kontlngenttlJIrJ •• t.l

.. .1 1lea. ..11.1 •• naan aab40111a.a, Jok. 8elkka .11-

101n lUODDOlll •• ,tl tulla1 T.ltRtt· ••• a ~o.ltu~u4.a 
kla 

kautta .e1d&D/ h7TIk._.. ,au. TI1M_llllaul q~k •• l-

11 koal.e1olll DUt •• la p.raikaa hakee "ttai ... 

c.ana klal ~k •• nlll1 Jaalua1eln loputsl laa.n&, .t

'.n plta1a1 .1nla.a kontlngentolatl. tlllä poh~. .,1l-

11 ' 'rlkoh.n ftarell1 •• aa. ftreiDkln ottaen huoll100B .t

tä kontlDgta'tl .,111, 011.1 aataproa.nttln.n J. l.at.t

'" kall4en b7T1a nol,a p.ruaall, .eka .11h.a .ttä mal

Dl ttalJla ftod.. p&Dta1n,. kontlDgtnUa ke.l&rToa pollJ~ 

.1 ~1a1 •• lklln kokoaaaa ",.DIl&1 •• t aarkt1nollta pol •• 

IJ 
.uQa _vi &Dt"'U'Jea11&1a.a -La .,tropol.- lehti 18/6 

~lD.1e.. klrJol ta.te.a Jo.. ft&41 taaa to1ll..,1 "1 'a ul-
U _1 ta "'...... Joi... "'el1U... T&1 .... " ... &IaaI.t.~ 
tai Jol4e. 0'.' B'lciuta OT.' l'&1k...... .,&aht .... 
Dl1t.u anaU1D Be1c1~. 
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" . 
• tta Taaft »111.. ena1JUllkln .11Jla, eUI kaupu ft»_a 

~oa8&1n .... 1Jl kR1~eDk1Jl .01.~en ra~oltQa'eD k8R~ta TI

henee, to18et81 aUnl .UI. 11 •• n •• 1JI.r~ •• hlaa al_ tuo'

taa hNlkaluu.l. ~. Tol4a&n .0Tlttae ~$d.J.".. .... 111 .. 

11ft! tal ••• U •• tl tol8aDD.tal .Unl e\ta ~o. _ot tol

aeD.JU,,' tlTlt -'ot. t01TOUlI& \1110.ta .nnaT. ...1 
ta.le. ole.aan kRten R.nat.... ..\apro •• nttl.aa4 •• ta luopm. 

aln.n. 91'1».lt.i on otetta.. huoaloon belgial.i.ten 111-

t .. l.aten ta.ton hl1'lloatun.lnu., ~taltlJlan. J. .alrl

tGn egollntrlan., Jott. oaina.1au1l4., t,teTlt kRten kalk

ti Belgl.... t.uppo~ tehlleet noaalal •• t 'ie'ITa, kaRp. 

p.ea.ht .. t "hill aaallan .pITUIlolkll1. .l1noll.n on Illtle .. 

tiili pi4e'tlYI .ilaat .aki e~t,l 711lt,t.ll tll,a tahol

t. tul., J. YalU&I1 cureaU, etten yoi painn plllla 

Y.1kRttaa ulaao •• i81l1l enka e4.. .,nrata tapaht1la1. 1IWll-

1. t.Tall. kuln TUUlaltn tautta - seikka Joka taas 

puee .J.tteleaaan Belgian e4uatuta.... aab4011iat. .uu" 

t&ai". to18elle Duall.. Olen P17 "av t plltonftli. bt

T.rp.nta" •• ta pllton~linvir&8'o. Br, •• eli •• a •• ta tQb. 

tori Bro.ael.l. 7A1l1 ~ot.in »1Ito~invir&8to&. Jonka 

heraUn •• i.'" Jonk. tau'ta 711101n.' 

tlt40' lopul_ aain. aah4011i.1IIat.n tarttaan .eua .. u 
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LIh.tlD täten ~oittaen Teill. ra
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RalUlkan Ja Puolan -.h teet. 

Ottakaa Tastaan, Herra IUnlsteri. erin
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Vapaaherra Ä. S. nJtS-mSKDD. 
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alainen . 

P~RISI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 31 

Pari.l s a 2 p:nä helnl kuuta J a2 

'!sia : Ruuan Ja Puol~ IIQhteet, 

KUten alkai • ..-in olen Herra Ulkoaaiainminlsterl11e tie

doitt&mlt Ii ole lUllltavaa. että ministeri Herriot IllUUtta181 

.itä traditionaali.ta ~detta Joka solan Jälkeen on vallin. 

nut RaDakan Ja Puolan vllilll. llUoliaatta erl1atl ilaU'latA 

parl .. entaari.t •• a vaaemm1.topllrel •• A. s.o, Bosiallstel... Ja 

radikaalipuolue.n va ...... .a .11v..... 0.11 .rikolse8tl alleviivai-

teva eUä Herriot on 1 ... 1.11 Puolan ptlvA. 

~ .. tä 0.11 •• 1m.rkklnl to188&plivlUll. 30/6 H.rrlot'n l.~ 

41 •• 1 L'EN nouveU. ollut pllklrJol tue -L'ul UI :truoo-polo

na18. garanU. d. la palx". Jonka klrJoittaJa on tunnettu 

r a4lballn.n c16puU Dalbhs, Pan.n 111 tt .. nä oh .. n tIIlll1 klr

Jo1111lk •• n, Jonka tukoi.8 on 11&.1.11 • .11: rauhol tta. puolalai.la 

Ja all.vl1vata QJk71 •• n halll~ •• n Jatkuvaa puolalai878tAT17t

t&. 

~".I pte7' •• aA on ehkA ~U. paluo.taa. .tU. .naali

.11 • .11 ubaa-..41 , ai .. A Ruuu uuBi pftBic1.ntti 011 plivll.l11.ll-

11. 011 Puolu ubaaaaac11, JDlut.nkln ont Puolan uba.e&c1ö"wl 

Ja hIIl.n I'OaVU_ IlIirhll •• t suurta o.a& DTt pIAU,. ... A 01 .. 

van 17~n k ....... ~ aikana. lll.tA •• 1a.rkklnl .Wta.n .t

tl b.Il Belclan kuII.1D&akr klvla1 tlAllI 1noopi to. hllll 011 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäk i 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . -1) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 



a. 

llaDl. .1' .... 1 ChoplD-kon •• rU... Jo." holan .. ba .... 

4001'1 Ja hlD.n rOUT&D8a ottiTat tDniagattaren Taa~ 

Ja eUI lauU~atar .enJllkt.n Joi teenai holan aa

baaaaa41a •• 

Kalkki nlaat aeikat toeUs.Tat, että TiNUlnen 

Ranska haluaa puolalai.l11e osoittaa. ettel ole k7.7-

IVk.e .. 1 Jo hiatorlallisek.l ~een puolalais-NDak&lai_ 

aen 7atlT774en heikentJ.lnen. Joa .enalJaan Herriot 

kaatuisi Ja T&ltl. a11rt71s1 Tu •• alle - .UI. ei ole 

aah4otonta - Toi .wn4e Puolaan ~la t&rki.tUksen alat-



L'amitie franco-polonaise 
garantie de la ' paix 

I.:e reaultat des elections fran.;aises a 
fait I'objet de commentaires inquiets 
dans la presse polonaise. La victOlre 
(lee partis de gauche a fa il cra indre un 
changement d'allitude du nouveau gou 
;vernement . a l'egard de la Pologne . 

II est vrai que les milieux fran .;ais 
He gauche onl parfois ete conduits å 
öesapprouver le procerlcs gouverne
mentaux de Varsovie. E51-ce å dire qu 
Ja France. pour d consid'ralions d 
polit ique interieurc . oublierait l' am iti' 
trad ilionnelle qui la lie å la Pologne? 
Noua boudon volonti r8 conlre les 
pays Oli ne sonl pas respeclc , au mcm 
_ e que chez nous, les princip s fon 
_ enlaux dc notre democrati . Des 
artides de presse, des dcelarat ion 
C1'hommes pol itiques, habil menI ex
ploitea, creenl une atmosphere de dc
lianee qu i r mplil de joi ceux qui au
raienl inl' rel 11 cloigner la Pologne de 
Ja France. 

Entre ces deux nalions, de te la ma
lentendus ne doivent pa nailre. La 
France, mue par le enl im nl de la 
justice qui est inn' chez die, n ' a ja
maia souscrit a I'inique demembrement 
i:le la Pologne ; lIe a conlribue a a 
resurrection et a la reconslitution tie 
80n un ile territoriale eI de on inä'
pendance. 

L'am ilie franco-polonaise n 'esl pas 
leule nent une que lion sentimentale, 
elle a, suivant la formule employec par 

•·?~rnal polonais , " la force de la ne
Ite II. 

Les parti. de gauchc au pouvoir con
kinueronl donc, a l' egard de 1/\ Pologn , 
1& polit ique de collaboration confianle 
~ui a deja rendu lant de services a la 
!=8use de la paix et de la stabilile euro· 
peenne. IIs resteront fidides aux arilr
JDations repelt!es de leurs chers. Le pre
sident H rriot n'a·t-il pas Iraduit en 
~e forrnule lumineuse Ies s nl imenl 
qui nous animent : " La grande guerre 
etait une luue pour la reparat ion de 
anciennes injuatices et violences, une 
lutte contre I'imp'rial isme e t I' oppres
sion. L'independance de la Pologne 
Pevait logiquement en sortir .. , Son 
retour a la vie independante est un 
grand bien pour I'Europe entiere. car 
jJ, restaure I'equilibre rompu enlre 1'0c. 
cident et 1'0rient. Et si les chaines de 
Ja 'Pologne n' etaient pas completement 
bri.ee., comment aurions noul pu regler 
1. question d'AIsace et Lorraine con· 
forrnement a la justice et au droit )). 

Cette viaion est toujours juste, Elle 
tlC aaurait etre obscurcie parceque nous 
De seriona p8S d' accord sur des metho
,Jes de gouvemement interieur, A ce 
pmlpte, iI n ' y aurait aucun e.spoir de 
Japprocher. un jour. Ies pay. democra· 
tiques des nalion. qui. comme l'lta1ie 
IDU Ies Soviet., fondent leur regime sur . 
le mepri. abaolu dea principes des droits 
kIe I'homme et du citoyen . 

par Victor DALBIEZ 

Nous sommes donc certains que le 
go~vernem~n~ acluel ne fe ra r ien qui 
pUlsse a~albUr cette confiance recipro
que. Mals la solidarite necessair enlre 
la France ei la Pologne n' esl pas une 
fin ; die doil elre ut ilisee pour Ic but 
supreme , qui st la paclfication de I'Eu. 
10pe. 

Je demande å ceux qll'inqui'te le 
probleme de la istule e i des porl s de 
la Baltique de se po r celle queslion : 
Qu 'adviendrail-i l de I'Europe, s i la Po
logne n' xiSlail pa ou i elle n 'appa- • 
rai sai t pa comme " line Franc de 
I'Est II suivn nt line formu le frequem. 
menI cmplo ee? 

On a l'habitllel de rep 'Ier que l'af
Ea ire du " cornrlor " ele Dantzig esl 
comme un bafll de poudre all c ' ur de 
I'Europe . Les lIemands excellen l dana 
r. rl d la propagande ; il8 '''ploilent 
ce mot " I'orr ielor II , 'omme ils exploi
tent le mot " Dlktal II . e sont dcs 
Schlagwort en. c · l-a -c1ire ele mot a 
l'emport e-pl' ce qui (ont irn ge et rrap
pent I'imagination . La 1 ru se oflentale , 
s ' paree du n" I' dc r II mngne, ("st 
r pr ' sente '!)mmO un pays en Ira in de 
m ouri r d'inan!tion. 

Ccci, ' st 1.· po in t de vUC 011 mand. 
E y.aminons I' au tre nspcCI c.le la qu s
tion, 

Que e1e"i ndrait la Polo;:rnc s i e1le 
n'avait pas le libre acces å la mer? La 
.ituation e rail aulremenl Ira ique pour 
"Ue irandc na tion que ne I'ellt pour 

la province de Prussc orientale, l'eh at 
dl' choses actuel. I 

Celle olul ion a fa it I'objel ele long 
pourparle r å la onf ' rene ele la 
~aix . Elle n 'a pas ete adopt'e a 
la leger . O n ne peut pus clire que cette 
elau e e1u lraite de ersai lles a ele ins
p ifl!c par une volontc ele conqu "tes ou 
de repr' sailles ; elle est nee du desir 
de r spect r le principe du droit des 
peuples å eli pos r e1'eux-mcmes eI ele 
la n ' cessite ei ' assurer l' expansion eco
nomique d la nal:on remembree . 

Pour la France, c' sl un etat ele fa it 
qu 'eli n ' a pus le droil de reme llre en 
qlleslion . 

II a pporlient a la Pologne, e1ans sa 
souveraincte et son independunce, 
d'exam iner les propositions qlli pour
raienl lui "Ire failes pour que eI ;spa
raisse toute cause de conOit. soit elu 
cole ele rAllemagne, soit elu cole ele 
I'Union des Rcpubl iques socialistes so
vieliques. La France souscrira ele tout 
cmur a loule solut ion favorable aux in· 
terels ele son amie et alliee, la nation I 
polonaise. Elle souhaite ardemment que 
la Pologne. qui, aune heure deciaive a 
preserve I'ElIrope e1u perii bOlchevique' 1 
devienne le trait d'union entre rOcci· 
denl et I'Orient, 

Ce qlle la France nl" f rll pas, parce· I 
qll'en mcme temps qll' lIe renierait ees I 
Irad itions, elle tournera 't le dos a ses 
proprc inl 'r"18, c 'esl de sacrifier la 
realile, qu'eRI I'am ilie de la Pologne, 
a I'insai issable et fuyant e chim're de 
la nkonciliat :on franco·allemande. 

Pour s i dckevanle que soil pour nous 
la polilique rle rapprochement entre la 
France eI I'Allemagne, pour laquelle 
on nous dema nd toujours des sacrifi. 
ces sans com p n at ion . not s n'y renon
c rons pas . parce qu' lIe est la seule 
voie qui condui e a la pa ix definitive. 
Mais, t en I'elal troublc de l'Europe. 
tant que nous ne pourrons pas compter 
sur I'a r:aisement des haines pour nous 
m llre 2t I'abri de nouveau x conOils 
plus redoutabl s que les prc!c' denis, 
forc~ nous est de mamt enir intacte une 
union qui conlnbu granelement a a5sa· 
gi r ceux qui voudraienl pousser r Alle· 
magne å elf'S actes de foli . 

T ant que Ia Polo ne e t la France. I 

fr al m ellemeni unies. apparaitront 
comme les el.Henseurs ele I'ordre euro· 
peen, I' reuvr de paix eI de reconstruc· 
tion economiquc entr prise a Geneve 
pourra etre poursuivie dans une 5eCU' 
rite 11 peu prc8 complele. 11 en irait 
loul aulremenl si I'elnl-major hitlerien. 
non point c lui de la propagande 
bru ·an te. m is c lu ' de l'execution me. 
IhodlqU et brutale, pouvait esperer que I 
la France se dcsintercs erait du sort de 
la Polognc e t, m ieux encore , s'il elait 
c~ rla in que la Pologne resleralt msen· 
sible si des malheurs fondaient sur la 
France. Dnns c lle derniere hYPolhese, 
la question elu " eorridor )1 s 'eslomperait 
dans 1 s brume dc la Vistule et Ies 
accords :conom iques t douaniers qui 
inle rv i ndraienl p rmettraient a la 
Pru e orienlale ele vivre, sana suppri· 
mer I'ind :spensable acces a la mer. de 
la Pologne. Le probleme se rcsoudrail 
alors hien facilement. L 'amit ie franco
polonaise n re leve pas seulement du 
romant isme : la " politique polonaise 
de la Fran II , est . comme l'a dit 
M. Z .• L. Zaleski. tissee non pas de 
symp thies va 'nes, mais de graves ne· 
cessites. 

Pour le moment. cette amitie est la 
plus solide garanl ie de la paix euro
peenne et de la sekurile de la France. 
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Salainen. 

PARISI SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o a8. 

Parl.l ssa & p:nä hei nl kuuta 19 a8. 

A ia : Rerrlo,tn kotoiset yal-

k.uAe'. 

On ell1pll11l"l Jl7t5nnettlYI ettl Herrlot QUle.aaan halll

~.en JOhtoon 8ai .ekl ulko .. llla ,10101 kotl .... aaan htrYlaal

.en hTYIn ya.taanoton. Tard1eun kauteen oli qll .. t,ttr Ja ~ 

nen U.eY&lta1Den tapan.. 011 yala18taa1lt .... p.r ... uubUe 

8UU n nal 1 e. 

H.rrlot'n tola'atlteletl ~aaDD'." en aio t ... 1 ,ht.,-

4 ... 1 puhua yaan raJoltWl erl1.11n lla1alhln han.n kott ...... .. 

Jotta YOlftt aJua1ttaaD k~1 hIMU. Ja hAllen h&llitak .. U.en 

Yaarel.Ue1kel. Jl1.k1 on .eaUUelnt.. nlalt yaarana1h •• , tule.,..t 

aUeta r,bId.tl, ~o1hln haD balUtulI:.enaa on p'Netaat. O .. t 

koirat h~yat. 

• On toalaa1a etu. Herrlot ael.ke1n e11 tl e&akka kuin hIa 

hellltakeenaa ~04oatl on JOQ~t oleaaan ulkopuolella RanakaD 

t&1 olk __ ln ParUeln Ja eUI hiilen on t~t7ll1' vJuoata euu.

rin 0.. alkaaB._ kaaa&1nYllla-.n k7~eten rattal.aun. ~Iten 

on hlll päoeteJt1n Jouhllat yae.1Ia koaketull:eUn elelpol1tl1ka1l 

kan... Joua yar .. t t ..... u .. mten annettua 0.,..10 en ... 

aan mln hel'tat. Ja Ual .elkka alkaa ~ntua parl ... nUe .. 

alAl aina lB,W niUI Jotta U4eh U", , valla... oUJolk. 

Jo heU halllt1lkaeua e .. l yl1kkolaa qnt71 hiilen .... 

.. koal.J.Uo .... eria1ell.r7t'1 •• fta.,..... Q7.'" .... lnl.tll'l 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. !I) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 

. ft"..uiAlll • .. ...... 
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Geftaaia-llarUJl 011. o..ul Taall tat1 telu... &IlJleU.lJ.n 1 ... 

»_.t.n, o.u.l halli auen •• 1tt-,tpt ••• ll ty'k .... A t_Q

J.n 1l.llalntoJen yuok.l Ja ann.nkalkk.a tilanteen »ato.w., 

hallitukseen tnl .. luJlN .hc1okal a •• ttanut TaaUaukHll,."

tlL hallitu. h.t1a1ten »arl .. lntllll JA"" .b4otuklo a .. 

noJen ~»18t8al •• k.l. Jotta ~4J.ttl 11tln ... t&1.1111 ta

_»all1Oon. Jo tllleln I1I1t71 1 t.. hallItukMn Jlaenten 

kelkuu4.... .rimlel1877ttlL t .. &I1 tlD&nl.lohJ.l.an 81.I117k

••• tA. alntlL yuoksl aJan Toi ttaal.ekel »u.t.ttUn 17kAtI. 

I.n lo»ullln.n tormnlplntl .,eh&1 ... pIIa aJankohtaaa. Jo 

tIllISIn aatto 1 huoaata, .ttä Rlnlo"Ua 011 Ta.ta ... 

oa&Il puolu •• naa Ta •• n .1lpl Ilkä s081all.tlt, Jotka OTat 

t"tllllLt~alA .11h.n Ittel R.niot h.rlLUäll7t hl.lln 'Tan

haa tart.ll1a. 

S111ä TlllJl on halli tul JA tUD7t .du.lDlnnalle oh

J.laan 1l0oJ.n aup •• t&a1 •• k.l Ja tlLta ohJ.l .. a on koko 

Tila. TUkon a.lanoaall •• _ Talloann... rlp08t.l m. 11UA 

Tllla oli tapaht.umt 8.UftoaTa kuIla&l.l1n.n •• lkka. 

Ra41kaallpuolR.ea Johtokunta kokoontuu .lIDaeUl ••• tl 

Jota k.aklTl1kko. Tlt.e keaklTl1kkol ••• n kokouk ••• n 011 .a

laa haaUttu kokoon R.nlot'n Tutu.taJla Ja atko.ll. 011 

llal1a.atl h7YIlkQA H.niot'a TUtaan kohU.fiaTa .plluot __ 

~.l....... Puh.'ta JohU t .... kokouk ..... puolu •• n u.l 

pr.d4.lltt1 PNAtol .. AlMrt. Joa lukeutuu puolu.en 1'&, __ 

paaa .11p.0. R.rrlot'll 7".TAt .a1~a' kIllt •• lll kokoata.Jl 

Ja\koll qkA'Jt.l 11 tapAiTIlA Ja .111A Tllln ula J&rJ ... 

t,UUIl, Jot.1l kokouka.1l pUtlSal ...... lM tali .1IU ' .... k.l 

»&1 TAJ&r J"'7k •• 11. 

lAa ,... 7rlt7' II o.lllll.~" Hlniot'll Ta.tu.ta

Jat halalll 0lI&l.. »uolR...... alko 1", t kMarlll bRdJIUln.-

llolmnn.... ka,4A halli hblll IURi ••• oIlJll.aaIl k1appaa '7-

kllA pplllltA, Jotlll lopalw. Tuba.ta ohJ.laa.w. .1 pal~Jl 
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a. 

ollu t enU JIl..U ... 

BlL1n 011 ula kun R.rriot tOl ... pIl.1TIaI. pala.l 

Paril.1in ot~ak ••• n o .. a Juhalll~.11n Brland1n lopul-

11.ten aaabanpan1a1at.n Johdo.ta. RIIl TI1P71 tllll.. Tl.1 .. 

koko .111apIl.1TIIl kut •• n hallltuks.n kokoon ~a anta.I1 ,,, 

11t,rk •• n ~pl.~.ohJ.lma.ta .ek.. ta.&rln TalloknDnaU. .t

t.. puolue.a Johto~ll.. S.n Jl.lk •• a hAn l~" ~aaD

n •• n .11.n 111alla. )Q'Gnn,U"T" oa .ttA t11ana. ~onka 

hlll ~"Ul ~Il.k •• a." .1 ole A1T". RaUl tue on P77tln7t 

Tallokuntaa uud.n.en ottuaan _piaw.aohJ.1a&D 1&rka.tu.k • 

..a alal.ekai toln.n Toi ttaTalUI& ei tea aikaa. Joka ... 

pau.... .1 01. TI.l te " .. Th.... .U" u.l .pldu.oh~'laa tal.. kaaarln .t •• a .aa.a ke.lloaaa ~a .tt.. h&111~I.a 

olla Tai .lke olla .11101n Jov. tuu k7ll11Tk •• a alal .. kå.. 

IqlSkklru.t R.rrlot'a Ta.taan Tu ... alta OTat 1 .... 

hlaa" •• 11t.tt .. Tl.... ~tea Jo 711 .... lalt'11n .1t.n, .t

t.. ra41Dalll'.n ft • ...s. Ite Ja loaiall.tl' halua181n' ra-

41kaall • ...-.a halli tIlk •• n. R. ,"'t"Tät Herrlot'a lUu 

TIbJ.1.hU • .,ana,Vkl1.... I.au.lann... 7.a. lht.a" kalkk.ln 

tArkdapla.. .na" on ml t.nkln leuraaTa *,alln.n a.la • 

ht.n w.aa.ttlQa on Raa.a. ~Uu Ja Tlrka.

ah.'.n Ma. Oa Jo kaa&n olla' q.,.,.k •• a alal... Tlrka

ah.t.a laftll apl.MaiA.1l - 1111'" Oll D,Jk71111 700,000/ "" 

~o14.n palkat nlel'T'" nola 1. al1Jaar41a ~la, •• 0. 7L , 
xl &1. koko lIUJ.U.ta. .,. oa ml 'ukia a.lulal ta H, 

.,... aaa.ia 0.. t.~l- Ja ,1ttaTlrt.a1~l" kDRlua ~1-

kaali.... ~a .0.lalllU.... puolll....... Joilta notll t.. 

Jolll1a.a Tlrkaah.'.n palkD1ll1A. ~ota halli takHn -.pl .... 

a1 .. ~.laa a.a. alal1 ,.... .u'1 ko.k... J1I1U'1 all.1 ... 

,UnJ" ~ '*111 Tallt.l~t wtpauea1ku. SaM ... .,e .. 

kh, .lt .. eb.t& UTU 11.11u IIW.... .U" aql .... ~.l.IIa 

.1 ole aa-, •• tl1 N4Uraa11Ma ~a .".1 •• aon. aUo14 .. 

7U..... TUA kM,.. • ... ,... all~oo... .1.1ta tol_a taI1-
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zl 
Sivua.nn.n ma1D1ttakoon .ttä RaData... Tirk .. l.h.t 

~ttiT&t ~t •• llla.ati palJoa BUureapia palkkoJa kuin 

.nn.n aotaa. lDt1atioko.ttlai.ntin 011.... 5 on palkka

koettiaientti 6 - 8. Ainoan pOikkeuk •• n t.keTlt ne Tlr

kamieh.t, Joilla enn.n 80taa oli 8&,000 trangin tai 

8Uure~i vuoe1palkka • 
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tl. !lähin voi t081n ,..artlaltlJnkln huo ... uttaa. .ttl hal.-

11~.11a .1 ole nl1 •• 1 olo~tel.aa ollut aitaa ~tn 

radlkaall.en ohJ.laan laat1a1aet.l. 

!I.,t7Dee sanoa ettl oitei.to on p,.,." ~t.elli-

8e.ti r~alll.ena Kerrlot'n halll~.et11 nlbAen JII4.n 

odottamaan tapahtmm1en tehitysta. Kiele.tln1 ei .de. 01-

telatolehtien vaetu.tu. niihin suuriin my~DDTtTt811n nlb

den'. Jotta H.rriot on t'hDTt LauMJlJle._/ ole n11n voi-
o 

mata. kUin oli.i luullut. Oitelsto taiteti loppuJen 10-

put.i huoaaa, ettl kanaainvlli.ia.1 trQIIITts1aaa on ~ 

nettava IIJ8dtn Ja nlk.. tattlll1alata s;yi8t1. ll1eluua1n 

ettl -r~11117~t.et ttte. vaa~.taJa. 

Ral11 mklen supletu80hJ.laa el.11 tll. ll7Ge noin 

2 1/2 ml1Jaar4in vlhe11D7t •• n sotlla .. enol~ln nlhd.n. Val10-

tunn.... tllml aup1etue on lUurin pUrttln hyvlkaytty.!I~ 

mä on hieaan huolt.~ttano.t olte1stQa. Jota ehkl t ..... 

k7arattae.el ~et vaa.~.tae·an H.rriot'a ta&arl .... 

01kelston vae~.tue .&1 lllUut.n tylliin cihtuD hal

li taltetn •• 1ttM,tya1at1laisuudt.... IAten muistettane.n 011 

H.rr10 t'n halll1alkaen JuUetu. lNt Ja yllaalt&in.n, n11n 

ettl .11h.n ~ur1n 0.. teatu.taatin 011.1 1la&n valteuk

sla vo1DAt yht71. Sitä .eurann •• a8a t.atu.t.lu... tapabtQ1 

e. kuaaallln.n ee1tta, .ttl !&r41.u alkoi eitl .r1t.lll 

Ja arvo.tllla. lieatel tavalla Jota h.rl tu t&aar18_ .pa.

ai'~1ela tunt.lta Ja Johon K.rr10t'n oli hTYln h.lppo 

vaatata. !'ardltu, Jota varma.t1tln hu •• l .alint7nHDal 

aop1aatto ... ti/ Jlttl oat.ntatlivl •• ati ..aln. lRot~.l.a

aeUa halli mk •• ll. IlAt.,."ae... auivlt hln.n oa&n puo

lu'.naa Un.t kokonaan haJall.. 0.. 1IA .. t1 luoU ... al.a

.. ,ta v .. ~. oaa •• n puol •• ta Ja kolaaa ola p14--"-7-

"1. ~tu oli ila.i ••• ti laat.nut volaakt ..... n oik.is

to-oppoaitioon hlD.n Johdollua. _,ta tlaal llID 'nal he'-



• 

• 

a. 

k •• ", .aakka "",.l11 ... U .»Ioal.al. Rlntn t17t7Jl""8-

anten... a.nl nlln pUklll., ttta Ialttn Sa.oaen leh41 •• 1-

kin on mainittu. ht.n mtc1 kokoon n. puolu'.l18a ~ ..... 

nt'. ~otka ol1yat hllltn tau.an ua •• tlDttt luottaaa. .. 

lau •• tta ya.taan ~a p.rua.l h.l4ID kan.aaan UDA.n puo

l~ •• nl !ardltu 011 .it.n tahtomattaan h.lkent~t oml.n 

17hm1'I18" op»o81 tloa •• nn.tta ~a vahvlstallllt H.rrlot'n a ... 

au kuari... Va.tu.tu. tu.lt.klJl H.rrlot·Ua nykyälD lä.

hlnn1. lt.ntn entisiltä kannat taJ 1 lta&n. 

On turhaa vl.1ä .nnustllla, _tta mahdoUlsuuttna 

on ot.ttaya huomioon, .ttA H.rrlot piakkoin kaatuu. S11-

nA tapauk.... tuakin voi IIIlU yhdlsttlmä tulla q8J117k

s.tn mln yl.11 ra41kaalla.mpl ya •• aa1.toylr1ty.. EanaalD

yI11.1.... k7.,.,k.l.... tl11aln.n hallltu. 011.1 thk" Ylt-

11 talpuyal •• ~l mln H.rrlot Ja kauppapolllttls ••• 1 011-

.1 laRltaY&.t1 h.lpotuksla odot.ttaYl... Intta tol.tlta 

puol.n 011.1 p.lättäy1..... .ttä •• 1lalnen komblnatl0 ~uri 

tilli hetk.Uä 8081alls •• tl y.l.1 &r'f'.lutta'f'11n JOhto»l&tDk-

811n, ~ol.ta pahla;aaa »l'li.lA .11101n p.l .. ttävl.... 01.

yaa p.ha.lk .. thnUa k-_nS allA Ja bolah.yl_11n nlhdAtn • 

Paras aahdolllll.n koablll& '10 ~Wlr1 DTt Ja alll&klA Jok.l

kln alkaa .t •• apl.1A Oll •• mlllk" Herrlot Oll alkaan~t. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 

Parlslaea helDlkuun 11 p:nl 1982. 

i If ..•. f. 

Herra 141n1ster1, 
f ' 

Lähetän täten kuDDiolttaen Teille raport

tin1 B:o 33, Joka siaältää: 

Intellek~aalista bolaheTiaala Ran.ka .... 

ottakaa Tastaan, Herra lUn1ster1, erin-

omaisen knnnioituksenl 
TakUU ~.. " (J 

f1 0 { ~- C\ . 

Herra Ulkoaal&iaaln1eterl, 
Vapaaherra Ä. S. Yr~ö-Xoatlnen, 

K e 1 s 1 n k 1. 



• 
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Salainen. 

P J. R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 as. 

Pari.i ssa 11 p:nä h.lnl kuuta 19 8S. 

A ia : Int.ll.ktnaal,1a. bol-

,b.I.Tl_ia RNU..... .. ......................... . 

Raporti.aaDi n:o 26, Jo.... esitin Ranakan uu4an balll

~.en. mainit.in erikois.ati alana .en .eikan huoleatQ,tavaD • 

.ttä h&ll1ta1kaen kultualn1sterlk.l, taiku D11Dkuin hlDtä D7-

qllD mt8\1t&an alDiat" 4e l'"uoaUon natloDt.l., 011 Diat

t.tt, 8\1url.t& aoakovalaia-a,.,..tlo1.taan Ja lah~at.n ottaa!

ae.ta tRnlulaa 4. Konzie. 

b.1aI11e..... auure.aQ Julkis,.. puh ...... aD. Jonka 4. 

Konsle äatet'l1n pltl ~rge.'.", hlD p.ltt.lemätt .. laU8Q1kln 

ih ... ~a.n.. D7k71 •• en JIrJe.telallD SovJ.t-V.n"Jlll". L&1Dt.&D 

tlhlD m.m. .ftftaVaD lau.een hlDen puh.e.taan: 

-!oiva.ukaenl on että laData on k7kenev" kan.anl.en 

ke.vatuk •• n alalla tol-t·san ,htä aa1D10.ti min bollh.vla.1-. 

KUu 0'" taat.. puhe en kohdaa" kulkl ..... an henkeen. 

-Journal 4. G.~v.n· vakinain.n Pari.ln kirJeenvaihta-

Ja, Joka t ... ta l.hdellun kirJoittaa (9/') Ja Job en.ta 
on ualm1 ... an tapaht~.ta, mainita.. IIITBllkin .rllD toal •• l-

DD, Joka alJmlta on JlIIl-rt huollA .... tta. etta nlet alillIkIn 

tunn.UIl l'&Ilåal&t.aen talod.n a'k1Ja Andr' G14e .. k.tUin 

-.ouvell. anue Pre.aq&1....... (h.1D1tImD DDIl.ro .... ) DiinikP_ 

.1Ulk&is.e aJatakala. Jotka lallbvat __ an huollatuttavUll 

GU.. aaDOO t ..... kirJoltQka .... m.a. .8Ul"&avat ........ t: 

.Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 



a. 

lIHalua1eln e1U nUn kauan että nal.a Z17kTTldJIIl 

eunnn1telailn 0nn18~VaD Ja nlt1.1n BQropan nltio146n 011-

van pako te tut taipuaaaD .en 141 •• 1, Jota he Z17t lt.lpln

tai ••• ti kielt.,tyYlt ~a~.ta •• 

.Joa.rnal 41 aen&nn klrJeennihtaJa piti m78akln 

huollstuttavana siU Ittä auuri par1allainlll kunlehtt 

lakettäln Julkaie1 erlko1aDQlleron, Jo.... IlOHOVa. sanoin 

Ja kuvin Tliateltlin. !1l11 tarkoitetaan sosiallatial.n 

henk.en tot.it.t~a "~--l.hteA, Jonka JDlkal.ell&Z1 Koakova

ana.ron LlbltTatö aikoinaan Kln1steriölle llb.tti. .Jouraal 

41 Geunn kirJlenvaihtaJa 11.1&, Ittl tlllan vihon tol

mittLmi •• ln on k.,tett7 2 - 3 milJoonaa t~ng!a. KirJeen

vaihtaJa v&1'Q.ataa, likI. IVTttl.. kirJo! tuklen_ otMkkeeUa 

-Intell.Jttualiata bolaheviaia.'1 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

B:o 

• 

P.rial.... he1 nlJnnUl ~)"td--i.98t;· 
. . . ' , .' 

Herra JUD1steri • 

.' , . .' • 1 ~~ ", . . .... } • 
1 \ 1. .· • • .. --- ---11 ,' ,or"''' -'. 1., 'J:( 

r '; ,.1' 

I 

i ' 
! 

r 

• I • 

Llhetln täten knnnJ olttaen Tell1e ~ 

porttln1 B:o a., Joka .1.ältää 

Bon&gr!.al0 neuvottelut. 

Ottakaa va. taan , Herra Ministeri, erln

omaisen kunnlol~kaen1 vakuutu •• 

Herra Ulkoasl.inmini.teri, 
Vqaaberra Å. S. YRJO-KOSKIlIEII, 

H e 1 • i n k 1. 
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Salainen . 

PARISI SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o M. 

Parl.1 s a U p:nä h.lna kuuta 19 aa. 

4sia : lIonagre •• l0 - .neuToU,lu~. 

-Legel' kertoi prlao Puola llaoittamlt Ko.koftlle e1 

ai •• 1An tap~..... ratlflolT&Da& lla&D Bnaanlaa .mut 

tiedot .hdotto ... tl .1Ar&t. S.auDlo BaD,ka .1 ale,1In .pauk..... 1'& ttfl01 llaan Puolaa. lAger 011 hyY1n 

ka'-Soorln.n. El arYo.t.l~t ratlflol.ntl.... tot.al 
• 

• ..tn Ko_o.&I1 koet ... n '.parolda Bal. Uan aaat Puo-

laata 1lwIaDla.ta. K1 tl BaO'h.Ja ~'t. .rlkoh.aU 

tllll& •• ltettl.1D ratlflolntl.... u4.lta .... -
\.1.10 lW 

•• ka t"IDpI.1.&1a.n I&la.lbke.~ kuului: 
/ 

-lAgeI' piti .ara!n aahtollla._ Puola alpol _tta 

ratlflol.1 ••• n nlbl.n .. IDlt .... a.. kola1oehto kat.

soorln.n-

11.~a.nl aalnUaen, .ttl mlDl.terl t. IAbCRll.,e'n pol ... 01-

lea.. ..nln alDl,t.r1 IAgerln puh.lll., Joka lI7qllD tau 

tota11 fattl1lla.aa tlreot.ur polltl~'D&. SaDoin hlDell. kaRl-

1 •• Dl !1~eaoon 1&&I1 •• n uu.la ohJ.l\a Bakare.tl.\a Gln •••• n 

otat.aalu\a , JoDka JoIlloata Jmln .,DUln l&DOIlabhtl_ Jul

kala.aten alhkelt.n Ja klrJoltu.ten Johto.ta ~in q.78 .... 
• 0ie1Jlko ..... JotalD li.atietoJa &llaata. 

Jakelu (kir;aimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ;a lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

!l.Yall1n.n. . ... 



2. 

IAger k.rtol IIl1null. tapan_ aukaan 8Ul8.n anl

me.U a.n .1ul Jo ol.n allhktSttlllTt. 

IDten .1blte1aalDl olen alle TUT&I1.DIlt hlD 011 .rin

o.&iaen kat.goorln.n. HAn piti tOlln hTTln mahdollll.na. 

että Puola tod.llakin all.kirJoittaa Ja Tllttaal, Joskin 

hTv1n TaroTa1seati, slihenk1n .ahdolli~ut •• n .ttä Ranska 

tekis1 ... oln. _tta all8TllTaai u .... paan k.rtaaa. .UI 

Puola .i tule raUf101aaan i18an RIlaanlaa Ja .ttä Banllka 

-.oln .1 tu.le raUflo1a&an 1lman Puolaa. Tät.n on kol

alogaran t1a 01 ... _ Ja aaln .en kla 1 t7ka.n, et tä s11 ta 

ei ole aikoaua &1aaltaan tällä h.tkell& luopua. I.'un ni

lIleno~ aanoin kuulle.nl VarsoTaata klla1n. .ttä puola.

lai •• t .hkl raUfioiTat yksinkin. hän ka tegoorl •• atl kiel

ai t .. än Imhun tod.nperl1a17c1.n . 

•• idl.n Ta.ta tapahtunutta raUf10intl-.-e hAn ei 

arToat.llut. autta sanoi pl tlTlDsa tart.lDI.. .ttä V.naJAn 
'lTat 

naapo.r1 .... t r.. U.soohnt-. Hill nlTttt pltaTID •• rkklna 

tlllata.ata haJoituapolltl1k .. ta .ita to.iaalaa, .ttä Bal

tian _at i1881s.att tu.leTåt blieaaaD oala t.11;Un 

rlippu.atta kola1oeta Ranaka. lUola. an .. nSa. Xoaka .1-

mlla ei ollut lIl1 tlln llh.apllL ti.toJa nUltl 1I0t11Te1e

ta. Jotka OTat aiheuttan .. t Ie.ettlil.n raUt101nt18 • 

• akl liioin ~ Viron Ja latTian hallltuat.n tlalDh.t-

kieli tarkolULk.la , .... auht ...... 

tlhAn puol •• n .. la. ta, 
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SUOM EN LÄ H ETYSTÖ 

N:O I ~J -V V 
Par1818" hel~UD lfi p:DA 1981 • 

...... - -- ------ .. • • . . 
. . , 

\ Ift / 1f)r/J o , 'J:J.... 
o 

~!t!.~~ 
, 
j 

Herra lUn1st8rl t 
1[(' 

Lähetän täten ~olttaen !ei11e r&

porttlnl N:o 3~, Joka sisältää: 

Bon-agreasloneuvotte1ut vieläkin. 

Ottab.& vaataan. Herra Kinisten. erin

omaisen tuDJliol~seni V&kuutua. 

Herra tnioa8i&1D1R1niatell 
Vapuhera A. S. YRJO-IOSIBI, 

Jl e 1 8 i n t 1. 
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Salainen . 

P 1. Il 1 S 1 SSA OLEVA LXHETYSTO. 

RAPORTTI n:o II. 

Pari..l ssa 1& p:nä helal kuuta 19 N. 

Sen li.Ik.1 aiDka latet~1tD raportl.aanl n:o a. ker

roin klJDnl.tln1 direotear polltlque L6ser'n lUODa kanDiol'ta. 

....u llMl tan Y1elA 8_fta"' .... 

lU.DIllla oli tllal.... tol •• pl1"'lIlI ke.m.tella pl te.

plIa o~-.k""la.ta Ylrola18en Ylrka",el.jenl kan.... Hill oli 

2 pl1",U alDUll JälkeeDl .-oln ~t Wcer'n lUODa 1~0r-

1101 aat .. en taatA a.l..... Bill 011 A&IlILt alTan 8M&Il klal

t7kaen k1l1n IIl1ll1k1n .11 ta ettl lbaaanlu. Puolan J. ba.ken 

",1l1Aen JlLtet.,..lrl7. nUtlo1a1ae. IlIhbn, •• 0. ettel PUol. 

raUtiol llaan RaNa'.a elkl Itanka 118.. Puolaa, &1aaklA 

tilli hetaUI on 'l7.b k.teporlnen • 

Sl tlllaUal Pueta k.nol tv.ull...... ."1 keaatalla alu

_ Bertllelot. ~ka Y1ell a1110b tolal .eoritai" cåeale •• 

011 &IlMo.t _aku _b ..... Ule .ouo"'". Mhtl",Ik81 Ue

kateUa. olialko .O*OTU Iaalll tu. Yala1a _oatQaau erl181lA 

a04ltlkaUolh1a ",11.. elobma.. p&Rtol tua ranualala-"'enIlU. 

ae.n aOD-IC .... alollOpllaatekatlb. • .. It ao41tlk&tlot 01181 Tat II 

enlli kU.a" tarkoUtau.t aittl lIO,laudekdln koh'la, Jotka 

lapll01" ko.ke",at Itua.. aht&v.1Iuaiak Georclan Uae • ..,,-. 

,... Ja .en kav.'Mo Georpan Uklll1. n llbe1l7.tDn ....... eka 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaao : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

t..,.Ul-...... .. 



ka tlllla .~vien venll&1.ten lilttoJ. J. yhdl.tyk.ia. 

!ählD UeduteluUJl 011.1 Koaltov8l1 h.llitu. oaoUtBu1aumt 

.,8 tämilll eek.i. 

8. 

5aaoin kertoi PUeta •• anlln.. .en kl8ityk.en, etta 

parisen viikkoa .itten LltTinoft ~aanne... oli.i an~t 

,.mArtu - mikall hiilen tarkol tut.e... 011 vakava - ha

lu.van.. undelleen batu.tlll. rUllllJ11ala1sten :tan.... !1Il1L 

Li tvlnoftin tuuli ol1ai kuitenkin nyttllllllln hlLlvelUl7t. J. 

oli PIlata RanskUl ulkoaln.1steri88slL aaanut sen k181 tyk.en 

että uudelleen oll.an ~.tln Ja Ko.kovan vlLlllla tIT

de •• ä uaplkRJ ..... 

SIhkIS tln vU.e vUkon alu.... että Rullan1an llhe t

tUIa 011 llhtenyt I&uaanneen. !b.akln erehqn väi ttäe •• ID1, 

etta hlnen matkansa 011 otateuian yhteyde •• a. Paluun .. 

Jllkeen en ole hlntä tavannut ennenkuin eUen kanl&lll.

p&1 vlna. Jolloin sa. toin pt.l'&a41n .1kan. hiilen kanaaaan 

keatu.tell. m.m. non-asrea.ioata. Llhettl1äs v&1tti klven

kOT&a. etteivät Lltvinoft Ja Tl~e.oo ~aannea.. 1.1n

kaan oliai neuvotelleet. Zaleatl 011.1 koettanAt välitt .. , 

altta ilman tulok.la. ftlanne on lähettllUn .-oJen 1Il

kaaD .... kuin minka Puatakln sanoi 'lU.i d'OrU7lla kuul

leenaa. että neuvotte~l.ta ei ole tallä hetkellä puhetta 

J. e'ta lq.,..,a UUdelleen on UDlplkRJ ..... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

.:0 'yo
I 

Parlal.. he1n1lal1Ul ~&_ p :n& 1938 •. 

] 

Herra lD1aterl, 

" ~. : ~ .' : : .,.r 

• 1 • -, 

Lähetin täten kunniolttaen Teille raport

tlD1 5:0 36. Joka sisältää: 

Belgian uual lalaa Ranskaasa. 

ottataa vastaan. Herra 11lD1steri. erln

omaisen knnniolå1ksenl vakuutu • 

Herra UlkoaalalIB1D1at8rl. 
Vapaaherra .A.. S. YRJO-XOSKllElI. 

H e 1 • i D k 1. 



• 

• 

alainen . 

P ARI S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 36 • 

ssa 16 p:nä hein.kuuta 19 a8. 

Asia : Belgian Wl81 la~a 

llueka ..... 

S.nJIlk.en knn Belgian parl ... ntti oli halli~eell. 

an'aant oikeud.n ottaa ulkomailta uuai laina ailJaard1n tr&acin 

~uteen .. akka, allekirJoitettiin Belgian tlklll1...... a.

ba.eu41.aa aat.ttl1n 8opt.l18 Belgian hallituksen Ja erUd.n 

tlkll .. 1et.n IIm1rpankkl.n k.akan 800 ailJoonan frangin ea1 "01-

at ... ta ~alaiallla markkinoilla. J:h4ot ovat Bel&i&ll. aio 

ankarat: korko 6 1/8 Ja elll1aa1okur .. i 96 1/8. laina-aika 86 

vuotta. 

Oaakal a.n JohdOlta .ttä pIlJohtaJa Ryti ainist.ri 

Prooopu. kautta oli P"t~t mlnna uud.ll.en tleduateleaaan, 

Toi ta.1IUnkO Jollakin ta valla n.k. Ge bhard1n la1na aaada Ta

paut.tukai alta tilli .. r&llttava.bl Tllallrälslatl vero.ta • 

al.t.. ..ikaata h.la1~... kotia ilmoitin, .tt.i sellaista 

aahdoll1au'ta Ollut, Ja oMkai .en Johdolta .ttä erQt bel

gialaiaet leM.t OTat Tallttane.t uuden laina.n ankaria ehto

Ja b.a.oaattaen, etta TU .... 1n1 t1uJ.n ehtoJen HaIk.i B.lgian 

tule e makaa viell tola ta prosenttia TaJ. tion TeroJa llanlka ... 

.. , k~1n pari pUTII a1 U.n rahMinlsterllSn .rllD kor

k.an vlrkaal.hen puol.en. Joata kan.aa enn.nkin olen n&1.tl 

a1101l'a ke~.tellut tTaTen han.l", iaU.eko Belgia tod.ll .... 

kin uk_aan DUOt Terot '9'&1 etke. 'IlUin valta.l vlrkuJ.e. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedu tuhen tiedoituksiin. mutta J: 



• 

• 

1. 

BelBlan J. Ran.kan TI11111. pari kUakautt. .1 tte pllat7n 

.0p1muJtseen alltl. että kataoen molemplen maiden TIlt.lla 

tlnan •• lahtl1.1in Ja usein t~&htuTUn .. iI.loihin, _oli .. 

mln puolin .ovltaan keaJtlnl1s1A lalnoJ. r&alttaTtan Talt1. 

nroJen polatuheata. ttlatl on Jcuul_. JI.tett7 ekakun

nalle tlllll. 881 t7a. Jota kUitenkaan .1 ole T1dA klLal

telty. Olen volnut todeta että tltä eaitystl el vl.ll 

ole peJ.nettun. .UI s11a ... tav1aaa. 

Tlaln ylll.ttävän tledon Johdo.ta klllnn71n heti 

Tah.JtJtoalovak1an ulaiDbOitaJan Ibl1n puole.n, Jolta on 

T.nhoJa tuttaT1an1 Berll1nin .J011ta, tleduatellen häneltä 

ylllaanottua. Ibl a&D.Ol ttlh.JtlcoslonJtlan mU:8&van samoln

kuin ka1JtJtl III1lU tlt1n Ranakal ta la1no J. saan.et maat DUOt 
tetee 

7lllla.lni tut val tionnrot. I.1no.n polJtJteuJtaen tllatl /kUten 

Jo .1tal .... in olen koti. malninnut, Engl.nnin vlla.vuotl

nen laina, Joka on teknillisestl JIrJeatett,r (konttoJcuran

tln muotoon) nlin ettelvlt DUOt verot vol sltä koaJce •• 

Ibl ei tunt.nut s1 tä mlDltä yl'au>änä ol.n k.rtonut Belgilll 

uudesta lainaata. autta lup.sl hänkln pu.olestaan 81 tl ._ • 

rata Ja aOTt.m. .ttä kUn ol.ma. k7 ••••• 1 ol'Tan laJt1ehd. 

tu..Jt.el1 nIb.n •• t J. tutkla.t uud.ll .. n ....... 7hte7te.n 

n.uTot.ll&Jt..... .11ta. olla1lto mltlln mah40ll1~ai •• ull-

1.lt1n T •• tl. ....nl.l.t. Tap~tuat.. EUltenJt1n Ibl 011 

t .... 1 aht..... .rlaoul •• n vähän tolvoriJta., kosk. hln.n 

.1.l •• '1ID on .,ann.ttITI Belglan 01.Y&D tola.... • ..... .. 

Ja koaJc. tilli heQ.llä on hTvln vlhln t04.n.nIt51.ta, .t. 

\1 laAaJcan hallltu. sal.1 t1Ylta7tyk.l ylei •• n luopwal •• n 

Jo malnltul.ta T&ltlonT.rol.t. tlll.l •• na .1Jtan&, Jolloin 

ka.ar1... talst.lla&n bRdJ.t1.ta J. siinä ila.nn.l.tä Ta

J8IlJt.l.ta. Palaan .11s .hlalDlll •• 1aan • 

• 1 ta BelBian luu.n ea1 •• 1_ab.dollilltUlk.l1l1 tUllI. 

t.ll .. , plt&ilin luUlta_a. atta .. nlll'1. tap __ u TuttU-



a • 

• Uta, Y&N1Dkln kahoen ehtoJen eGa.ll1w.u'een .erk1triJlSll

le, huol~tta .iitl ettl Etel&-Bela1an Yilaeaikal.et Y&r

.1n Y&t&yat latkol.yott~udet b&rrlk&&ditai8teluineen, ~ 

latkoiDeen Ja Ko8koy~ayu.tUk.iDeen .ahdolll.e.tl tuleY&t 

pelotta.aan Joltakin .erklt81JlSltl. 
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t r' C" Herra Ministeri. 
-. 

lähetin täten kunnioittavasti Tellle 

raporttlni n:o 37, Joka sisältää: 

Belgian Ja Hollannin välinen ehdotua 

preferenssiaopimukseksi. 

Ottakaa vastaan. Herra Kin1st.ri, er1n

omaisen kunnioi~senl vakuu~s. 

Herra Ulkoas1&iDlDlniaterl, 
Vapaaherra A.. S. YRJO-mSD1ID, 

H e 1 • 1 n k 1. 



• 

Salainen . 

P A. R 1 S I SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3' • 

Par1el ssa 1.6 p:nä heinä kuuta 1912. 

Asia : Belgian Ja Hollannin vlli-

nlD eh4otu. pre-reren •• l.op1.JDnk ... 

aeUi. 

Inn pari.en viikkoa sittln kl1vin Br1aslll •• 1 Irl141n 

ratl-rlolalsklrJain vaihtamista varten kOltin nii41n tah41n 

pl11vln kuluI.aa Jotta aielll olin tutkia paitsi t7arm7.tl 

p~tavaran mahdollisesta kontlnglntoinnl.ta Belgia.aa (katao 

raportti n:o 30) IIITlSatin lc7lVm1sU. Bllglan Ja Hollannin Lau

aannlaaa para"to1m&sta pr,-rlrln .. 1aop1lluks .. ta. Älkani 011 tlp'" 

r~. Joten en ehtlD7t kalkkia aaulani tietoJa tontrolloida 

Innln llhtlSlD1. PuhuU,11n aeia.ta parhaasta plAatl. Jblo'äln 

~ !&aitaa llhettl111t1 .ekl ulkoalD1ater1n kablnlt1n pllll1k

kel krllvl 4'Ur.el1a. .11.tl1 tlatuatelul.ta .... anl käait1s 

oli .euraava. Jolloln erikoisesti tah40n huomauttaa. ettl1 ul

koalnisterl8n kirJelal1 n:o 8'91-'PQ Ja alihen 111tt1Ylt lllt

teet koskien Oalon-aop~.ln 1l1,tlrJolttaJavaltl014en kokouata 

Haapur1aaa. tu.Unt taal1Dl llr7a.e11.sä vasta 1lM4eta kaallu'" 

luJln JUk .. n • 

• erkll11 .. nl toala.lana 1I&1n1ttakoon tulkai. ettl T&1k

ka Jo 011 mluat _utaala pllvll .op1auuen par&ro1alae.ta 

1& .... a... Belclu ulkoaJ.D1a.rU ei viell 01111. t .... , 

ekaak'i.~ tietoa parafollaD tek.'la .. ··""0408'.. IRot.la 1&

he'\111a luall miteakia ett' tekati 011 &ivan .... ka1a 

Kaaturia. aaite", tekaU. 

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1 : 



• 

• 

a. 

b4t18'" t • .tv.atel.ul8\&D1 tlYl Ual. .'tl aalaa ~

Yla YIhIA 011 ,t81\Jlatohtl.. .,etea al1b.a aeABeaaa Y&l

ale'.Uu. Iblotala llheUllb pl t1 toto aopiaa'" llblAAi 

.1 •• 111. (C •• ,). ~oat.. "'rtol tuta.... 011 n.l.lata.. Ja åUl

aatllla II&&p.rll. , .. aa ,hteJd ••• 1 ..tai ttakooa h.U, .-. 

tl BelclUl parl ... attl MU' t •• llollAl.l.. t...... ~ot • 

• 1 ole 01 ....... mltlla aah40111~uk.l.. .op~.a klalt-

tlll.tä parl ... atl.. lu.a ~I. 

!anakaa llh. UUIIA ll1llI:aaa ol1al Belcl.. laall:.1IIl t 

aUhu. .ttä bglantl h.ti aop1lBb .. n ,htJ1al. :stt.l 

alin klQ"n1t rUppul hlllea auta...... a11 tl. .UI. Lontoo .... 

p14.ttUa pard'olaU.. 1AA.U.lka1..... ~a etta _laati .a

n.n Ottawan kokou.ta .1 yol alll1"ätl. kantaan .... 

~otsln llhettl11a antoi alaan .elYlatl ~lrtll • 

• tta BIlot81 tullkla tul.. yh tJallll. ~& s. nllk71 ol.yaa 

.,e. .ltllll •• n ultoa1nl.t.rl~n tl.40..... S.nalJaaa ulto

mlA1.terle.aa pld.ttl1n mahdolll •• na .ttä !*A.ta th~l.l. 

X •• kR.teluJ.D1 plltartoltv.a 011 luonnollla •• tl koet

taa pUstä allYllle. ml ta Belgian ulkoaln1at.rlhaa a~ .... 

t.ltlin p&ratoldun aop~a.n aeuraakal.ta ,l.la •• n ~oal

tD t eegg.kbltte •••• n nIb4.n. Ilin •• 1Yäatl ultoaln1.t.rle ..... 

• ttl '''1 kohta 011 arin ~.. 011 kRYaaY.... Ittl. krelYl 

d'tJnel ltlbkul0 puolustautuua .. n Yllttaal aliheo. '''1 

Sakea 00 aolll1D1lt --anlaa kana. ..kettUo kt.upp.aop1ault

••• ~ota .1 ole ruena.ttv. ROal tut..lu4.0 p.ruataU •• 

Kerklll1atä kt.lll hlll luUli sataan Ja SUom.nkin Ylll111 

Yall1 t.en.n el-lUO.l tut_ua.atllaatlla. alnkl YI.IrIll tlal ~k

a.o 11lODAOll1 ••• tl kokta oltalain. 

IDA pubRt.ltaYl11lAi '.1'10 Y&araD ehti pll1.YIB 

.11a1. .ttl Jot&l .. ea .op~ ••• a aah40111a.atl .1 ,h'JYIIa , 
... bq aaaea JaA." YJlI7YIa lv.alp&Uoo "'yolJl u11.1. YaJ.-

tckat. _081.~du ftotal ~a kRa ..... taa Yl1' •• la 
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• 
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• 1then, että reglonaallsten aopimu.ten alkaan.aantl Ya1k~

~ Jo siltA toalaa1aata, ettei ole helppo tlkao14a kan

kin maan - kuten e.l.erkika1 &lo.enl - reglonaallata ..... 

... Ja knn viell llsAkal kiinnitin huoalota alihen, et

tei ole uaelden generatiolden aikana Jo traditiokai .uut

tune en • Jos koh ta I17kn 11 Ylnl applika tloon nlbAen he1ko

t1llbal oluan suosi1ntamuakbl tteen alJalle pant&Yhaa 

eopt.ust.n Jur1idls.ka1 pohJata.l muuta kuin IAnaalnlllton 

yle1a11 auoaitukaia. en yolnut YAltt71 __ .. ta sitl k1e1-

Vatl. että Be181an ulkom1nisterlIJasA nli tl lqa7ll.1ksl1 ei 

Y1ell oltu tarp.eksi pohdittu. V&li tettayuti ulkomlni.te-
tavattavissa 

rllJn kaappaosa.ton JohtaJa ei ollut aalrau4en yuokai /Ja 

koska melkein kaikki muutkin kork ....... t Yirkamle1let, Jot

ka ol1shat voineet näihin kYSIYll7ka11n vaetata olivat Lau

aa.nne... en saanut ekaatthta Y&8t1.usta niihin tlrte1.Un 

q.Y1Q'kel1n. 

It.e.tllll selYU on, että Bel€iUl Ja HollUUlln 

aopl-.aeb4otu. .n.l kllle.aI oli tarkoitettu R&nekan pro

tektionismia va.taaa. SOP~eD Ranska... herätt"l Yal

kutu. olikin senNokal melko qlaä. Jo. kohta RanU:& ... 

pldAttl7d7ttl1n .1tA ankare..ln ~o.t.lem .. ta oaakai 71el

sl.tl yaroyal~u •• 71.tl Ja oeak.l Il7lJa senyuok.l, .ttä 

.0pt.Ra.b40~. 111t~1 

r1 .1 tl ennen antaaaan 

oleelll.e.tl B.lglan kuninkaan ~
z) 

tunn.ttuun reakrlpt1in. 

K1klll ol.n YOlaat Belgian lehtiä k~4.n Yl1ael •• n 

Yl1kon ltulu..... "11 U klLaln s.rata, ei oteateaala nUasl 

ole .an ko~n ~t.ll.7t .1tUll buoaatt&yampaa 0". Lau

aaDMn kokou., rana1t&lal".nclantllalneD toh_pllYlJ.n.n ao-

z) 
Olo •• ta Belgl.... dtA laData.. kuullut Jo ... in .u.. 

rln iba.'.ltIY" tltl raakrlptll, koeka .1 ainoa.taan ku

Dl"'_ oaa penooll& YUIl ~IJ. BelCl_ hall11nkaen t01a1Doo 

tavaJ.. aa. kMtta yolvat v.nhr U •• tlll4en Joutu. Yllitltelll . 



". 
oord 4e oont1ano., Johon Belgia kohta on 111 tt,y~tt Ot

tawan kokouka.n lihoi.". Ja odotetta."i.. ole" .. 71e1 .. 

..... 1].III&1.11n.n talouskonterena.l on.t k .. ikki .. lkko~... ~oi

d.n ratk"isuat.. otaakk.... ...lnl~ aopt.uk •• nk1n k~*-l. )al.. rllppuaaan. !oi •• lt.. puol.n .oln.. pltl& todanalk8l

s.na, .ttl bel«lale.1eoo1lo11 .. nti aln.n sop1ms.~otus .i .tule 

olemaan ." .. imttamatta Di1h1n k •• mst.1u1h!n Ja pllteul1n, 

Joita llb1tl1.1.valcu4 ..... li.n.. lupa odott ..... 

Lopuksi vi.11 111& IDi ttakoon, .ttä kreivi d'Ur.alln 

sano Jan lllUkaan .eu.raus Jonkun kolllanD.n maan h .. lu ttamm

de.ta lutt71 tähän aop1auk •• en oi kohta tulial oleaaan 

a.n maan kan... .,,01aaa... ol • ." .. n kampp ... opt.uk.en lrtlsano

aln.n Ja uuaiin neu"'ottelulhln r.yhtyaln.n, ."aan ettl en

aiksi koetattalsiln pilata ... l .. nomaia.n maan kan.... 7h

tei.Jmalrr,yk •• an ~ l'aai"bl., aopl~at .. irtlaanom .. tt... !O

d.lliaud..... tlll .. lnen ."l1.iaIloto ei me!'kinn. palJO" IIUU

ta min uual1n neuyottelulhln ryhtya1atl. -Ifbal yht8Jd ••• a 

.n voi 011.. bnOlllAQ.ttaaat ta , .ttä Ranakankln k .. uppaein1at ... 

rlö.... IWk711D mul.. l .. uauttan.1l .e11 .. i81.. kllaitJka1I, et

tl llUull.. t&'fall.. tuuin voidaan nyqtUant ... ta •• 1."i7tyl 

min .rikolan.uyott.lu~.n kautta lDuIIIlll maan DI18 .. , Jol-

loin , ...... , k~ppa.wnt.id.n re.lproait.etti pantai.iin 

pohJak.i. lJU.U.taa täa.ältln mona.ti aanoaant, ettl BalBiu.n 

J.. aan.kaaIl nlb4an ~omen puole.ta Juuri tllla1ata tilaa. 

netta palkllll. koak.. meidän vt.nit .. e nAihln maihin on 

aonin Yarroln suurempi kuin pllnn..tOin. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ / 

N: 0 1 / - (1 L( b 
Parieisea 

Herra inisteri, 

heinäkuun 18 p:nä 1932. 

_ ?!. /(1 C' .I •. '" i .- 1 Q s 

12/) -J~ . 

....... - -- -----
Lähetän täten kunnioittaen !eille a1-

nister1 Holman raportin n:o 38, Joka slsältl&: 

Rerriot'n par1amenttaarlnen voltto. 

Ottakaa vastaan, Herra lnlsterl • . erin

omaisen ltunnlo1 tuksenl vakuutus. 

Herra Ulkoaa1a1nmlnlater1. 
Vapaaherra J.. S. YRJO-mSKCIII-'~."'C-N, 

H • 1 • 1 n k 1. 
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alainen . 

P ARI S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o ZI8. 

Paria! ssa 18 p:nä heinä kuuta 19 32. 

.-Isia : Rerriot'n parlamenttaarinen 

voitto. 

Ju.uri aikeissa lähteä lyhyelle lomalle en katso mah

dollisekai vielä vetää yle isiä Johtopäätoksiä Lausannen kokouk

.en ~loksista Ja englantilaie-ranakalaisen u.uden yhteisymmärryk

sen laaJlkaDtoisuudeata. Haluan rauhasaa lomallanl nM tä asioi

ta pohtia voidakseni sitten luoda yleiskataauksen nyt synty

neeseen tilanteeaeen. Tällä kertaa ainoastaan muutama sana 

Herrlot'n parlamentissa saavuttamasta voitosta. 

Xerroin eräässä aik iaemmaaaa raportisB&ni (N:o 32) 

niiatä ko~oisiata yaikeuksista, Jotka Herriot'lle odottamatta 

ollyat noataaaiaill.aa tien pystyyn keaken Lauaannen neuvotte

luJen. Sen parempi Herriot n as .. a ei tästä ole ainakaan 

toiataiaekai häirUnWnyt. Päinva.toin on sanottava, että 8e 

nyt Juuri on vahvempi mln ko skaan ennen. tek1sipä mieli 

.anoa loistava. Hänen .auresta populariteetiataan on m~. to

di.~aena ae lämmin Ja spontaanlnen ml.leno.oitua, Joka hä

neen Od'on-t8atteri .... kohdistui eräänä iltana pari päivää 

Lausanne.ta palattuaan. 

l1Uden halli1a1k .. n sUatäväisnaohJelaa, Jota Jo yllä

.alnl tuaa. re.porU.aan! hl_an eri ttel1n. ei ltylllikUA ollut 

alkUA 1haDa, .. tta tehtäYä ei lUoin ollut helppo. Sataan 

Jakelu [kir;aimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ;a lisäk i 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . ,/) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituksiin . mutta J: 

lfavalllnen. 



• 

• 

2. 

vuoteen ei Ranskan valtio~dJetln vaJaus ole ollut nlin 

suuri kuin nTt. Tästä huollDatta Herriot varain auurella 

äänten enemmistOllä sa1 parlamentin lopullisesti hyTlksy

mäln t ämän ohJelman. Tai tava8t1 oaaai Herriot tAhIiD ar

kaan kysymykseen - muistakaamme että se m. m. siaältää aen 

ranskalaiulle yleisOlle epämiellyttävän määräykun, ettl. 

tuloista maksettava valtionvero kohoaa n. l!5 - 30 '" nyql-

sestään yhdistää Lauaannea8& aaamansa voiton, Joka! 

ranskalainen yleisO, ehkä Jossain määrin paradoksaalisesti. 

on ltu t.wm t Lausannen laavu tusta. Herrl0 t' a vastaan äänea-

tlvä t vaIn sosIalistit Ja kommunistit sekä keskusta- Ja 

olkeistopuolueiata eräät haJa-äänet. TOlin 185 olkeiatolais

ta pidättäytyi ääneatämästä. Mutta yksin Tard1eun uudesta 

puolueesta eräät äänet annettiin halli~ksen puolesta. 

SUurta huomlota herättää se seikka. etsä Te.rd.ieun rahami

nisteri Flandin nousi puhuJalavalle IlmOittaen ääne.t'_iAsA 

ystävineen luottamuslauseen puolesta. KUn nyttemmin senaat

tikin tin&nuiohJelman on hyvlkaYnTt Ja eräät mul1t~ Juok

aevat asiat saatu katon alle meni parlamentti viime yOnä 

haJalle, Jotenlta Herrlot'n aaema on turvattu 3 - 4 kuu

kaudeksi eteenpäin. 

Ranakan ylei80 Ja aanomalehdisto äärimmäisiä oikeia

tolehtlä lukuunottamatta 1101taevat Lauaannen 8& vutukaiata, 

Ja minulla on ae käsItys, että olkeiatokln lOPPuJen lo

puksI on tyytyväinen aUhen. että korvauam&ltsut de faoto 

ovat lakanneet olemasta - al11e luonnolllseltl on mieluis

ta. että sen tekI vastapuolue. Ranskan Ja Sakaan vllllten 

lubtelden la..1n aJaJa kreivI d'Ormeaaon Julltallee tliDlän 

Le Tempa'ia. kirJoitukeen. Jo .. a hän laulUu sen tolvOllUlt_ 
--

len. ettf. D,Yt todella S&!tlan leh41ato lfldtahl kirJoitta.-

maata 11ihen lUl.r1amill... Makka keh1 tettnn hyOkkäävUn 

t1vnn. Joka on ollut omiaan valkeuttama&n yhte1aTllDllrrya" 

vU.e mUltqlina. 11&101 t tako on täal' p.teydea.. vain. e", 



s. 

Ranalta ei mi tenkäln Lausannessa voinut alostu. Vena11-

les'n rauhan am. §:n P17hk1mheen. kosk. tähän pyka.

lään ~idisesti R.na1can koko sodanJälkeinen politilkk. 

on perua tunu t Ja ko sk. sen pykälän PY7h1c1alnen antahl 

.aksal.isille ~iidisen oikeuden esittää v.stalas1cuJ •• 

ldUutenhan mainittu pykälä ei aano, että Sakea olisi 

sY7111nen sotaan, kuten 

lessä vä1 tetään. vaan 

Bzlgi.ssa Ja Ranskassa 

tavallise.ti Jok.päiväisesaä kie

.en, että Saksa on s17ll1oen 

t apahUlneisiin vahinkoihin. 

Sivumennen huomautettakoon, että von Papenil1a 

ParUai.sa on ollut varsin hyvä vast.anotto. Hänethän 

tUllä Jo &1kaisellllDin tunnettiin. htulhän on Jo kau.an 

kuulunut r&nskalais-a&1caal.iseen tutkimuskomissioniin. Jon

k. töihin hAn täällä viime vuosina usein on ottanut 0.... Reohbergin kans.. hän on a Janut lähentelyä Sak

aan J. Ranskan välillä Jop. sotil •• llisella1c1n al.ll •• 

Kuriosite.ttina m.inittakoon, että Papenin rouv.lla, Joka 

on syntyisin Saari.ta Ja Jonka perhe polveu~u Ketzi.tä, 

on läheisil au1cul.i.ia .ekl Ran.k.... että Belgia ... , 

~e~ lU% .. ~gI1ai.en Book-n1ml.en suvun kautt •• 11in

pl Ranuan llhettll18 Bu4&p •• tl.aä on hb.n plkku •• r1c1cun

.. ~a yhtä lähei.iä ~ala1a hän.llä on Br,r ••• llaaäl 

H.rrio"n ...... tllllä on ~ure.tl vielä vahvl.-

t~t ___ lannin 1c&na.. teh~ aooord de ooDtlano. - ~tta 

.11tl toi..... Jhteyd ••• ä. 
/ 

C6 .. T 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ,~ 

N:o / 0 ~ v 
Paris, heInälcuun 30 pzn 19~2. 

.b.erra 
V 

- - -- _ ..... -------... ~-. ; 
\. . , . l i ,. .', ._._ -_.----_ ... 

erra Ministe r i , 
( b 

Lähetän t ' t n kunn I 0 - taen e111e raporttlnl 

n :o 3S , joka s s ält~ä ; 

ona!ress loneuvotte lut Mosk0V 

j a sa v s taan , fl erra MinlsL r , e rlno aisen 

o i ~" n 1 va 1m U 8 • 

fI. I I 

Ul~ lk lnmlnister i 
~aherra A. S. Yrj~-Ko8kinen 

elslnkl 
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Salainen. 

F Ii 1.. S 1 SSA OLEVA IABETYSTO. 

RAPORm n:o 39 
~ - ---

earisi ssa 30 p:nä hein.K kuuta 19 32 1 , ~"-i . L . .. ~ .. 

(' L. 
i t. :::IA 

I 
Asia: 'ona~resa ioneuvottelut 

liJskovan kanaaa. ............ .. ' .......... . 

Falattuan i tän~ aamuna Faria iin asetuin heti 

ybteyt en rumanialaisen virKa veljeni, mln sta ri Oe818non kanssa, 

kuulla sen1 hllnen mlellp1dett "M otsakeas iun ~den puolala1s-

venlLläis 

jälkeen 

n 

ja 

nonagress iosopimuksen liekettiUsen allekir joHtamisen 

jolldosta . Te in t~iin s1t1L suuremmalla s yllä kun 

jf&tin piiri päiv~ sitten, kertoessaan Oesianon olleen 

p.mellla, lisfås keskustelun 

vakuuttane~n ettei hallitus 

koecCeneen 

sitä ole 

otsakeasiaa j e ~erriot ' n 

käs iiel Senjä~eenkuin 
sopimusteksti vuoai aitten berthelot'n ja 

x) 
Plrafoitl1n . 

ovgalevskyn Uil1ä 

Cesiano kertoi minulle aVOlrlle liaesti seuraavan , mut 

ta pyysi ett~ joa slit~ ballltuk allenl kerron suurinta dle -

kretlonia sen suhteen 0115 noudatettava . 

Uerriot'n ja C. sianon keskustelu oli koskenut 

kai~ia nykyhetklB1ä kysymyksiä . erriot ei ollut ollut-

monista viImeaikaisIsta kielt~l(ttömistä menestykslstäMn huo

l imatta - kovinkaan optimistinen llhitul eva i suuteen nlhden . 
(Saksan tapahtumat !) 

xl 
XUutan kävi 

puheilla . On 
kl.ynti olisi 

Dov~elevsky samana pMlvUn& 
koetettu uskotella erl.lssä 
ollut yhteydess& nilniklän 

kuIn eesiano Herrlot ' n 
lehdlse 1( et tli tlimtL 
otsakeasian kanssa . 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen ticdoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. J: 

Ulkoasi"inml\1i8t~rl .~n ... ~r~in~n mu~ar.h ............................................ . 
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MltK erikoisesti nonagres810neuvottelulhin tulee, 

Berriot 011 sanonut e i olevansa erikoisen tyytyvKlnen siihen 

tapaan jolla asiaa Ranskan taholta vuoden kuluessa on hoi

dettu ( solvä adressi Be rthelot'lle jota Aerriot ei rakasta 

ja joka varmasti alusta pitäen t rhaan kompl1koi Icysymyksen 

pitämlHlä rumanialaiset ulAop.101el a ja s1t n pahoittaen 
x) 

nämlit }. ~erriot ei ole eht dnyt Icysymystk vielä perinpohjin 

tutkia; hän oli juuri saanut koko d06siern pUyd~lleen Ja ai

koö lähiviikkoina siihen syventyK. Kun Cesiano kysyi ha1 aako 

erri t ett ä han, Cesiano, tämän vuokei nyt ei mene 10 alleen 

· .. oidaksse.n olla saatavissa mahdol) isesti tarv ttaessa, ~e rriot 

sanoi täm~1 lykA~yksen ei 01 van tarpeellisen koska kysymys 

eI aivan l~iaIkoina Rans kan kannalta t ulla aktuaa1iaeksi . 

CesIano oli saanut sen käsityksen ett. aikaisintaan syyskuussa 

Ranskan hallitus ~~rKä siihen kan tansa . Tosiasia on ttk 

kysymys eI kos~an ole vlrsll s ati ollut anskan ha11ituks n 

leäslt e ltKvänK . (Cesiano lKhtee lomalle 15/8, kKyttKen nämkt 

piavlit sIihen mennessä kaupallisiin kys ymyksiin jotka Rumanian ja 

Ranskan väl llä ovat tulos a akuuttisiksi .) 

Lyh esti: kysymys ra nsica1ais - v n~l.is en nonag re ~ 0-
mukaan/ 

80 imuksen a11ekirjoitukeeeta Cesianon sanojen ~ ole vi elä 

t ullut akuuttiseen vaihees een . 

Koetan näinä pkivinä, Jotka Fariaisaa vielä 

oleskelen, kontroloida ylllisanottua. 

x x 
X 

~uten Cesiano ei salannut ett~ Bukarestissa 

p.101alais-venäläissn nonagreeeiosopimulc8en allekirjoitus on he

r&ttjDyt suurta ihmettelyä ja alakulo isuutta (sanansa kuuluivat, 

on etait chez noue bien 'tonn6, non , plus que cela, on åtait 

x) 
luhui1laan uudelleen ett& Barthelot ei palaisi virkaanla. 

Buhu , tosin demento1tu, kertoo J. !erbettestK ( entinen ambassa
d~~r1 MOIkovassa, nyt Madridiela) B:n seuraajana. 
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attr i s t e). Bukarestissa ollaan sit~ mlelt~ ettK puolalais

rumanlalainen ystKvyys on kKrslnyt raskaan vabin~on ja ett~ 

It~-8Uropan kansainv~linen tilanne on heikentynyt sikäli että 

Moskova on saanut l~tise ll. rajallaan naapur ien rintamaan 

ki lan jonka se luonnol l isesti koettaa iske. yh. syvemmälle. 

oskova on nyt saanut etsim~ttömä9 aibeen toitottaa maail

malle e ttä It~-8uropan todellinen rauhanrikkoja on Rumani. 

joka kleltKytyy tar tum&sta MOSKovan ojentamaan k~t en. 

Joe Puolan ballitus sanoi edelleen eesiano-

ilmoittaa menett lynsä s yksi me .olliset kaupalllset edut, 

nlin voisI Rumania pa ljoa suuremmalla s y yllA vedota tllllai-

s11n näkölw ht l1n Kos ka 10 vuoden aikana kaik.\.i kaupankäynti 

Venajim 10..11 S8 on ollut tyr ehtynyt ja Rumania s11 tä kipe~

ti kllrslnyt, kun sit.vast oin Fuolalla on Moskovassa ollut 

vuosien kuluessa sekK diplomaat inen että kaupallinen edustus • 

"Jos Puolan a ll1tus" - lopetti eeslano sananS8-

"uskoo t~t. lähtien voivansa vähent~ it&rajalleen keskit et

tyj. joukkojaan, se suuresti erehtyy, j a jos se siirtäK ne 

l~sirajalleen, Sa ksa on heti nos tava suuren ~en. Kysyn 

sanvuoks i: mitiil hyötyli Puolalle tai Suropalle tästa on Ollut." 

Vntin lausumas a omaa miel1pi ett~, varsin kun 

puhute ltavani erikoisesti lisäsi pit~v~sl meid~ asemaamme, 

yhden ainoan vaarallisen naapurin liepellHl, aivan toisenlai

sena kuin Puola n jolla on vearallisia naa pure lta molemmin 

puolin ja joka siIs el 01 

taan ystävlUulapureihil1sa. 

oi eutettu viilentäml~ suhtel-

Mistäkn neuvott e luista Bukarestin ja Moskovan 

välil1~ ei eesianon mukaan tällli hetkellä ole puhetta. 
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Salainen. 

P R 1 S lSSA OLEVA LAlllTYSTö. 

RAPORTTI n:o 40 

Paris i ssa 3 p:nä elo kuuta 19~2 

1) b _ ...... -
Asia: Vlel"kin nonagressio6opImukeet 

Moe ko van lans ea • 

Olin eilen pAä- ja ulkomin i steri HerrIot'n pu_ 

he1l1a kaupallie lsta kyaymyks i6t~ ( raporttI nro 41). Läht !ee

s~l kysyIn onko jotain uutta ilmennyt nonagressloneuvotteluis_ 

sa Moskovan ja PariaIn viill1Hi. Sen kanssa yhtKpItllvltsti , min

kll mln lIe kerto i 30 - VII keskustelustaan samas t F Qs lasta Her

rlot'n kanssa rumanialalnen vlrkaveljeni ( raportti nro 39), Her

riot sanoI paraikaa tutkIvansa asiak~rjoja (do6siert olivat ~_ 

nen pCS yd "llllan) ja odottavansa samana 8amuna 
x) 

!os lCovan ll11basss .. 

dö örlä, jo~ ha l uaa puhua tästä asiasta. H rriot llsiis i : "Dov-

ga l vski me re s beaucoup." h ia on s11s sikälI aktuaalinen 

e~t~ keskustelut ovat käynni s Sens ijaan H rriot ea oi ei 

vie I V. I:l ,.l nsa asiaa puheeks i hallitUKsessa . 

'err 0 ' n luota menin suor en Jln st ri de La-

oul ayen lu lU:itS :>111t osastolle puhumaan samasta la a . 

Sh'U,ll nnen IlU .its n e Ii Laboulaye, " juuri on laon t 

Lausanne.ta Ju li~., l Ii 101 alta ,1uu 11 e t A ven "l M s- suo a-

lalaen onagr se los nukee vo rnaanse tumindn edelleen on riip-

~~yainen mYI en r euna valtioiden kann&stn . 

Lehdlstli näen ettli Dovgalevski todella 
errlot ' n puh 11la . 

011 ollut j§lkeenl 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ] : 
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a an1 n . 

nen 

Sitt n k r t oi Labou l aye seuraavaa : 

1) Puola s sa t apa t ui otsi lckoasia n n ~ en joku

t t n k;" e po itl1vi mpaan suuntaan , jopa ilman 

uman a8 , j oka k~ne aiheutui Saksan vi imeaika ist en t a pahtumien 

01as S8 a heut~a rrh a l osta . Ratiflkation rii ppuvaksl 

j~t "§mln n Ruma 1 sta 1 nää 01 l 1n kat 9goor lnen ~ln 

joltaku ta vii ~ a sltt n , j 1101n Le~e r'n kans sa ( ~a ort t i 

nro :5) a siasta puhu n . lebou1a 9n n 01a 1 iset ovat 

luva e t rumania l aisll1e r e t1fikat io n nähden odot taa un 

1a s t mps "mo !:l 1" . 

2 ) 01 n u asti ke rtonut et tä u:nall a. täkä-

1 "inan dus us on 01 ut t ytymät " n si ihen tapaan jolla .;taa 1 

d ' orssy auvott l uja osk vo b. lS a kä yL . Saatoin e i -

1 n todeta ett~ tyytymättöm s on .nol mmlnpuollnen. La ou1aye 

~t ei sb 1annut inu l t e ås itys tään että Buka rest 6lusta 

pit n on su tautunut näihin neuvotteluih in v e~män vakavast i 

(ma l abord~es dcs l e co encement ) . Sen l isäksi , 8 n01 La -

boulaye , fi t ul 8con tavanmu .ainen " pr s tige de ndgociatlons", 

än kun luuli sa vansa Bessarabia • ys ymyks en nyt e r ta 

kaik<\. iaan J "rjestetyksi, .um i t i 1 ia s i jousta . Rumania l aise t 

ovat senvuoksi jossain m~ärin itse syypaät llanteeseen, Joka 

nyt on h vin vaikeasti ra L aistavissa . euvott l uja ei nyt 

käydä umani n ja Moskovan vä l i llä, mutta h ti lCansainll1ton 

a8sem 1åan alue . • ko tetaan ne saa da uudelleen käynti in. 

3) Ransk!:lan näh en La~oula ye vahvisti jo ke rta-

mani: et ~ Herriot on saanut dos iert niitä utkia ksaen ja 

että hMn ei ole asIaan nähden ma l dispos å . Mut t a lebouleye 

ei luullut ettk vlime ke8~ parato1tu t ekst i sellaisenaan 

allekirjoitetaan, vaan tullee siihen modifiicatioita ( n i tian 

arvattavasta laadusta kat 0 raportti nro ~5) . jankohdeuta 
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on vie l ä ennena ikaista 8. - Kun s uoraan kys yin tul eeko 

Ranska mahdoll i s st l toi imaen Bukaree tista r iippuma t t a, Lebou

la ye kohautt i ol kapäit i ja r a joIttu I sanomaan: " Siinäpä pu lma 

o k in ; suht mme Ruw~n laan ovat nIIn l~ 1set että ~ysymya 

vaatii e r i t ä ln tark~aa ml e t t iml tä ." l aut a n mi el een etti 

Ruma nian t äkäl Kinen 1~nettl 1 äs on kategoor l s est l mInulle sa-

onut saane nsa ua i d 'Ors ayl ta muodollisen lupauksen täss ä 

suhtee s ao 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ , Paris, elokuun 9 p:nl 1932. 
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:0 / 

.u.erra 1nis terl , 

um tän Telll 

1, joka lBlfltä" : 

Ottakaa v83t ean , 

kunnlo1tuks nl vakuutus. 

~orra UI oaalalnmin te rl 

Vapaaherra .s. r jlS-Ko klnen 

elslnkl 

" J 
I 

1 .. 1\ 

kunnio ittaen raporttlnl nro 

nist'3r1 

suhtelstamme. 

arra Ml 1 t r1, e rlno~ ls en 
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P ARI S I SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 41 

Parisi ssa 8 p:nä 810 kuuta 1932. 

Asia : Keskusteluni ~in1ster1 

Herriot 'n Ja mlnhter .1 Coul.o.nQ.r~.' ln 

kans.sa kaupa 11 is ista suht eistallllUh ... . ...... . 

Salainen. 

.. Ij. , .. 

Pyysin heti Parisi1n lomalta palattuani ( 3O-VII ) 

~yl ~- ja ulkoministeri Herriot'n puheille etenkin silmä l

lä pitlen samanaikaisesti a10t ettavia sanomalehtipaperineuvottelu

ja. NMmlt alkoivat l-VIII ja Herriot Qtti minut vastaan •• VIII. 

Rajoituin keskuste1ussani hMnen kanssaan yksinomaan 

taloud ellisiin kysymyk8ii~, pellten että koska hMnen aikansa oli 

rajoitettu en ehtisi lainkaa.n puhua taloudellisista kysymyksistä 

Jos alussa joutuisimme liian kauaksi aikaa puhumaan poliittisis-

ta seiko i sta. 

Kahdenkymmenen mInuutin aikana esitin h~elle kaik

ki argumenttimme nykyisestä kaup~poliittisesta tilanteesta var

sinkin kohdistaen esitykseni puutavaraan ja paperiin. Herriot, 

jolla oli edes8i1i1Ul lyhyt, kut en myöhemmin kuulin, minist eri Cou

londre'in tekemä promemoria ranskalais-suomalaisista kauPFllisista 

suhteista, tyytyi parhaasta I*ästä kuuntelemaan sit~ minkä sa

nOin, tehden 811 tIf. mui8tl1np&Qoja Ja tehden sielli tUllä sen 

johdosta kysymyks il. 

Minun t~yy myöntU että olin vllhän ibme1sslrni 

slitl ettl Herriot ei luvannut minulle pienint~Kn parannusta 

nykytilantee8een vaan että h~ rajoittui sanomaan tutkivansa 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , mutta 1 : 

Tavallinen 
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lcyBynrylu U, Joista 01111 puhunut. Osaksi lcait Herr 10t 011 

pl~yk jklkeenl Odottavan van_l.isen ambassadöörin kanssa 

k~ytavlln keskustelun preokkupoima, osaksi ehkK hllnt. 011 

promemoriassa varo i tettu puhumasta li kaa katsoen edes •• 

olevi neuvot t e lu Jamme, lopuksi kait h»l itse asiassa Ia

sannen ja Genåven vuoks i ei 01 ehtin~ nlUhin kysymyk

siin viel. tarpeeksi perehtyK. Olin kuitenkin tyytyvKinen 

siihen, ettK sain tilaisuuden perinpohjaisesti esittKK Her

r iot'lle tilanteen meidGn kannaltamme, ja liittyi keskuste. 

lumme tavallaan 8-111 Lyonissa kaymKämme keskusteluun puu

tavarakysymyksestK. 

~nen k~tini loppua totesin lyhyesti Minis

teri grichin minulle kertoneen Genevessa bKnen kanssaad kay

mllnsK keskustelun pitjlseikat, s eki{ otin puheeksi nonagression, 

mist. ra port issani n:o 40 olan erikseen t ehnyt selkoa. 

Llhtiess~i Berriot'n luota *enin h~en kabi

nettiplällik önsa, ministeri ~lphandin puheille, jolle ly

hyesti relatoin keslrustelumne. Al!iland sanoi un öin Herriot'n 

olevan aivan tuc k ssaan oikealt a Ja vasemmalta tulevan pom_ 

mituksen vuoksi p.o. kysymysten t«hden ja alleviivasi toi

selta puolen Herriot'n hyv~ tahtoa ~t. kunnialla kon

tingenttlsysteemistk toiselta puolen niitK k.yt~ölllsla 

(lue& 8lsKpolilttisia ~) valkeuksia joita ratkaisu tuottaa. 

Tledln toisista llhteistK ett_ hallitus alunpitaen eI tlh

tonut kontingentUa sanoma 18h.lpaperll 1 8 ja ett': kauppami

nlsteri Durand on periaatt ee ll!sosti plätt3nyt ~~ltsllen 

lUcvidolda koko tuon JaJ'Jeatelma. Lopultahan tba hallitus, 

Jonka on valtaan saattanut vasemmisto, myös on pakoltettu 

Jotain tek~ yh& lis~tyvln kalllinaJan vuoksl, joka nyt

temm1n on kata ottava auoranalselcai s euraukselcai kontingenttl-
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x) 
j~es tel~t.. 8rlko i sestl Parls on nykyäan maaliman kalle im-

pia kau punke ja. 

Ta r;ani mukaan pyrIn hetI yllaselostetun keslruste

l un jalKean ulkomini s t eriön kauppiosaston ja poliIttIsen osas

t on pKJUl ik cöj en luo. mklmAl s en luona (virkaa hoitI mln1e .. 

t eri de Laboula ye) käymIStUnI keskustelusta kosklen nonagresslo

ta, olen tehnyt s elkoa raportl s sanl nro 40 • 

Aauppaosaston johtaja mlnlsterl Cou l ondre eI vol .. 

nut otta a minua vastaan ennenkuIn 2 pKlvaK myöhemmln ( 4 .. VIII). 

Coulondre, jonka pöydällä näin saman promemorian 

minkä olin nähnyt Herrlot'n pöydällä, varustettuna Herrlot'n 

reunahuomautukBl1la, kysyI mlnulta ensIkl mlta Aerr lot 011 sa

nonut. Kun huomasIn että Coulondrea lns plrol sama Suomlysta .. 

vKlllnan mlellala kuin ennenkIn slta jatku i koko tunnIn 

kestlneen keskustelumme aIkana sanoin suoraan lhmetellesnl 

ettel tierrlot ollut mlt~ lupauksla tulevalsuuteen nMhden a~ 

tanut. Ik&lnkuln rauholttaakeeen Coulondre sanol t~ Herriot'n 

hyvin v~ ehtineen pereht~ näihin aaioihln. 

Kealrustelumme a11rtyl sltten para1llaa.n kaynn1ea. 

olevl i n aanomalehtipaperlneuvottelu1hln ,jolsta h~ell. 011 hy

v1n hbIara kas ltys. TeIn n11 sta hänelle juurtajakaaln selkoa 

o_lta kannaltamme. Jmn lUpisl etta jos neuvottelut elvat joh

da t ulokseen, kontin!enttla eI dekreetill. maKrat. 1llan etta 

olemme saaneet tllalsuuden silta vlralllseatl keskustella. (KOska 

aamana pKlvlna neuvottelIjat tulIvat - meItä tosln muiden me! .. 

den omapKlayydan vuoksI vahammln tyydyttavaKn 

lupaua tuli platooniaekai. ) 

tulokseen, tlllaa 

x) 
SIten eslm. JIIlJl&t, jotka 

_kaavat n. 8 kertaa enenuniln 
1&'75 Smk. lcappale). 'rllm& on 

on kant ingento 1 tu , tina kealn& 
kuln vtIme kealn& ( n. 8:50 -

vain 7lal ealmerkkl monesta. 
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Toiseksi Icysyin, koska Ruotsin llhettll" parl pal

v.. alkalsemmln 011 sanonut 

t*llaan korottamaan vuoden 

itäln tolvelta. Coulondre 

luultavana" • 

tletavlns. ett. puutavarakontlnsenttia 

vl1melseksi neljannekseksl, oliko tSsta 

vastasi t~än pitäv~sä sltä "hyvln 

Kolmannelca 1 kysyin Coulondrelta voJs iko hMn kertoa 

min 1e jotain s yyskuussa k_yt_viksi aijottujen neuvottelujemme 

ohjelmasta ranskalaiselta kannalta kateoouana. 

Tallöin Coulondre kertoi sen ikäv~ mutta odotetta

vlssa olleen uutisen että zleista suoeituimmuutta emme ena. 

voi saada, koska sita ei enäa anneta kenellekäKn. H~ lls-.i 

meid~ menetelleen tyhJn .. ti kun emme heti tammlkuussa .astanneet 

Quai d'Orsayn noottiin. Sens1jaan hän sano1 sop1muksemme suosi

tuimmuuslistaa voitavan laajentaa. 

me 

Iloksenl Coulondre sensijaan kerto1 

neuvotteluissa accordiln ( sana 011 h~en), 

että 

15 'fo 

jos tulem

surtalte 

kohta 

Olin 

poistuu 

naet sita 

edellyttaen että mrklca 

ennen sanonut että jos 

ei uudelleen putoa. 

alamme neuvotella, Hal-

litukseni ei voi ol~ kajoaJllltta kontingentteihin, surtalteen y.m., 

lis.ten emme aikovan näistä tl1päisiksl toltotetuista toimen

pUeta a maksaa mltliän pysyvl. etuja. Kun kysyin miUi. J\11ut 

surtaltemaat siita sanoisivat, h~ kohautti olkapKltäin, jolloln 

en voinut olla huomauttamatta että su081tulmmuus el enKK näy 

olevan yhtä korkeassa kurssissa kuin viime syksyn. jolloin 

Suoml juurl sen vuoksi joutui surtaltellstalle~ 

Oli mlten 011, ilmelsta on e t ta Ranska nyt ha

luaa paKata koko surtaltesta jöka valn on haltannut sen kansam

.äl1s1. suhteita. KUitenkin on vaara olena .. a ettli tlskaa11sista 

syist., valtlon budjetin 011 88sa huolestuttavast1 va jaukse11inen, 

tullaan erä1ltä tahollta vastustamaan surtalten poistam1sta. 

Tosiasia 11808e ett. Ranska on myijnt .... ~ä Fortusa-
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äakett_1n 
l1lle vapauden surtaxesta senvuokel etta Portu!al ~ joutuessaan 

surtaxellstalle panI voimaan Ranskaa vastaan samant)aIs8n sur

taxent Ranska ehdotti hetI neuvotteluja. 

Samoin teki ~el!la Ranskan erIkoistaxen ( n.k. 

2 suhteen. Seuraus: Ranska ehdotti neuvotteluja 

ja nyttemmin on molemmin puolin täma luonnotOn taxe, joka lUU

resti meItäkin painaa, poistettu. U.S.A. on protestoinut ja 

vaatii samaa kohtelua itseenal. nähden. 

KUn huomasin ett~ Coulondre ei erikolsesti tun-

tenut vi n1pykltll.-lcysymystl., e n tahtonut sHtl. puhua vaan ra

j01tuln yleisiin fraaseih1n. Ranskan l~etystön "vlin1noottl", 

josta l~etystö e1 vieltikl.än ole saanut j~jenn~sta (nl.in mi

nisteri Procopen kap aleen hänen täälll. ollessaan) oli h~en 

tiedossaan mutta itse esiaa hoitaa alempi vlrkamies. 

x 

Ql jotenkin s elvU että Ranska nyt pyrkl1 lik

vIdoi .. an kontin!enttljärjeste1m1in, jonka haitalliset seuraukset 

.e lopultakin alkaa huollllta. Mltta se tekee sen vtihltellen 

ja ~y len nlin kallllsti kuin suinkin J s.o. se pyrkii neu-

votteluihin kunkin maan kanssa erikseen - jolloin suosltulm-

muus toisille on erinomalnen lKhtökoht., huolimatta sen nykyi

sen merkltykas relativlsuudesta. Uusien sopimuksJan pohjana tu

lee olemaan re.iproslteetti ja nll.a. tullaan otta .. en huo

mioon enemm~ kuin suosituimmuussopimuksissa kunkln maan kaupal. 

11set erlkoissuhteet Ranskaan. 

Itse asiaaaa Ranska juurl on alJcanut "shin!ton

nin kana.a kauppan8Uvottelut laajalla pohjalla. Ranskala1a-en!

lantilalnen luottamussoplmue edellytt.. samanaalsia neuvotteluja 
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~glannin kanssa. e1gian, Italian Ja !spanJan kanssa on kes-

kuste1uja kKynnieak. SveItsIn kanssa on aIkaan8aatu erlkoieaopi-

mus kontlngenttlen sovel1uttamiseeta ( silta tekee lcauPI»-oaasto 

erikseen selkoa). Rumanlan 1Khetti1Ke kertoI minulle etta he 

myös sondeeraavat,"koslca muuten on pe1tKttKvisaK ett. provisoo

riset toimenpiteet muuttuvat PYSYVikBi".X) 

XKitä seikkoja silmA11KpltKen Ja varsinkin aJatel

len keskuste1uani Cou10ndren lcanssa (surtaxe!), ehdotan taten ettil 

s y yskuussa alettaisiin neuvotella Ranskan kanssa (Coulondre sanoI sen 

olevan mahdotonta sitk ennen kesan vuoksI). Voi tietystI laskea 

nIIn ettil olIsI annettava "suurten" ensin 1yHdA reij~ protek-

tionismln sein~ näin ajattelee esim. kreIvi 8hren8v~d), mutta 

toiselta puolen on olemassa vaara etti jalmme syrj~ ja aaam

ma tyytya rippeisiin. ~8i~lset ovat tavallIsesti aina suo8ios-

sa. Minusta myös Coulonur n osviitta 01 sangen selvli. 

Uskal l an nklss. olosuhteissa j~da odottamaan 

halJltu~seni ohjeita syyskuun alussa. KyseessA oleva aineisto-

han on LKhetyst ön puolelta monessa otteessa e1sinkIIn toimi-

tettu. Suoe ituinunuuden kielto sensl jaan vaat 11 maita 'larkit

semaan, mltK kaikkia vlentlartikioja on koetettava saada entis

ten ls~l suositulmmuuslistalle. Slita pkäkonsu11 Wordberg lmni

~ivin. lahett~ erikoisen ehdotUksen. 

listaisin JOI»- harkittavakeI olisiko syyskuun 

alussa kokoontuvalle IDuslcunnalle tehtkv. ealtya ett. Ranslcan 

taxe d'lmportationla ( • - • - 6%) vastaava tuontimaksu makrattlil

aiin kuten 8elglassa tehtiin, "tavarollle ~ otlca tulevat nlista 

malsta Jolasa samanlainen yllmKärainen tuontimakau on voImassa". 

SellaInen toimenpide antaIsi meille valtin neuvott.luissa. MY6n-

nlb ett. vaara tKllaiseata tolmenpiteest. pUlae s11n. etta 

lcauPI»-suhte Itt emme ollessa siksi vahvasti meille 

XI 
In rupea t.... e81tte1e~an Ranslcan ylelata - po1ilttlsta Ja 

taloudellIsta - soplmuspolItl1kkaa lausannen Jalkeen; teen sen t
keill. olevassa ylelalcat.auka.asani. 
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ovat, Raneka voie! 

sUhteissamme. Asiaa 

"kostaakeeen" 

kannattanee 
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Salainen. 

P.\RISI SSA OLEVA ~STO. 
r------===== ___ ~_ 

1:. .•.• 
... . 1 ta ". 

RAPORTTI n:o 42 

!'3 r uxelles ssa 7 p:nä elo kuuta 1932. 

A ia : Puutavtlr .. o kontin en toint1 

el~1.a.s $, OUchyn 8o p11l1ua • ...... 

Raportissan i nro 30 olin t11aisuude8sa kertomaan 

ett~, huolimat ta useimpien tuttavieni ep&!ly~sist., jotain oli 

tekel11« puutavaran kontlngentolmisekBl ~el!la8sa. fQlattuanl 

f8risiin sain ~el!iasta kuitenkIn rauhoittavia tietoja: tie

dettiin kys ymyksen tos in ole van hallituspilreiss~ pohdinnan 

sena ja metsknomietajapiirien kovaeti hallitusta painostavan, 

mut t a pi d ettiin mahdot t omana ett. nykyinen hall i tus, kohta OUchyn 

sopimuksen j~lkeen, voiei ryhty« toimenpiteeseen joka olisi 

jyrk~ s~ ristiriidassa tuon sopimuksen hen en kanssa. 

TiistAi huo11matta o11n levoton ja kun paperlneuvot

telut Farisissa näyttivät loppuvan odotettua aikais mmin, ehdo

tin (3-VIII) Ulkoasia mmini l' t a riölle etU. menisin pariksi plU

vlik:si ~ruxellesi1n otsakeasioita seuraamaan. Ulkoasiainmin 8te-

rIön suostumus oli tuskin saapunut lcun 4-VIII saapui tieto 

että ~el ian hallitus edel l isenä iltana 011 per1aatteessa 

tMnyt kont1n!entoid& puutavarat~ R1ensin kohta t~ne ~ruxa1-

les11n. 

Iuomautan tässäk1n yhteydessl ja erikoisesti t~Mn 

tapauksen faustaa vastaan, miten t.rkeat. olisi etta meillä 

~ry88eli88. olisi vakinainen diplonaattinen edustus. fUla-alkoi-

Jakelu {kirjaimin seuraavien ohjeiden muka.m : 1) Tav.llinen . 2) Tilv.llinen ja lisiiksi 

J) Ei ullcomilaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. mutta J: 
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na Parisin l~ettilas ei ehdi mitenkKan seurata tapahtumia 

molemm i s sa maissa. Kyseeas~Kn ovat ~el!iassa sadat miljoo

nat fren!ia ja l~etystön yllapito maksaisi ebka puoli mil

joonaa vuodessa. 3l~e unohtako etta 8el!la alkaa olla 

suurimpia vientimaitamme. Konsulaarinen edustus, oli se mIten 

hyvissa kKsis s a tahansa, ei voi kuitenka8n samalla ponnella 

esiintyk eika ealm. ulkomlnisteriöss& protestoida taI koske

tella arkoja asioita. a:n tahdo vt:1ttU ettK vakina inen e

dustus tllss" a aias s a ol1a i voinut esta. kontin!entln tuloa

olihan t~lK vakinaisesti laanl( useita asiasta suoraan kiin

nostuneita l*he ttill(itä, joskin totta puhuen 011n ihmeiss" 

ni t~e tullessani siita miten vähän erllä t heuta koko 

asiasta tlesiv~tl - mutta ainakin olisi sill01n mellla hy

vI( omatunto siita ettl( kaikki mahdollinen on tehty jota

paitsl vaklnainen edustaja pitkin mataa ol1si saattanut vai.

kuttaa viranomaisiin kontln!enttlen muotoon ja appllkatio

~~ksi1n nMhden. On kuvaavaa ettl( kun konsulaarinen edus

tukaemme, ponnistuksIstaan huolimatta, ei ollut pK~ssyt sel

vilI. hallituksen aikomusten yksityiskohdista, maanviljelya

ministeri, jonka nyt ensi kerran ~in, pari tuntia junani 

tulon jalkeen ne minul. antoi. Llhettllaä.ltä e i katsottu 

voitavan .alata slta mita konsuleille ei tarvinnut ilmoit

taa. 

s eer6taire 

on lomalla. 

lan!onhove 

T~ "hIstoriikIn" jalkeen palaan aaiaan. 

IConin 8rultellesl1n sao.vuttuani ulkoasiainminis tori ön 

!6n6ral'in minist e ri de Lan enhovon luo Mymana 

SaIn ensiksi vahvistuksen itse tosiasialIe, mutta 

eI tuntenut kysymyksen yksItyiSkohtIa. Valitin 

suure.ti tapahtumaa, varsinkin 8el!ian hallituksen toimenpi

teena, jolta aina ja aemminlcin Ouchyn jalkeen on totuttu 

odottamaan vapaakaupall1sempaa kataoJIIUsta. PldKtin ball1tulcael

lenl kalkld oikeudet auhtautua tapahtumaan, saatuaan tIet .. 
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auunnitelman yksityiskohdat. 

ån~enhove koetti puolustaa tolmenpidetta mInulle 

Ranskasta jo tuntemillani tod1atuslcappa18111a, mutta keslceyttn 

h~et sanoen t untevani koko todistusaineiston ennest.an mutta 

ettei se pld. paikkaansa pohjoismaiseen puutavaraan n~den. 

On turha selostaa tlltfi osaa keskust e lustamme tarkemmin, koska 

kotona tunnette ar~enttimme. Valitin, paitsI itse symptoo

mia, sita ett~ kerran t~118 polulle joutuneena ~el~lan hal

litus ahk~ tulee }:&koitetuksi jatkamaan s1111l tieU.; etta 

6 kuukauden periIIIta, kun huomataan toimenpiteen ei vIanean 

tulokseen, ne piirit metsänomistajat ja lcunnat jotka 

nyt huutavat, tulevat vaatimaan uusia toImenp1teIta, j.n.e. 

kerto1 Iymansin olleen kovin vastaan 

kontin~entt1syrteemill yletmsll ja jo kerran uhanneen senvuolcal 

erotakin, mutta lopulta talpuneen osaksi kotoisesta painostuk-

lelta maaseutuvalitslJat~ 

tIonisrnin vuoksi. Tiedlm myös ett~ ulkoallainministeriö on 

ollut t~t~ tolmenpldett. vastaan, mutta perKäntynyt maanvIlje

lyaministeriön painostuksesta. Lan~enhov~ nimenomaan pyysi 

minua Ulkomaan ettll meilla tllasKkin as l assa on paras tuki 

ulkoaslalnmlniete riössa. 

KenIn sitten maanvlljelysmlnlst e rln luo. 

moitti minulle kohta kontin~entln yksItyIskohdat, jotka jo 

l.-wcötln Ja jotka ovat, 

1) 25 % vMhennys vuosien 1929, 1930 ja 1931 

puutavaraln tuonnln keskImauräata, siten etta vKhennys kos

kee kaiklden lajien mte1.!~1'!!!. TamJl merkitsisI meidlln 

osaltamme Ilta etta vuoden 193i kokonalsmaära, joka 011 

~20.000 kuutIometrl. vKhenl11 n. 845.000 kUutiometrlin. v.-
benn71 .:!U!!e vuoteen nKhden sll1 n. 10 

4, e6 )13). 

(1 Itandard 
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2) Komitea jo~ tulee ~dustajia kaikista intressoi-

duista p1 ireist_, asetetaan saaden tehtav~si 

eri puutavaralajeille. lUn1steri piti varsin 

meid~ sahatulle puu llemme, joka vain hyvi. 

jakaa vmlennya 

luonnollisena ett& 

v~-.ss. _&rhs& 

kilpailee bel!ialaisen puutavaran 

v~enn 8 , props lpuulle sensijaan 

!j1obaal1nen kontln!entt i afHlyy 

Maanvlljelyaminist eri 

kanssa, 

suurempi; 

pantaisIin 

1*&821 l a on 

pienempI 

ett& 

koskenw.ttomana . 

sanoI nimenomaan ett& yll&-

kerrot tua kontin ento1ntIa puutavaraan nKhden !! tulla laa

jentamaan ja ol evansa k i i tollinen kaikesta aineistosta j ota 

hän vo i kAyt tAti, Jos t alla isia vaatImuks ia tullaan eaitt~Hn, 

meid~ hyvIksemme. Joe koht a huuli llani ki er s I vastaus etta 

s ellaIsta aine istoa e i oltu alkal se~mln pyydetty vaan asla 

valmist ettu ja ratkalstu kaikes sa sala Isuudessa, en tahtonut 

h iintfi ~syttU, vaan lupssln se11a ista aIneistoa hankkIa . 01111 

senvuoksi suotavaa ett~ Sah8nom18taJalhdls ~,. hetimIten toi

mlt ta ls1 l *het ystölle tai ntwerpenln pMäkonsullnvirastolle mah

dol l IsImman t~ydel l isen aineiston puutavaramme vlennlst& Bel

! laan (ranskankielell_), ulkoasia~lnlst riölle ja maanvlljelys-

mln letar1öl le delleen toimitettavaksi. 

Olen luonnollisesti antanut eduatajillemme Antwer

penlssa ja taäll& teht.vlks d tarkkaan seurata komitean t öltl 

ja koettaa sIihen vaikuttaa meI lle edullIseen suuntaan. Samasta 

olen sopinut erlUden vlrlcliveljleni Jeanssa. Jos nMet sahatun 

tavaramme kontln!enttla eI vähenneta kuIn eslm. 10 prosentIl_ 

la yllMmalnlttujen vuos1en keskiarvosta, pyöreiin puun joutues

sa suhteellisesti suuremna n vlalennyksen alaiseks1, nl1n saha

tavaran kont ln!entti tuakin tulee lanottavaeti valkuttanw.an 

v . ~g~l vallinneeseen tilanteeseen. 

~) Kont1n!entt 1 maaratUn neljllnne.vuoe1ttaln. TiOl.-n 

huomautin heti, ettll siten pohjollnaat, joiden aatanat ovat 
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j~ss. suuren osan vuot ta, joutuvat dllcrlmlnolduikal. I~ 

pyysI mInulta aalasta promemorlaa ja lupasi ottaa tämln 

tlirkelln aaiDhaaran huomioon. Karroin miten Icyaymys Ranskassa 

011 jlirjestetty. 

8rlis KolleeSani ihmetteli ulkoasiatnmini st ri~ss. 

miksi juuri vuodet 1929 - 1931 on pantu keakim~r§n pohjaksl. 

Vastauksesta ja er ä istll muista seikoista olen voinut tehda 

seuraavan ki intoisan johtopt:.lit~ks en. 

Kuten aikaisemmin olen huomauttanut, olisi 

oikeus. sopimuksensa nojalla, est~ kontin entin asetta~ista. 

Tltt=t oikeutta se ei ku! tenlcaan aio kIyttltK. lfliin ollen 

tämlikin toivo m.,l1tä on hltvinnyt • Miksi Saksa nllin menet-

telee?' Siitll syys tlt että se lausannessa on luvannut ~e l-

~ial1e joukon lcaupall1aia my' nnytyksill korvausmaksujen sijas-

ta. •• i hln lruulunee hPpuminen ma ioi usta oikeudesta puutava-

raan nähden . Vastapalve1ukseeki ~el!ia ta e panee keskimla

rlllcsl vuosien H~2g - 1~31 tuonnin, kosk& vars1nkin vuosi 

1931 011 Saksalle edullinen. Tählln suoeionosotuKs en on 

~e l~lan puolelta toinenkin syy& olla Sakaalle nyt juuri 

mahdol l iaimman myötämielinen, koaka se toivoo Saksan 

Ouchyn 8 0pimukaeen~ T~ kullssipeli on meille jo ' 1iiakaikin 

tuttu Ranskasta: sopimukset Sakaan kansaa ovat epåed.lllset 

ja joka kerta, kun halutaan Saksalta !racea, neuvotellaan 

ensiksi kahdenkelklsesti len kanlaa ja luvataan vaetapa1ve

luksla. Sitten muut, Ja varsinkIn pienet maat, pannaan tait 

accomplln eteen. Siten olemme ' paperissa y.m. tuon tuoatakin 

Saksan vuokll joutuneet k.rllmKKn. 

Luottamuklellll.stl on minulle sanottu ettll koko 

tolmenpide on kohdistettu , SovjettU vastaan, mutta ettel 

tahdottu antaa 1111e 111an rUkeatll l'll1otoa. Maanv11 JelJam1-

nleter1 lanoi minulle kont1Dsent01nn1D merkit_evln VenaJaan 

nlibden ett. nn ,10baaUn,n p.lutavarantuonti ~ene. 0101"8 
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j~S8~ suuren osan vuotta, joutuvat dlacriminoldulkal. a.n 

pyysI mInulta asIasta promemorlaa ja lupasI ottaa t~ 

t ä rkeltn asIahaaran huomIoon. KerroIn miten kysymys Ranskaaaa 

01 1 j~rjestetty. 

Brll8 l(ollee~anl ihmetteli ulkoasla1nmln1st rl~S81l 

mIks I JuurI vuodet 1929 - 1931 on pantu kesklmlilir~ pohjakal. 

Vastauksesta ja e r 'lsta mu1sta seIkoIsta olen volnut tehda 

seuraavan kiintoIsan johtoplät~ksen. 

Kuten aIkaIsemmIn olen huomauttanut, olIsI 

oIkeus, sopImuksensa nojalla, est~ kontIn antIn asettamIsta. 

Tllt:t 01keutta se eI kuitenkaan aIo k.ytt~~. V~ln ollen 

tiUnllkln toIvo meiltä on ~vlnnyt. lIiksl Saksa n.ln menet-

telee~ Siitä ayyst" ett" se lausannessa on luvannut el-

t;1alle joukon lcaupall1sla myönnytyksIä korvausmakaujen iijas-

ta. • • lhln kuulunee hPpumlnen maIn itusta oIkeudesta puutava-

raan nähden. Vastapalvelukseskl ~el~Ia taas panee kesklmlM

rilk8l vuosIen 1929 - 1931 tuonnIn, koska varainkln vuosl 

1931 oli Saksalle edullInen. T~Kn suoslonosotuks een on 

3elt;lan puolelta tolnenkln ayya olla Saksalle nyt juurl 

mahdollIsImman myöt~lellnen, koska se toIvoo Saksan 

Ouohyn eoplmukaeen~ T~ kUllsalpell on meIlle jo ' 111akalkln 

tuttu Ranskasta: soplmukset Sakaan kanssa ovat e~e~lllset 

ja joka kerta, kUn halutaan Sakaalta sraoea, neuvotellaan 

ensiksi lcahdenke.klsestl len kanssa ja luvataan vastapalve

luksla. SItten muut, ja varsinkIn pIenet maat, pannaan talt 

accomplin eteen. SIten olemme paperIssa y.m. tuon tuostakIn ' 

Saksan vuokll joutuneet karllmK1n. 

Luottamukselllsestl on mlnulle s.nottu ettll koko 

tOlmenplde on kohdlstettu . Sovjett". vaataan, mutta etteI 

tahdottu antaa 1111e l11an ratkeaa 1lIlotoa. Alaanv11 jel,..l

n1aterl lanol JIl1nulle kOlltlDsentolnnlDl merkltaevlln Venajalln 

nl8lden ett. UI1 Ilobaallnen puutavarantuont1 ribene. wol!!p 
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sen tuonnista v. 1931. Kuinka paljon siit. Joutuu sahatavaran 

osalle en osaa vie1. sanoa. Jos 8el~ia olisi tahtonut ilkel{ 

erikoisesti Ven~j~ puuhun, oliai se voinut keski~rln poh

jaa mKKr_tt_essä ottaa mukaan my~s vuoden 1928, jolloin Mos

kova ei tuonut täh.-n maahan tlkkuakaan! 

Pu tavarapi i reissa tti&ll~ eI olla kovinkaan levotto

mIa. rvellaan etta toimenpide voi aikaansaeda uskon ostajissa 

ett_ hiru~t stabilisoituvat ulkomaisen kilpailun tultua 

kin muodo11isestit rajoitetuksi. T~ä herltttäisl luottamusta. 

ja ehkä markkinoiden rauhoittamista. 

Sanomalehdet arvostelevat, mIlteI ptlkKeukletta, hJV1n 

ankarastI koko toimenpidett. . Annetaan ymmärt.. ett. sen talca .. 

na on sisäpolIittisia nikökohtia, ett. valtIO tlhltn saakka 

on tukenut metsInomistajia held~ yrityksIssään vShent.. hak

kausta ja haaskuuta ja l1sllt_ metsänkasvuuta, jota vastoin 

kOll't.1n!entointi ailcaanaaa plUnvastaisen vaikutuksen; huollVlutetaan 

ettlt toimenpidetLa vaativat kunnat ovat tuhlanneet aikaise~mat 

varansa turhiin, etta hKt"put~lksl aSjotut uudet "kolonla

rakennukset" j.ltvät puuaineen puutteessa tekemKttlt, y.m. "Dar

niere .eure" sanoo ellen peittelematta että hallitus, joka 

lamal ea Istunnossa hyvlksyy OUchyn sopimuksen ja puutavaran 

kont1n!8ntlt tekee Itlens. naurettavaksi. Protestaja satelee, 

tärkein on Antwerpenln kauPf.&kamarin. JIltta mikäKn eI estlIna 

enäl{ kontin!enttlasetuksen julkaisemista. SensIjaan on viel. 

mahdollisuuksia vaikuttaa sen lovelluttamlleen. Olisin tlSta 

halunnut kelkustella puhelimitse kodin kanlsa ja pyysin 'en-

vuoksi .~~teltse slelta solttamaan. Koska kalketi pyhiin 

vuoksi 101ttaa ei tullut, menen ennen paluutanl F8rlsl1n 

vlela ulkom1nlsterl~~n, valvoalcaenl etteI mitltän yll~yksl. 

satu. Mt.Itt·.mme kauppuuhte1tten dlsproportlon vuoksi en ole 

uskaltanut ottaa luuhunl lrian suur1a sanoja Ouehyn vuoks1 

on varova18uue eamaten palkallaan mutta olen kuitenkIn ~,-

hunut .. lva k1elta. KlrJall18ta _1"1 tueta en ole tolltals eka 1 , 
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j~tt~yt, mutta olen nimenomaan san6nut ettK jos kontin!enttl 

asetetaan, e emme ait. akseptol vaan kataomme sen olevan 

meille väiclpakol a impose, joskin slt~ nolens voI ns noudatamm.. 

Ouchyn eopl muksesta puhun parhal l en t~s~ yhteydessä. 

~ vo nut 0 1e. ut tamatta lan~enhovenille et tl. 

kontin entln asettaminen puutavara lIe juur1 kun meld~t kutsu

taan 111ttymiiän vapaakauppa-aat tee lle rakennet tuun OUch .1 sopl -

mukseen 

n my' fl 

€II suinkil&n • 1] i t uksellenl helpot a kannanottoa t Sen 

e 'a vlrkave1je 1 S9 on t
U ~'t1Vp\~~~~~t ~~'~1kcnle, 

joka e l yrlttänytk~kn vastata . 

Luet~uanl vasta eilen Ouchyn sopimuksen tekstin, 

täytyy mlnun myöntU en tulleenl hullua hurskaammakel. Miten 

o.at sen kalk~l lukemattomat poik eukset ~yt~töön .ovellutet

tavlsaa ~ Rakentuuhan suuri osa sopImu sta uuslin perlaattels!in 

jolta eI vlelä k~tännöss. 01 koet e l t u. ~1 kukaan t Käll& 

k;. kene antamaan t - !1 jentMvllä vastausta n11hln kysymyks 11n jolta 

jo raportlssanl nro 37 lyhyestl koskettelln. Ruotsin l~etya

t ·c 1. edel l een katsotaan ettlt soplmus on yke lnom::18.n un beau 

~este Ja ettel alt& koskaan voidakaan tot euttaa. 

ertol .orJan vastaaneen san!en positi -

vl s8stl, Tanskan pIdKttäneen vastauksenaa ' myöhempIIn ja Ruo~sln 

"alnakln tl.ll. kertaa" kleltliytyneen. ~t ta ka 1k1Cl ova t he 

muka 11moIt ~aneet "leur bonne volonti". Sn!lantlln edelleen 

keteen , mutt~ toiveet eIvl.t ole suuret. Innenkuln Ottawa on 

ohl ja ennen aallmankontereneela el lIn!lantl tee mIt~. 

Sakea on ilmolttanut "hJV8n ta ht on .. " • Suurta alEck.. pIdetlMn 

lebd18.. Svelta1n mahdolllaeata yhtJAla.lt •• 

~ . 
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lansenhovel oli pakko m1öntU et t s oplllnlksen re

perkusslolta e l vol etuk~t een l a s kea ennenkuin jotkut valtlot 

ova t · sl i hen 1 1 ittyneet ~ Sanoln, t a htornetta ml11~ tavalla 

ant l s 1polda lal l l t ukssn l kantaa, etten oike in ;ymmKrra mlten 

SUoml Ven 'jron vuok, i voisi m1~nt.. t oisi l l e naa pure l 1 l een 

pref eren se j . joutumatta lkävä :m v ä l ikiteen Mos kov an nähden. 

Ruotsin cha r å d ' affa lres san ol ettei Ruot sI mis-

8ä~ tapauks s a yhdy , j olleiv 't SS S8 ja ~!lantl s itä t ee . 

Ranskan l llttymis~ tä 1 , huollmat ta Le Troquer in 

Ja h' en ko lt ansa perla8tteel _lsls t a sympat l oista, ol e aina

kaan vle l ' mltään toivelta . Oli Ilnluten hu paisaa todeta ml t n 

sekä Lan nhove ttä n anvl1 j elysmlnlste ri molem at " mo rallsch 

entrust c3 t" torJul vat luotaa n käsityks en et t~ e l Sla nyt astuu 

Rans kan kau apol i l ttlsel le t lel le: " Me l dan kau ppa politilkkamme 

tok i e i o l e Ranskan", mi hin vain vastasin:" Si tfihän asti" . 

My' s koett i LanSenhove kalk in t a voln selitt" etta 

Ouchy el me r k itse l uopumlsta s uos ltu i mmuus periaa tt eeeta. Mlnua 

htD ei saanut valcuut t u ka l. 

Ol i miten oli Qs iaa on t a r k ' aån t utk itta va, sll-

l ~ selvAä on ttä jos joku t al jotkut ~ldln kl1pal1iJamais

t amme Ou chyh l n yht yy , sitä t ai niit. tullaan koh t l amaan Jo

ka s uht eo s sa ja varslnkin kont inssnt te lhin j.m.s. nähden pa

r emmin ku in e l l i i ttyneit.. Varsinkin tulee t äma koskemaan 

n litli ma ita jotka ensimUs inä sopl mu ks e ep l iittyvät. 

x 

x 

Farls1ss a g - VIII. Juuri ennen llhtö~1 eru~el1elilta eilen 

uln vielä tavat. ul koalla mmin l at e riön kauppaoaaston pltUl1-

kön, Suetell81n. lMnen tietona. olivat JOllaIn ma&rin poikkea

vat maanvl1Jelpministerm mlnulle , etami8ta. ~ ~et I.nol· 

.tt. slobaal1a.n kont1n!entIn puItteIela alakontln!entit J2 
ont "!ratzt maanvllJe1pmln1aterln minulle _Initsemaeta 

.. 
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komiteasta hän e I ol l ut laInkaan kuullut, seIkka joka to

distaa mikK yhteistyön puute molempIen mlnlet rlöiden valll

la va11itsee~). Ilmat alakontin entlt olIsIvat vuotta kohtI: 

Sahatu11e tavaralla ZM..OOO mZ 

Ka 1 vos pij lkyl11 e 250.000 " 
(standart • 2,~ tonnia • 

Vuonna 1931 vastaavat luvut olivat meidMn osaltamme 3~2.000 m3 

ja 35'.000 m3 • Sen mukaan sahatun tavaran kontin~antti oli-

si hieman edullisempI kuin viime vuonna • 

PalattuanI konsu1a tti in oti1'lt'l1e te rkem '1" ln selkoa 

dlstK numeroista. 3~2.000 m3 Suomen osalta v. 1931, joka 

vastae noin 80 .000 standarttla, eslintTY todella virallisessa 

tIlastossa, mutta on tämK luku kKsitettllva ilmaisevan vain 

e 1~ian kotoisen kulutuksen siite puutavarasta mika Suomesta 

on tuotu. Toisen nllnikKän bel~lalalsen tilaston mukaan on 

Suomesta tuotu 92.000 standa rttla. 12.000 standarttla on alia 

j~lleen viety maasta. Annoin konsuli lolmi11e teht~väksi 

heti m nn~ tästK vlel. puhumaan 8uetena in kanssa itse 

olin pakoitettu palasmaan Parisl1n . Pidllo toden~ö18enK etteI 

kontin~ ntti voi koskea tranaitotavaraa. - 81tapaital Suetenaln 

antamat kokonaisluvat eIvlit pldå JhtK maanvlljelyomin1ster.1 n 

antamIen kanua, Jota seikkaa ni1nldJLn PY1sin konauli .olmln 

valvomaan. 

Suetena kertoI ettK kontin!entlt maärat l&n nel

jlnneavuoalttaln. lUomautin hlne1lekln ett. aatamemme jalden 

vuoåal ovat auuren oaan vuotta auletut ja etta slll talvI •• 

aIkaan kayttamatta Jaineet kont1nsentlt taI niIden oaat tay

tyy aaada 11irt~ toial1le nelj~ekal11e. Innen l~tölol 

1abetin "eka bllnelle ettll _anvllje1l1mlnllterl 11 13 tata kOI

kovat kIrJeet. 

su.~a 1~11 

volaan 1-1 l~. M1 .. a~ 

valkutuat,a. 

.tta kontln,snttlJKrJeatelmA aatulsI 

ta pa uJu e .. a le ei laa taanneht l.aa , 
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kontrolli 

suhteessa 

~öe oli puhe siita tapehtuislko konttn~ant in 

rysselissä vai 'elsi~iss. Ja kTByl bIn si i n. 

eidän mie ltämme. Konsuli 101m tulee slit~ suo-

raen ktiUntymäån 1kominlst r l ön ja vapaaherra redan puo-

MUutan myöns i Suetane ett~ Y. Ig3l oli otettu 

mukoan kes ldm"llrU laskett aessa Saksan vuoksI , seka etta 

v . 1928 oli vä ltett7 jotta toimenpiteen tarko itus Kosko-

vaan nähd n ei tulisi li i an r 'ike~si . 

nWhden ~ pelttelemät~. valitt I ett~ 

tälle tielle . 

Itse asIaan 

el~ia oli astunut 

011 myös puhetta Qlchyn so pimuksesta; hil"n nmcyl 

olevan san en v~ toivorikas. Misseän tapauksessa hKn eI 

toivonut liittymlsiA ennen taloudellista maailmankonferenssla. 

Vaikeutemme VenäJ~ TUoksi hän hyvIn ymmArs l. Iin pItI 

OUehyn eopil1llsta llhlnnä t.endessi nl, yrityksen. saada paran-

nusta aika b.n. 

Oslon 80plmuKseeta Ja meidlln suhtautumlsestamme 

siihen .1 yllakerrottujen keskustelujen aikana ollut laIn

kaan puhetta. VAltIn lcysym1sta senkIn vuoksi etten tUl. 

hetkel U' tunne all1tuksenl mahdollisIa aikeIta ailn. sun-

teessa. 

~tvlan rysaell •• ~ oleva lKhettllMs ( Latvlalla 

on siell. e rIkoInen llhettll '~) kertoi llh8tt~e ns. ulko-

mInisterIölle nootIn jossa hMn ei protestoi vaan a1noastaan 

yalittaa kontin~enttiJ.rJestelmlD ulottamista puutayaraan (~ 

on koko talven taistellut voIsta , Jolle eI ole MJ~nnett1 
I 

kuin 1 t5 alka1aemmasta tuonnista). Ruotsin lab.et1stö sen-

sijaan ei ole sellaista noottia llhettanJt vaan kuten 

allekIrjoIttanut t,TtTDTt suullls61n valitUksiin. 

I.Jola 

, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariai... elokuun 2& p:na 1932. 

Herra Miniater1, r") fl) 

~) \. b .~. _I - -- I 

Lähetän täten kunn10ittaen Tälle raport

t1ni N:o '3, joka aiaältU 

RaIlfk!p Ja Venäjän 

nonagreaaioneuTottelut • 

• 
Ottakaa Taataan, Herra 1I1niateri, erin

omaisen kunnioitukseni Takuutua. 

Herra Ulkoaaia1uaini8terl, 

Vapaaherra •• 8. YUl)-XC>a INlB , 

H • 1 a 1 D k 1 • 

) 
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PJ.RISI SSA OLEVA UIIlTYSTö. 

ItAPOItTTI n:o 4S. 

Paria1 a 2~ p:nä 

A ja : Banakan Ja Venäjän 

nonagre~aloneuvottelut. 

Salainen. 

Sen jälkeen kuln eräät lehdet Dovgelevakyn tihelatä 

käynnelatä ~ua l d'Oraay'lla olivat vetäneet johtopäät~kaen 

että Ranakan ja Venäjän väliset nonegresaloneuvottelut j äl

leen ovat käynnlsal kävin tänään Renakan ulkomlni8teriö"

apulalao .. atopäälllkDn, minlater Bargeton'ln puhellla tledua. 

telemaaae ml1lä aateella puhe.neoleva •• 1a nykyään on. 

Bargetoa myönsi .ttl näitä n.uvotteluja nyttemmin taaa 

aletaan jatkamaan, a.lan tul tue tällläkin aktUaal1.emmak.1 aan 

jälk.en kuln Puola on all.klrjoittanut soplmuk •• nsa Venäjän 

kana... Ko.ka jo vuo.l on kulunut ren.lIalala-v8Däläi.en 80-

p1mu81uonno~8en laaUml .. n jälk.en ja tilanne mon.... .uht ..... 

• a llUut~ut. tahdotaan ranakalai.ten taholla .aada aikaan 

lIlUut8lllia aodltlkaUoita .op1lllUa.h40tukaHll, jo.a .11. on n.u

v.t.ltava. 

Kut.n ~ual d'Or.a7'lla .&ka18 ... in on llmoltettu. Berge. 

ton ny*1n huomauU1. aU.l vlu. vuoden alokuun paratoltu 

aopt.u8luonn08 lainkaan ola ollut Ranskan balll'uk..... kla1-

talUYI.nI. ne ainoa.tun auoao.U 1~1n nauvottel1ja1n p_ 

Jilleelu [leirjilimin seurililvien ohjeiden muleun : J) Tilvilllinen. 2) TAVilllinen jil IUälesi 

J) Ei ulleomililedu.tuJcsen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulleomililedustulcsen tiedoituJcsiin. muttil J: 

'!'avaUlnan. 



teisen ehdotuksen, Joka tietenkään ei millään ta?Oin Tel

voita heidän hallituksiaan. 

KysJmykaeeni oliko olemasaa tietoja, jotka Tiitta1al-

Tat 8iihem, että Rumania nyttemmin suhtautuisi suopeammin 

kuin «l nen sopimuksen tekoon pi t1 Bargeton mahdollisena, 

että Rwnanian uuai he llltua tulee suhtau~umaan aaiaan p08i

~iivlaemmin kuin entinen. Tahtomatta millään taTalla kiiruh

taa omia neuTottelu jaan Venäjän kanssa on ~uai d'Orsay kui

tenkin pitänyt 8uotavana aikaan.aada tarpeell181ka1 havaitut 

modifikatlot alkuperäiseen soplmualuonnokseen 8iltä vara ta 

että, kuten näyttää mahdoll1ae 1 ta, aopimua 

Taln Venäjän Ja Puolan nan myös VlDAjän 

lä. 

/ 

saadaan aikaan ei 

ja Rumanlan välil-
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Herr 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

. :0 / ,,1'(.1 
I 

Lerr 

t!nl 

0 isen 

1 1nm1n!st§r1. 

.1m terl, 

Läh tän 

:0 44, 

R 

Ot t kaa 

m Tl n 01 

• YRJO- 0 KI 
S ,1 n k 1. 

risia ~Y1skuun 5 p:nä 1932 . 

') 

t ' ten 101 t en Teille ra ort-

s l a .. tää: 

suhteet . 

v s ta8.ll. err an1 s terl, erln-

ken! v lolutua . 

j. /(0 ei. 
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R 1 v 1 SSA OLEVA UHETYSTO. 

RAPORTTI 0:0 

e.r i 1 a 5 p:nä syy kuuta / 2 . 

• ia : Venä jän 

teet. 

om i 10 101n 1 dlstä huom ta et~ al 

d ' Oraayn Ja :oskovan välillä ne vottelut vllme vllkkoina ova t 

lntensU"lol tunee t, et t Ve n ' j än suurläh ttiläs vähän v liä on 

k " nyt erriot'n uheill a Ja ett nä iden keskustelu en ku-

l ues a on ollut uhetta muus takin kuln nonagres i osoplmuksesta. 

&1 ttuani rarlslln par i pälvää sitten koetin eräiltä 

tuttavil t ei udella as laa, mutt kukaan el näkynyt s l t ä tun-

tevan. :ihl terl öissä j lähetystOlssä v llitsee sltup ltsl 

otens kln täydelllnen kesärauha. 

K easlini t änään ulkomlnl s terl0saä ta as l n sattumalta 

erUn virkami ehen Jonka hyvin tunnen Ja Jot venäjänkie len. 

tLltonsa vuoksi käytetään nykyään sanom lehtlos&stolla venäl äls-

ten l tien selost an~. se tin hän 11e leman yll ättäv tl 

kysymy sen, 1st Parisln ja ~oskov&n vällllä todellisuudessa 

neuvotellaan, ko ska tietooni on t llut, että muutkin kuin 

nonagrea.loneuvottelut ova t olleet keskustelujen kohteena. Raas-

tatlltavan1 tällöin myOnalkln. .ttä oskovan täkä! lnen ~ur-

lihettl1äl kovasti ·painaa· H.rrlot'a kauppasopimuksen a lkaan-

.... i •• k.l Ja kaikkiin nild.n v.ehoa.n ysymyst.n Järjest.ll • 

ata.kai, jOls vuod •• ta 19M .. akka tuon tuostakin Parls1D 

• Jakelu Ikirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavilllinen ja lisäJc ; 

J) Ei ullcomaaedustulcsen tiedoituk iin. 4) Ei ulkomaaedustulc en tiedo;tuks;in. mutta J: 

ta 'f lllAln. 

... / 
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Ja oskovan 11lä on neuvcteltu. Näitä kysymyksiä ovat; 

kysymys vanho sta tsaariveloista. kysymys t äällä vielä 

olevasta t saarikullasta. uusista luotoista y.m. Lisäksi 

haastateltavan! sanoi de onzien. nykyi sen hallituksen 

kultu&lini s terin. Jonka moskovalais ista harrastuksista useam

paan otteeseen olen raportoinut. erinoma isen aktiivisesti 

ajavan näitä kysymyksiä Ja harjoittavan tässä suhteessa 

p inostusta pääministeriin . 

KertoJani nimenomaan huomautti. että mistään lopul

lisesta n.u.ott.~udh~e1masta ei vielä ole kysymys. e ~ tä 

päinv stoin vielä ollaan keskusteluasteella j a ettei edes 

vielä ole 

r yhdytään . 

päätetty. milloin virallisiin neuvotteluihin 

l~tta totean että tälla isia neuvotteluj a siis 

valmis tellaan. 

Ollessani h ieman myöhemmin ulkoministeriön 

osastolla. ~ossa keskustelin varGpäällikön kanssa 

k ppa

pääl-

likkö ministeri Coulondre edustaa paraillaan stresan ko-

kouksessa Ranskan h llitusta otin keskustelun lopulla 

puheeksi myös otsakeasian. jolloin a sianomainen myönsi 

oikeaksi sen minkä vastikään olin kuullut kuitenkin vie-

l ä vahvemmin 

teluluonnetta. 

leviivaten kosketusten tähänastista keskus-

Mennessäni ulkoministeriöstä kotia tapasin Puolan 

ambaasaadin kauppa-attasean. Jonka tapaan harva se päivä 

Ja Jonka kanssa usein keskustelemme päivän tapahtumista. 

Kysyin häneltä samoin otsakeasiaa Ja vahvi sti hänkin yl

läolevat tiedot nimenomaan tehostaen tähänastisissa keskus

teluissa pyrittävän molemmin puolin hyväksyttävän pohjan 

lOy tImi seksi kauppasopimuaneuvotteluja 

kuitenkin. että neuvottelut tulevat 

a jan. että on turhaa toiataieekei 

varten. Hän ka tsoi 

viemään nUn pi tkän 

liiaksi huolestua. 

Non gr'SSiok7B~'ksen t~mänhetklsest~ tilanteesta 

en voi sanoa muuta kUin minkä lauSlln rapc.rtlssanl en-



nen 10m le lähtöä. Mahdoll1 s tahan on ett o o Q,uai d 'Orsay 

Rumanian vuoksi koettaa pitkittää nonagreasiokysymystä 

j a että sensijaan puhutaan taloudellisista seikoista 

odo tellessa. Tämä on kui tenkin toi s taiseksi vain oletta-

mas. 

1ikäli täältä voin nähdä on Moskovassa vallalla 

Jonki nla inen hu olestuminen Saksan nykyisen hallituksen 

er äiden antimoskoval a isten eleiden Johdosta. mikä huoles

tuminen näytt~tyy venäläisten toiminnan vilkastumisessa 
.".,......:.r ry 
Rä'~ suurvallo issa. En itäisi a prl ori mahdottomana, 

että tämäntapaisiin sondeerallksiin }; oskovan taholta Rans

ka mielellään tarttuisi, osaksi alkaansaadakseen pienen 

kill J.n l oskovan Ja Berl1nin väliin, osaksi myös para.n-

taakseen kauppa su teitaan oskDvaan. Jotka t ällä he tkellä 

Ranskalle ovat ka t astrofaaliset, Ranskan myynnin VenäJäl

le s.l.pi s tueaaa nykyään mll tei olemattomiin. Pal auttakaam

me myö s mieleen, että kuuluisa de Monzie edelleen on 

.In rans~lais en komissionin presidentti, Joka ~ lvoo 

ranskalaisten obligatio-omis ta J ien intressejä Venäjällä. 
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.err :ini e teri. 

Lähetän t ä t en kunnioittaen Teille r aport-

Uni ~ :o 45. j ok 

Oslon l ähettil än paikan l akkauttaminen. 

tt aa va s t e. n. erra :1n1s teri. erin-

oma isen kunnioitukseni v uutus. 

Ulkoasiainministeri. 
erra • YrjD-Koskin n. 

e l a i n k 1. 
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Salainen. 

P ARI S 1 . SSA OLIV A IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4D. 

Parisi ssa D p:nä syys kuuta 19 ~2. 

Asia : Oslon lähettll.~lIll pa.ikan 

Mennessäni eilen, pyhänä, Louvren museoon t apasin siel

lä odottamatta erään norJala isen diplomaatin, Johon minut yh

distää l äheinen ystävyys Jo toistakymmentä vuotta. Olimme tus-

kin tervehtineet toisiamme kun än suoraan minulle tokasee: 

Mitä Her ran nimessä merkitsee hallituksesi aJatus lakkauttaa 

Oslon lähettilään paikka? Selitin luonnollisesti meidän kan

naltamme asiaa, mutta hän ei t ahtonut kuulla selityks iäni 

vaan Ja tkoi ihmettelyään sanoen otsakeasiaa koskevan uutisen 

herä ttäneen suurta huomiota NorJassa ei a inoas tean vi rallisis

sa piireissä Ja sanomalehdistössä vaan myös ~uressa yleisös

sä. "Meidän on mahdoton ymmärtää, mitenkä Juuri NorJassa lä

hettilään paikka lakkautetaan, koska NorJa Ja SUomi ovat 

naapurimaita Ja koska meillA on pohJoismaisessa yhteiatyössä 

nUn monta yhteistä tehtävää- •. 

Varsinkin kertoJani kiinnitti huomiota seuraavaan. Jon

ka vuoksl olen ka tsonu t. aalaa tarkkaan harki t Qlani. olevanl 

velvolllnen .. attamaan tämllll hallitukseni tietoon. HIn näet 

UIlol tolllenp14että KorJaa... tulki ttavan ~ös si tan, että 

SIloai tämän kautta 176 kilnnl toalaaian. että Balotai on 

Slt&ll41navlu .alata tll'kea. Ja hlA 11aäal: "1Ie e_e to4el-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ...... J : 
................................................................ ...................................... ............................. ......... -............................... . 

tavallae •• 
0_'_ ........ ........... . . . .... . . . .... .. . .. .... ............................. .. . . .... .. .. .. .. . . ... . .... . .... . . .. ....... . 



2. 

lak&an uHo.et, etu. tällä totuunen tullal Juuri &lo

.en taholta-. Sanoin t ähän lUODDolll.e.ti. ettei toiaen

piteellä ole pienintlkäln ~t&pa1sta tarko1tu.ta t&itta 

.erkl t7etl. . mistä on ea1aerkkln&. että 'lUldlolaantin 11-

het.F.~.tä on latkautet~ yk,! virkamie. aaaolntn1n 1B8-

penhamlDaata, mutta kertoJanl ei täatä palJoakaan rau-

hoi ttuzmt. 
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SUOM EN LÄ H ETVSTÖ 
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1:0 Id i; ~;t/. 

I 

Parlala.. a~UA 10 p:nA 19sa. 
.' ) . : 

1· ( 2. 

LlhetlD täten tRnDloittaen 'ellle .1Dia. 

terl H. H ola n raport1Jl 1:0 '6, ~oka 

al.lltU 

Belc!a, "eJ1.~A Ja nntahayal Uo. 

Ottat.... y.ataan, Herra ll1n1aterl. eriD-

0 .. 1 •• 11 kunDi 0 1 ULka enl 1'&kull.a. 

Herra tJlko.al&1MSn1a ttri. 
'apaaherftt 1... S. YIllo-XOSKIID, 

H e 1 a 1 J1 k 1. 
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Salainen. 

P • J 1 S 1 SSA OLEVA LJUlETYSTö. 

RAPORTTI- n:o '" • 

BrT ••• l1 ssa 9 p:nä .77. kuuta 19 81 

Asia: Belgla, V .... ~I. ~a 

X~ •• alll1 .11.n ulkoIIlnlahr1 ~ln luaa p .... 1&1.

l1a.atl puuta .. ratra,.,te.n YUOkal - atatl. .r1 klr~ ••• aa. ~
.asin QtS ak1n oliko .1 Ula p.rU aUna lmJIIla. ~o ta l1h41a

aR1n on lIYIMlt7. .UI mka Belgian hall1 .. at.tU.1 Koa

koyu tunDIl.ta1ata 4. JUri. JIlUIl. natu1 h.tk.RUD .paz.e1-

aI."a ~a kat.por18.aU .UI. lmJIIl on yQ.ra Ja .UI1 kpJap 

011 y1r111la (la qu.aUon n. a. po.. pa.'. 

PuIlellMe Il.tk.n V.dJII1 ~.,.,k ... U 71.8ua Ja .08-

DYaIl uud... utlY1".t1a. Lontooa.. Par1al.. Ja Waå1acto-

1l1... _Ua aakuat.l_. .1 .Ollllt •• 1U. attl.lD .riko1ata 

..... t •• 

Lopunl k7B71n. atuA aaan.n t...... pt'7cl1 •• k.rtoa. 

onko Belc1an b&l.l1 tue aJat.lla.t uuden JIaIlt-,Yalt101l tullut&-
k11-

at.ta. SUlkia lI7aaU yut&al __ in klllt.l ••• U.J[Ia ... · .. ......... / 

aalal.-Japanllal... rll4aa .rltola~'l~. nlt71 .lu1~aaa ~o-

1 ••• 'taYall YUta au.paa •• t t1l40' IUI. .rut pohJo1a-n1llall 

prodna.1 t olia1 nt aiD.a. liU_a .utllllaftl Uoon. 

011 ~Ba paba a11,a ~1a1ko Koakon .~&B pltkUD olla 

IraIltalllY&1. Uo. • ..... tuatta Jo. ... .JapuJ. tlkI •• 

K. J[ 0 1 • a. 

Jakelu {kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta 

.. ~~fP.~~, ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11':0 

• 

Part.i... -17aD.v.n 12 p :111 1988. 

Herra IUD1ateri. 

Lähetin tätel1 knDDl01ttael1 !eille .1I1ia

ter1 H. H 0 1 11 a 11 raportil1 11':0 '''. Joka al

dlt1U 

Parialll Ja Kouoftll IHtUYO t telu t. 

Ot takaa yut&all. Herra Killl_ terl, eriD-

0 .. 18el1 kunnl01~t8elll Yatuntu •• 

I 

Hena UltoaalalD1l11l1 •• n 
Tapaabena Ä. S. DUO-KOSKIOI. 

II e 1 a 1 Il k 1. 
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Salainen. 

P 1. 1l 1 S 1 SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o " • 

Bf78.lll ssa 10 p:nä en. kuuta 19 1& 

A ja : Parl.ln Ja lloåoTU 

Sln 11.Ik.l alakA klrroln rapor'l..... DlO .. o'eat.

&81uta - Jo.ta Parleln llh4l' 'olaW.It.l nlqT'" .,1 •• '1 

.,aikl • .,. - o.,at .. uaaftt .Iitat t04.tta.,le ... 

Parial_ l18l.t,.,1. "&lko.,.aIlUn~D llh'1 -Le. D.rnU" • 

• oa..,.lll.- k.rtol pari pU.,1& .1 \tu, Ittä alu.ta.,la_ DIU.,O'

tllui... Parl.1D Ja lloåoTan .,&11111. Iloåo.,_ 1h40tu8 111kkui

a1 anraa'f'&ll.a poh~a: 

1) DOaacre •• ioaop~ •• n all.klrJol~.; 

&1 tM.arl.,.DIlUatu .,IUoJ.n aat .. la.n 68 'f'UODDa 60 

ailJooDall Dl~ (. 300 ailJ. ~k. h'aqla) KUlQ.l.I ... 

'f'Uotu1alll8& eri.ali 

Za .,IDIlU.tln t.QppatrattoJ.n 41uoat~. liaDuan 'f'&l

tlopaakl... (kRt.n ~It~ .,allltel. tAI.1. .aht..... DFkJlID 

Ihdotoa kiilto), 

., __ uaa .,&lUOD laotto .0 ~ ut1 MIlual.ala1111 .,lID-

'lll1tklllll llo~o'f'&D Dll1'. tlkea1.tl. o.tolata, 

.) .0UO'f'aD kot~l.t'D o~11 .. tl01.1DOJID aot •• raa. ~ 

rla1D pIIrA1..... JollolD p.o. o~ls.cat1olh1D llUIUUa11D Dl

~rl~ .. l~ •• 

IRlDka .uurl1D ~ID aan.taa ftl'loa luottG~a'la 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

fa'f'&1llAla. 



1. 

z) 
yola1 11.... .11'1 lehti ei aiUIIl .. 1l11he, ei 1110111 

all'l kul~a p1'kla1talaet kra411'1t ollalY&t. 

lUJl Y. 198'7 011 pulLe neuyoUelu~el1 alkMl .. a. 

Koakona Ja Parl.1I1 YIlIUI I1lLlatl qa,.,.kalatl - kutel1 

_latettauel1 P01110&!" teki 11 .. lt Mu.oUelut t7hJlkai -

ehdotti .0Skoya .-.0111 60 a11~001l&D kRltafraacil1 aau~lala 

ftoalaaorl~la autta 62 YUOI1Il&; k_pel1aaUoaa yaatt .0 .. 

koYa 12& allJooaan dollaril1 luottoa. 

n lllla1J1U 1al leh t1 ei pulDl .1 tIlA aanakae. Ylell 

ol.yan taaarltullan kohtaloa. 'en yol tilli hetkelll ... 

110& kulDka auure.ta ..... ta on puhe) _tta kuulin QJ1al 

dlOHaTUa etta .ekln k7.1a7. ol1al vlreiUI" 

1Ia1l11 h_lata an.it... .,oa .UI. vanhola. nl1Uti

al.aa obltcatl01.. on Yltae Yllkkolaa Parlaln pOr.al.aa 

ollu t UYal ttaYl.. -l11kuDtaa- • 

SUoll1 &118&1 t.e. hDca1o. että re4.1 ltaal 1 amaattol'1 

T. Borat, .nt. iIaaIlYllJelJ..s.l1htel'1. IakettUn on lUknnnt 

TeaAJIllI. Ja että nU1llk1lll ra41kaall .. t .dualehet ])elbo., 

Xen4'a-1TaD0. Ja BaroD paraikaa ovat Venl.Jälll. Baron on 

p.troollapealall.tl Ja ~n p.troollval10kuDDaD puh .... 

JohtaJa. HlIlet on .0Skov.... RoaeDhols ottanut vaataan, 

Joa. tlla1~.... hIIl laa.u1 optl.1atla1a .ano~a BaaataD 

Ja XoakOYall k_ppaau.hte14en talaYalau4e.ta. '''1 .atu. ei 

ole ya1'll&aak&aa hDYlaatlta. 

la hUon Belce, olke1atol.htt, kirJoittae en.n ot

aak ... laeta Jalnl voldw1 p1lk1r~01 tul:a.n, Jo.. -.uraett : r._ 

.eteUIIn Herr10t1n aalYla1Ltta. ~o. hlll toleUa alkoo &Il

~~ v&kaYiaaaan tllle t l.lle. 

H. H 0 1 • a./I: 171M 
-z~)------------------------------------ / 

Jota to.ll1 el1 lt.. 01. tlllll yoiDAt kOl1troUol ... 
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SUOM EN LÄ H ETYSTÖ 

5:0 / ~ - S-Vj 
Pari8i8. 8".nun 22 p:DI. 1938. 

Herra Ministeri. 

Lähetän täten kunnioittaen 'ei11e rapori

tini 5:0 "8. Joka sisältää 

I&t~. pytztilant ••••• n. 

1. Raaka .1& Italia. 

Ottakaa vastaan, a.rra lUnisterl, er1n-

omaisen kUnnioitukseni TatuUtU •• 

Herra Ulkoaai.inm1n1at!r1, 
Vapaaherra .1. S. TRJO-EOSlCIDB, 

R • 1 a i n k 1. 
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P J. R 1 S I SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 48. 

Pari.i a 16 p:nä 817. kuuta 19 ~2. 

A sia : Ka t... ~Jq tllut. .... n. • 

. 1, Raneka Ja Italia. 

alainen . 

--, 

JUnulla on •• klai tT. - .hkä • rehd1Jl , .n tiedä -

.ttä suomalain.n yl.i~ Yii.e aikoina ~e .. aa8& määräe.ä 

kuin ennen on erinl1ei.tä ~oopan suurtapahtumi.ta 8&&DUt 

ti.ton8& pälaaialli.e.ti berlinlll1.ten .ilmäla.i.n yälityk •• l

lä. mikä .i olekaan kummallista kun tietää .ttä miltei kalk-

ki suuret l~"" 8&avat tuoreimman ulkomaisen uut1 .. inelstonaa 

berlinllälsl1ta/ propagandatarkoltuk..... toimiyl1ta uutlato1m1e

toilta. Voi olla kilntoieaa tod.ta täs8ä yhteyd •• sä. .ttä, 

kuten I17tte..tn Yarma.ti tiedlD, esia, Ullatein1n tunnettu 

uutl.to1miato B.rl1n1asä ei .nu. kuten ennen moni8ta asiak

kallleen .ri maista ..... aan.a Il& teriaal1a aUnä lllUodoaaa min 

•• .en 8&& kirJ.enya1htaJlltaan näiaaä mai88&, ..... an .ttä t~ 

d a!neisto ennenkuin s. ann.taan .dell •• n k4 .oplyan lIlUok

kauk •• n läp1 saad.n täll~1n tarpe.lli •• n berlinill1aen y.rnla

aauk.en, )(Uäli olen Yolmt hayaita. ..ia, ranekalaln.n uut1a

alneisto JU Jok .. enk1n tunt .... ttocak.i nurll takin 1.h411 t ..... 

lukuuaottaaatta Jol~lta Rayaa'in Yiralli8ia uuti.la, ~ 

lai.1a ka1n .. ot1kirJ.itä Parisi.ta ~kylln harvaan tapaa no

aalaiaista 1.b4latll 

En ole sok.a yaml.rtlilaäID, .ttä nr.inkin D7k71a.n pu

lan alkana uutisain61aton hanklnnas.. on noudat.ttaya suurta 

Jakelu [kirjaimin seuraal1ien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituksiin, mutld J: 
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• ää.täväis1Ytt l J. k.t.ott.Ya mi8tä s.n ... nop.iamin Ja 

h.l"'1Iain. Lienee 'Jen'fUOkai s1 tä attre_alla 8nUI paikal

laan koettaa aeura.v .... a yle1ak.t.anka..... Jonk. tulen Ja

kamaan JDUu_l1n .1aoaasto1hin, ui ttll ",Um •• ikui •• , 1181.-
näkö 

polUttla.t tapahtuaat nHd.nkin maiden kulm.lt., Joi .... i-

nu.lla on kunnia _.tanl edust.a. 

x 

lU ta ensinnäkin tulee Ranskan Ja Italian ",ällaUn 

suhteisiin. Jotka Jo vuosi.n kuluea.. ov.t Jättäneet p.l

Jon toi",oal.en "'.raa Ja JOista mona.ti aikaisemmin olen 

raportoinut, vaativ.t ne taa •• n uutta aneJ.nsia ei ",Ahia

ain .räiden viilleaioisten tapahtumien valoasa. 

Jätän tälll k.rta. syrJään näid.n maid.n ",l1ia.t 

vanhat rUt.ia1.u4.e t Urik .... y.m. Ja raJoitun enemmin 
. 

koskettelemaan niid.n dlplomaattisl. snhtelta. 

VILi te, Jonka us.in kuulee Rooma.ta plLln, on .ua 
1a.oi.-1 .ina J. .lati J0b4oDBUkaise.ti n~dattaa tra41t1o

na&11.iksi Jo k~eltä p.riaatteitaan. !lhän vlLltt ••••• n u.

kal tu. kui t.nkin tehU tärk.In, Jop. oleel11s .. ti tärk.1n 

huQM.u tIlkB.n. Saao1hin aikoihin kuin JlUaaol1n1 noin S YUOt

t. .Ut_ .lkoi pUU kuuluisat kanuun.pub. •• J18&. Jolla1sia 

nota ben. e1 koskaan Ranskan puolella ole pid.tty ei Ita-

11aa eikä lIl1li ta ftat&an .odan Jälk •• n. Ja kun niiden pu

heiden 7... k~tta tilann. aolempien latinalaisten maid.n 

"'lliUa en.l k.rka ao4an Jälk •• n ",ua""at1 kIrJ1st71, Rooaa 

(Mun... lkk1ä lIl1luttt atkaia_at .tsnaallnaa .0ti1&.- Ja 

lain..to~k.l..... TIaJl suuri muutos tapahtui. .ikä .. t

tuaalta, ... ·naikai ••• U kuin Italla alko 1 "'aatia ta __ ar

",ol_utta Ilanskan kana_ lalYa.toqs1lQ'u •• " Ja ...... al

kau JaL1n lIU •• oUDi alltol llhenneUa B.rlUDia Ja It,JlSh_iA 
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3. 

KoHon... .7ietl Joiden niku tte1~ta en t .... 1 halua ",Tt

ta erittelemIIn. BTer.ti )(artola voi kertoa l78tlkklltl 

JuttuJa ailtl, mitenkl MU •• ollnin aotlla.eduat&Ja Gentven 

valmistava... aaelst&rli.wa1akoml.slonl... .rllnA k~i1na 

pllvlnä alkoi aJaa p.riaatteita Ja vaat~ksla, Jotka oli

vat kontra4iktori •• s.. rl.tiriida •• a aiihen mitl aaaa ai.s 

aikaisemmin oli e.ittön7t! Mainitakseni vain 7h4en es~er

kln: tämä tenraalirukka. Joka siihen saakka - alkä Ita

lian kannalta tuntRis1kin luonnollisimmalta - 011 puoltanRt 

vedenalaisla, alkoi Itkiä selittää nild.n t&rp.etta.nutta. 

aeikka Joka ei voinut olla olematta yhteyd ... 1 aen kan ... 

aa. että Ranska JohdoDllUka1B.sti .delleen puoluati ved.n

alaista teesilAn. 

K1ele.tä.ni tllaä yllälterrottu ea1aerkkl - yksi .0-

nista - on knvaava .ille tosia.ialle, Jota harvoin ~

laan aJatelleeksi. että näet tasoi .. ill&k1n on taktiikkan

.. Ja että tämä taktiikka .i aina ole Johdonmnkaisten . 
p.riaatteid.n aan.l.... !oinen. meidän kannaltamme viell 

tÖl'kdmpi e.1aerkki on •• toalaaia .ttä Kuaaol1n1, Joka 

t08in on l71JD7t lII&&han kolllllU.l11.a1c 1 talias .. , s .. anaikui

••• ti poliittisista syiatä velJ.ile. Koskovan kan .... 

Ranekaa.. .i ole koskaan kiellett7 sen Roomasta 

alati kuuluvan ponnen oikeutusta, että Italian yht •• nlaa

k.ttR rantavllva on huomattavasti pit.mpi kuin Banuan, 

etU. Italian ni.a1Jaaan kntakin n.l1lJk1lometrlä kohti ml .. 

palJon en ... 1n ran.n1kkoa kuin nstaavast1 Ranatas.. Ja .t

u. Italia tuo Slur~ osan tarvits_lan ... re.ata- Ja ra

vintoain'ita meren Ja lisäksi vain yhd.n meren k~tta. 

täta ei Ranskassa koskaan luonnollisesti ole kiellett7, 

_tta Ranakalla on yhtl suuri oikeus huomauttaa, .ttä .en 

aaantieteelllDen .sema .llle aanele. kolaen meren vartiolD

ll1A Ja että se s11la tavalla on kolaen suurvallan, It .. 
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11an, Englannin Ja Sataan lalvaatoJen ~tiolata rlipp~ 

va. Että tlmä väi te ei ole tyhJU puhe tta. sl tählD to

distaa Jo sInänsä tosia.ia, että Satsan uusi rlsteil1JA

t71PPl on voinut Ranskaasa herättää levott~utta - lu-

valla sanoen aiaoa 

kl kailclcina näinä 

todellinen levottomuuden ilmiö. ..in
x) 

vuosina olen tllllä voinut todet •• 

ottaen vielä huomioon. että Italian D71c71sten laiv.ato

yk.llclcö Jen keui-lkä on pal Joa pienempi min Rall8kan 

v.sta.v. luo - Ranska on palcoitettu pian poistamaan n. 

340.000 tonnia v&nhen~elta laivoJa, kun vastaava luo 

Italiaasa on n. 160.000 tonni., laivastoJen kokonalaton

nistoJen D71c7inen ero supistuu näin ollen todellisuudes

aa mitättöa1in - merkitai.i Ranu.n ~ Italian laivasto

Jen yhdensuu.1'Uisuus tonnelss& laskettuna tosiasialllaeatl 

Ranskan laivaston huomattavaa alemmuutta. Elkäämme liioin 

unohtako. että Ranska sadan vuoden kulue8sa kolme kertaa 

Joutui vihollisten 80taJoulclcoJen tantereek8I Ja että vi

hollinen kaksi kertaa tunkeutui Ranskan pääkaupunkiin. 

SaUUlle mennä taaksepäin aJaa.. pi tkälle lOytaäkaeame Jo

tain vaat.av.. Rooaaan nähden. huolimatta sen are .... sta 

aaemasta .. er!h7DlclcJyksien varalta. 

On MTönnettävä. että Ransk. Itallaan nähden on 

tehD7t Jovion .nteekai.ntam.ttOlli. erehdyksiä sodan Jäl

keen. Olen tila tä pub.ull1 t ennen J. b. teon D7t m ten en

nen, että tässä piilee yksi Brian41n viidestä sunreat. 

erehdyks88U (alut ov.t: valtiom1eulIltens. almalltoina 

aiaäpoliittiaista .,i.t& alullepanemanaa, Etu-... i.... toi

aivien velJea~tlen kataatro~&&llnen raJolttam1Len. Jolta 

helpotti Itallan siviat7aekapanaiooni. näiasä mai aaa , Sak

xl 
a.naltu. levotto_udu. oilteu tuata todista. sekin, ett& 

nllnä pU-.:id Salt .. , ke.ken Geuvan aae1den.u.p18ta&ianft
vottelu~al"'huol1.atta toi tott ..... w.ua rahapula. ta I pane. 
~.nt'il1. kolmannen nl1t& .ta~iat.ilIJelk.l· bl .. ~ee
ala •• tl taateUu.,.. uu...uiala aotalaivoJa. Jotk. slft11'D
n.n aano.n ovat oa1aan huole.~tt".aD ainakin 7htä ~
r.... aI&r .... a ItlaereDltln valtioita. 



• 

• 

a&D siaäisen at~k~urin perinpohJaiaen ' Yälrä arYiointl; 

JDY!'ntyväiaY7a Washingtonin laiyaatokon:terenaa1a... Y. 1981. 

sekä entente oordialen pläatäminen haJaminen 1989). Vielä 
Ranskan 

tänä päivänä näkee /ya8emmistolehdi88ä ki rJoituksia Ita-

liaata. Jotka ovat saaneet vlrityksenal niiden edu.staaan 

llaaUmankataomuk.en periaatteelliaesta taaoi_ivihaata._t

ta täa81 on aiia kyeya18 llaailllankataomnkselliai8ta eri

mielisyyksiatä - olkoon toki kullekin sallit~ aJatella 

itsenäiae8ti, onhan MU8so1ini itse äskettäin ~oaIDDRt 

liberallB1l1n auka suoa1Dan uniforaiteetln yk8I1ftiden eli

a ... ä Ja aJatuksiasa! Eikä tule unohtaa että Ranskan 

koko oikeiatolehdiate aiDå aoitti Briandia JuurI hänen 

Don poa.wmnskanna8taan taaoi .. iin nähden. Erehdyka1ä on 

tehty aolemm1n puolin. eikä lIene helppoa niitä punnita 

aatemaattiseati toisIaan Tastaan. 

MUtta Jokaiaen Ranakan leht1ä sälnnftlliseati ~e

neen t~t" kalken totuuden nimessä 81ftntäl.. että Rana

kan lehd1ltft, Ja 11sään: yleInen Ilielipide, oyat näinä 

yuoaina aäilyttäneet 1haeteltäYIn IlIelenmaltin ~ 

aen silllil yaataan Roo.asta klaln a77dettYJen terkeykslen 

Ja Roo.an nykyisen Yaltiaan puheiden Ja eleiden Johdosta. 

Ki täln yaataana ei tapaa ainoastak&&I1 ran8kalaiseata leh

deatl - ko~stilehtiä luonnollisesti lukuunottamatta. 

Oaaksi tällä pidlttyväi8778 kaiketi on ollut Yiralllae8ti 

tOivot.a, Il1ltta o-.Jtsi ae myftskln todistaa ranskalaisen 

heqen taipWlllsta pldättyväisntun Ja a1tt&euhteiden oI

keaan U'Yiolntiin. ~Imä on 8i tä auuruaaaaaa älräaal huo

Ilioonotettayaa lDul .u.iataame. että näiden 3 TUoden ku

luea. Rooman lehUaUS ei ole Jättänyt ainoatakua tilaI-

8Uutta ~lUtaeen . k~ttllllllttl. ollakseen periaatteelliseati 

Ja tattilliseatl erI Ilieltä Parlsin kanasa Ja osoittaak

aeen BerlIInille Ja KOakoYalla aakeata n....... !!!! a11-

loin kRin on tiedetty aellaiaen tlllll l~aaY&ll. Olen 
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6. 

l.twmt kokoukses.. Jos. nallan edustaJa pako.ta on 

kailcltla lllUita n.staan kaJUlatt&m1t Berll1nin Ja KoHo ... an 

edustaJia, vailtlta Jote~ln selvästi on volmt nlhdA, 81-

teDkA vastenmiell.tä 8. hänelle 011. Jokais.... tilal~

de.... on Ranskan ehd01a1ks1a aU8 Ll.be zur Kwlat vutu .. 

tettu Ja kannatettu vastustaJan ehdotusta. El clDkaan 

vlh1llmln viille vl1k.kolnal Kaiken tÖllAn on Ranuan yle lae 

niellyt. 

Ja menkäällme eteenptin. J08 kysymIle kuka 

aselstarll8WD1akokouk.l ... nITt.llyt hJpokrlitlkon o~ niin 

on vaik.ata olla aiihen vastaamatta: 8e ~a tai ne maat, 

Jotka ulkopuolella viralll.ten va~8tust.n i.tuttavat aotl

laalllsta henkeä lapsiin Ja nuorukals11n. Ranskan kanta 

o.Dtve •• ä on ollut JärkkymAtön, mtta ei hJpokrl1ttln.n. 

RaData on aina .. ettanu. t turvallisuuden ensi s1Jal.le Ja 

PYlI7nyt sl1nä JärkQmättelläatl kiinni. linJa Jota •• itse 

sen par.mpl ole/IIIDe seurann. et. Jou tulla tta n111le zigzag-po

lUille, Joita eräät lllUut maat ovat kulkeneet. Teoreetikot 

Ja o.n.nen .ok.a.tl uskovat - lOytyy ollDeksi nl1 täkin, Jot

ka uskovat o.n.ve.n, mutta realiteettien pohJalla - eivät 

ota huoll1oon että neuvottelupOydäasä ei voida tilaatoanel.

ton avulla verrata toisiinsa ..... tonta (tai as •• ttoaakai 

s.lltetty&) mllitaristia Ja a •• i.t.t~a ant1ll11itaristla. 

On turhaa vä1 ttää. että Kussolln1n tunne ttu tyyt7-

mättömJ78 o.n ..... n ... id.naupist .. iakokouk •• n välialtal.iln 

pUtöka1in vli1le helnIkuulla ollal, kuten hän itse aanol, 

riippunut slitl. ettei s. pGytäkirJa Joata vliaeiDkin sovlt

tUn häntä tY7dyttlnTt. (Tähän aalaan eivät vaikuta n. 01-

~lla.n 81ehen tOillenplte.t, Jolhln hän tÖllIn yhteyd ••• ä 

~t71 a.kä halli~.enaa että ulko.duatRkBenaa uus1ala.kal). 

!b.uln 011 MUaaolln1 tiliin huonon tuulen.. 1111al •• t kun 
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hän m.m. otti Tastaan ·para.adin-, Jolllea hänen tY1d7t7k

seksttn pani toimeen noin ~,OOO sot11aalli.est1 Jo in .. 

ttu •• rattna laata, Joiden ik& vaiht.li 6 - 10 1k&yuodtn 

välillä. Mikä er1nomain.n rauhanaatt.en Ja as.idtn .upi.

tamiaen manitestatiol Voiko kukaan muu tain ktnraali T. 

Sohleioher väittää tällaista myO.klD Ranskassa tapahtuvan? 

(Kenraali v. Sohleioher näet äskettäin vakavi.saan vamut-

t1 erälasä puheeasaan Ranak811 nuorison ... avan 8&manlaiaen 

kaava tuks enl • 

Samoihin aikoih1n MUssolini Julkais1 Jotain, Josta, 

mikäl1 olen nähnyt, ainoakaan SUomen lehti ei ole mai

ninnut. .uTan äskettäin ilmestyi näet s. vihko (ta1 osa) 

uutta italialaista tietosanakirJaa (EDo701opedia italiana), 

Johon s1sält71 k1rJoitus tasoiemista (tarkeamin: -taaoiamlD 

poliittinen Ja sosiaalinen dOktriini-l. Tlaän kirJoituksen 

on kirJoittanut MUssolini its.. Si1nä kirJoituksessa tapaa 

lukiJa vallan toisenlaisia aJatuksia koin ovat ne, Jotta 

Emil ~d.ig äskettäin Julkaisi ~s801inin suusta tuuleai

naan Ja Jotka, mikäli tiedoaaani on, pe~.tnvat v. 1929 

kl)'t,ihin keakusteluih1n ~dwigin Ja Mussolinin välillä. 

Täsaä kaik111e Euroopan tuleva1~u4,.ta huolestun,ill, .uo-
x) 

alt,ltavassa kirJoituksessa tapaa m.m, .euraavat, m.itä 

täaa& kiinnostavat pohJa-aJatuk.et: 

Doktriini Joka läht., rauhan postulaati.ta on 

ta.oi.a111. vieraa. 

haoi_in hengtllt OTat niuikun vieraat. Jouin 

!aao 1 aai ne hyTlt." hy04111i.1n& .rlnliaissa a&&rätyis.& 

poliittisi... tilant.i.... (aitä moraalilf) - kaikki kanaaiDa 

*' IDA 711101eTa oli kirJoit,t~, nä.n ttt& U.S. 12/9 aaiaa k .. lt-
tel ... U.S:n kirJo1tuta •• ta P\1Ut~u tatt.Dkln erAitA paraita a.a-
mpaloJa. A 
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väli.et konstruktlonit Jotta. kuten hlstorla oaolttaa, ha

Joovat kun ~e-, ldeaaliset Ja käJtännGl iset voimat he

r ättävä t myrs~YJI kansoJen aydäaeaal. 

Sota on välttämä tOn kanaalliaena 

J. lU e.. J.n.a. 

x) 
kasvatuskeinona. 

ElkG iIn1 ole E.aun? Emaekö sltä tunne v:lta 191. ? 

Kanaaln Wrautaltylp7w1 Taikka ~ la Kronprins: eln fr1aoher 

und trt5hlloher Kriegl 011si luullut kestävllD edes parl lh

al.ikU ennenkuin nuot lskusanat. Jotka va in on puettu 

uuteen aauon, up to date. sllältlmättä mltään oleellista 

uutta. taas tullsivat muotiin . 

AlleklrJolttanut el voi palauttaa mieleensä kenen

kIIn nykylllD elävän ranskalaisen valtloaiehen tässä muodo.sa 

Ja nlin peittelemättä yllstäneen sotaa kansalllsen kasva~

aen vällneenl. aaallmanltat80mukaelll.ena postulaattina. 

Kun kaiken tämän Jälkeen Mns.olinl ~ kes~ 

pää ttl JärJestöl. suuret ~etut lalvasto .... llISGverln.1 Vlllae

re.aA. alkana Jolloln !asolam1 Saksaasa elöl. etslkkohetken.l 

Ja tavalla. Jonka tark01tus e1 volnut olla muu kuln os01t

taa. mlten vaikeata on Afrikasta tuoda vah1ngolttumattomlna 

sotllaakonvolJeJa - kys7J117a Joka Ranskaa alna on 1. skarrv.tta

DRt - Ja Joka tarkoltus erl1lsä saksalalsissa lehdlssä ai

van peittelemlttä .anottiinkln. niln el olisl ollut kumma. 

Jo. Ranskan yleinen miellpide olisl hätkähtänyt. !ltl 8e 

kultenkaan el tehn7t Ja pl1nva8talaet väitteet elvät ole 

todenperl1all. Kalkkl suuret ln!ormatiolehdet tyytyivlt ple

niin uutlsiln. Paria.. va.e .. istoleh4.aaA 011 tosln perlaat-

x) 
Koska en ole nähnyt alkuperäistä klrJoltu.ta. olen 

väl UlQt aa.nallls1a l a lnaukala. Renkl 811 tä e lauu tu, ei 
eo... vlLrltya. 
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x) 
teelllala klrjolUlkaia, mutta ne ovat lehtlä, jolta le-

viää n. 10.000 kappaletta. 

Ne lehdet. jotta erikoisesti a.ia.ta kirJoittlvat 

Ja jotka tahtolvat osolttaa ranskalaiselle ylelaOlle ma-
f' 

na8vereissä plilevan adre.ain Ranskaa vastaan, olivat 01-

kelstolehdet Figaro, Aal du P~ple. Journal de. D'bats 

Ja Koho de Parl.. Osaksi nämä leij4et niin menettelivät 

si8äpoliittisista syistä osoittaakseen miten tarpeellista 

on, ettei Ranska vähennA varustuksiaan eikä sotilasbud-

je ttiaan. l4U tta n1111ä 011 toinenkin syy, joka tä,ytyy 

~tea. Jotta kysymystä voi oikein arvioida. Juuri nämä 

lehdet ovat näet ne, Jotka kaikkina nälnä vuosina ovat 

vaatineet lähentymistä Italiaan, Tämän vaatimuksen e~e

näaaä on kulkenut Cot7. Näiden lehtien taktiikka 011 

siis yhtä paljon osoittaa Ranskan hallitukselle 1a par

lamentille, että Jatkuva väärinkäsitys Italian kansaa Joh

taa tällaiseen Ullokseen. 

Välillä tässä kerron pienen tapauksen. Le Temp. 

Julkalsi Italian l&1vaataaanOOverien Jälkeen huoaattav&lla 

paikalla kirJoiUlksen, Jo... kiitti sitä tapaa, alnkä 

italialaiset sotilaBviranam~iset olivat inauguroin.et, ni

mittäin että lehdistl5n e4u.staJat tu.tsutaan aeuraaaaan m81-

nlHSnre1 tA, Le Temp8 ehdotti II&m&n tavan ' k~täntlHsn otet

tavakai aaneka.8Ikin,Jotta ei yleiBlSI.ä syntyisi turhia hu

huja siitl, että sotilaaJohto auta haluaa Jotain peittää. 

Jl1tä tekivät tllatä U&liala1 .. t lehdet Ja heidän sle.t.,. 

JlDsä Salt ..... ? He vetivät tästä sen johtopUtl5ksell, et

tä Ranskan sotila.Johto koettaa Jotain ealatal 

T01nen e.tmertk1. On tunnet~. että Jo~ v, 19la 

1&& t1 awmUelaan sodan varalta. JOka edll17t t1 a1'll81 Jan 

z) 
111111 e.iIl. Herr1ot'a laeUIl ole.... l'Ere lIouvelle ... 

(kM. LIIIuI t"~1l leh tiello.tus ta 11: 0 1). 
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hyOkklWkaen Be18ian lIipl. TÖIlIn auunni telman olea .. saolo 

ei ole ollut ~tematon Ja siitä luin pitkiä kommentaa

~Ja eri miiden lehdi8al Jo vuo.i pari sitten. Tlaä 

Jo~~ren suunnitelma on nyt, syyatä Jota en vielä tlWdn 
x) 

käsi tä ,Jul.ltaistuJla Revue de. Deux llonde.in elokuWl 1 

päivän numerossa. 

Saksan Ja Italian lehdet ovat tästä saaneet al

heen Imutaa maailmalle, että Ranaltalla IIII1ka oli suunni

telma Belgian val taamiaekai ta"i t taessa, seikka Jolta ni1-

den mielestä todistaa, että S~ksan syyllisyys Belgian val

taamiseen e i ollut sen suure .. pi kuln Ranaltan. 1Ie unohta

vat kuitenkin kertoa Jo~~ren ehdotuksen ~hemmät vaiheet. 

POlnoar', Joka 8illoin oli päÖllinisterinä, P178i ehdo~

aen Johdosta lausuntoa lähettilälltään Ja eotl1a ... i .. ie

helUIn Belgiasea. )(olelllD&t v atuivat yhteen ääneen. et

tä tUla lnen auunnl telaa ehdot tomas ti oli hylä t tävä Ja 

että, Joa ae tulisi tunnetukei Belgia.... ae eiellä v~ 
xx) 

hingolttalai Ranskan aaiaa suunnattoma.ti. 

Belgian llhetya~n jyrkästi kielteinen vastau8 a1-

kaanaa1 ~.n. että suunnitelmaa ei ede. ohJelmana reall

.01 tue Puhwaattaltaan siitä. että Ranska ei koskaan loppu

Jen lopultai Belgian läp1 mars.lnut1 

Palaan ltall&1aie1in mannnvereihln Ja niiden Jälkl

kaikuun. S&a4altaeni aivan oaaltohtaisen kuvan a.iaeta luin 

'f'u.lnkin elokuun lopulla harva 8e päivä i tall&1aisia leh-

xl 
!&rkol~ena on ehkA ollut undelleen killlll1ttl& Belgian 

sotlla.Johdon Ja hallituk.en huomiota näihin arko1hln lt787-
.,ka11.. Jotka para1l1aan ovat hyvlll 117ltyhe\lt1aet Belgi ..... 
'lhln vo181 viitata aulll seikka, että Pllaroe.. äaltettl1ll 
011 lt1rJoltusa&rJa. J08sa Belgian itäraJan puoluatu8k7~" 
tä pohditaan. 
xx) 

'IDI Belclan lteenlie17.valatoll oikea &r'f'101nt1 pal~tt&a 
a1eleelli aen aillltä a1DUlle RRotsln llhett11" Br,raae11.a& 
kertol Ja Joata , vuotta .1tten raport01ll. että näet salt
aalal."n suurlll 'f'ilta Belgias.. 011 al11l1. että Ile el'f'ät 
&rYlolneet tarpeekal ~ureka1 belglalalsten lteetuntoa Ja 
111 •• nl1a178v.la1l0n er1llaaal.ta herkk7711tl. 
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tiä. Jotka ke.äpaikkaani .aapuiTat usein aikaisemminkin 

kuin pariisilai.et lehdet. Var.inkin m~Gveriviikkona oli

Tat kaikkien l ehtien ensisivut must&naan suuria kirkuTia 

päällekirJoitllksia. Joissa Italian araeiJan laivastoa Ja 

suuruutta ylisteltiin. Tämän Jälkeen tuli Jotenkin sllnnOl

lisesti kak.i. kolme palstaa Ranskan mustaamista. JOilla 

palstoilla, sen milloin tahansa voi näTttää toteen. to~ue 

ei aina näTtellyt tbkelntä osaa. Kun sl tten tartuin rane

kalalsiin lehtiin, Jotka luin erikoisella tarkkuudella •• ain 

useimmista turhaan hakea pienintäkään mainintaa Italian sa

manaikuisista manDOvereistä. Jos esimerkiksi panee rinna~.

ten ranskalaiset Ja italialais.t lehdet 20 - 27/8. Joihin 

aikoihin Italian sotilasmanGOveri t pidettiin. pistää tämä 

t osise1JtJta. Joka palJastaa molempien kansoJen ment&lisen 

pohJan eroaTaisuuden. salväati silmiin. 

Ranskan äskeiset manl50verit Idässä ovat suoritetut 
x) 

kaike ... hilJai~ude.8& ilman sitä määrä~ntä itsehyvfYttä, 

Joka. eanottakoon ee kerr&n suoraan, on niin eplll1el17tt .... 

TIn kuvaava nykyhetken Italialle • 

Ranskan kaakkoisraJa lienee voittamaton Ja .en ta

kana ranskalaiset ToiTat rauhallise.ti elIA. Ja tlllä it.e

tietoisuus Ir-rttll niitä, Jotka eivät ole asia.taan ehtä 

yh tä vG.rmat. Ku t ta niinhän a8ia t nyt tellllin ova t kehi tty

neet Rooma - Berlin - MoBkova linJalla, että todella on 

k~llTt vältt"lttema.l. että Ranskalla on tällainen turTa. 

'laän puolu.tuaraJan Jatkuminen pohJoiaten vie meidät toi-

.Un kyayayk.iin. Joista seuraavaa ... 

xJ 
So~in1.terl PaAI-Bonoourt kutsui äsken koolle aanomalehti

miehet antaen heille Joukon tietoJa paral11aan k~nni.sa 
oleTista maDD8Tereiata. erikoise.ti alleTiiTaten, että aanOD
Tereille tlal TUODDa ei annetaTa tavallista loistoa. ettl 
nU.... ei ole 81 Uin -.peov.oulaire- _urelle yle188lle 
(las, lehdietölle) Ja että nii.sä Tain Jatketaan eri Joukko-o .... 
toi ... Jo k~nnisaä olleita kotel\& motori801an1n sOTellutt.at.e.ta 
UIIeiJaua •• 1It.~ 8an1S8nre1a~ enrat1 JCar1toul tirJol ttaa erik-
·'.D. 
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P.s. 
Kainita.miata ansaitsee vi.lä seura.v.. Joitakuita 

päiviä a.eiden aupistamiskokouka.n Jälk •• n heinäkuun lo

pulla Daily Telegraph nos ti suur.n äläkän siitä, että 

Itali. oli pannut kaike... hilJaiauud .... , huoliaatt. Ta

ru.tusten ••• l.vo.ta Ja huoliaatta Gen~Ten ke&ua&a •• \&. 

16 uutta sotalaivaa rakenteilla, niiatä kakei pientä 

riet.iliJää, muut pienempiä. Italian lehdia~ my~naikin 

Täitt.en oikeaksi mutta ilmoitti samalla tästä ann.tun 

ylei~lle l ehti.n kautta tietoa. KäVi sittemmin ilmi, 

.ttä Jokin livornolain.n (J) l.hti todella oli uutisen 

~ lkaiS8Ut. Toei •• ia kuitenkin on. .ttä Englannin amira

liteetin m.moranduailaa koski.n eri maiden laivastoJen 

QYkyisiä vahvuuksi. Ja uusrakennuksi. Italian kohd.lla 

on lanot~: ·uusia l aivoJa .i rakenteilla-. 

z x 
x 

On syytä vielä mainita, että ranakalai •• n sosl •• 

11atln Renaud.lin aih.uttama kuului.a välikohtaus Gen~vea

II • 1 okuul 1. , p.rlam.nttikokouks..... Jolloin R. Julki •• a

ti syytti t •• olaai. Jop. murhi.n JärJeatämis •• tl 

koko eiinä ranat.laia ••• a l.hdi.te •• ä, Jot. silloin (ka. 

aälllJ lUln, Joutui yks1mi.li~en arToat.lun alaie.kal. 
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SUOMEN LÄH ETY STÖ 

N:o 
/{p II · J{py Parial .... enakuun 30 p:nll 1932. 

Herra lUn1st8rl, 1> (p i:> , 

Llihetlln täten ku.nn1 01 t ta en !el11e raport-

tlm Iho ~9. Jok sisältää: 

Ranskan ~a Saksan kBlRpasuhteet. 

Ottakaa vastaan, Herra ln1 s teri. erin

omaisen kunnioitnkseni vakuutus. 

j. 
I! .~ 

t I 

.II ! I I 
l 

Herra U1koaaiainm1nl s~er1. 
Vapaaherra A. S. YRJO-KOSKINER, 

H • 1 8 1 n k 1. 
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alainen . 

~ 1 .. P .. R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

Pari.-i ssa 30 p:nä syys kuuta I 32. 

JIf jaRi eI.. } ~ 

7- ~~ 
--

RAFORTTI n:o 4.9 . 

/, 

A ia : Ranskan Ja Saksan 

kauppasuhteet. 

Olen ennenkin huomantte.mt siitä että Ranskan ja sak-

8&n välinen nykyinen kauppasopimus, joka on peräisin elokuul

ta 1927, jo kanan on rallakalaisille tuottanut suuria vai

keuksia ja että se meidän Ja muiden pohjoismaiden kannalta 

on ollut varain haitallinen. Tämä sopimus solmittiin aikana 

Jolloin Ranskan puolelta haluttiin helpottaa molempien maiden 

lähentely~, mistä saa seli~ksen,ä, että Rånska siinä sitoi 

pitkän sarjan tullitariffinsa nimikkeitä (kaikenkaikkiaan on 

Ranskan tullitari~ista noin 70 % sidot~a). Sopimuksen sil

loisena tarkoi~kaena oli helpottaa Saksan vientiä Ranskaan 

JOnkinlaisena korvauama~Jen korvauksena ja mahdolliatuttamiskel

nona Ja oli sen tarkol~ksena näin ollen myös helpottaa Sak

san mahdollisuutta noudattaa Dawea-JärJeste17ä. 

Paits1 sitä että tämä sopimus eitomisineen on tuotta

nut Ranskalle vaikeuksia vars1nkin v1ime vuoden kontingenttlpo

liti1kan aikana, on olemassa muitak1n syitä, Jotka Ranskassa 

tekevät t01vottavaksi sopimuksen irtisanomisen tai tarkis~8en. 

KUten oli oletettukiD Saksa on voinut sopimuksen suojassa tun

tuva,ti lisätä vientiään Ranskaan, niIn että tämä vienti vii

meisinä vuosina on ol~t S&ts&lle varsin vahvasti vientivoittol-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ] : 

kvalllnen. 
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nen. Ranskan mie le s t ä tl1mä tila nne ei enää ole luonnolli

nen sen Jälke en min Salc s& de tao to on vapau. tunu t kor

vausmakauista Ja Jolloin siis Ranskan puolelta ei enää 

ole olemasaa aihetta Saksan viennin Ranskaan helpottamiseksi . 

Tähän vientivoittoiauuteen vaikuttaa luonnollisesti 

myöskin, että Ranskassa hintataso kiitos hallituksen anoJe

luspol1 tUltan, on edelleen nousemassa. vaikeu ttaen yhä 11-

sääntyvässä määrässä Ranskan vientiä, Jotavastoin s&m.anai-

lcuisesti hintataso Saksassa. on laskemassa helpottaen taa-

sen saksalaisten tavarain s1 Joi t tam1s ta ranskalal sUle mark-

kinoille. 

Si täpai tsi Ranskassa katsotaan että Saksan ltapi taa-

l1n vientik1el to tavallaan on saksalainen puolustustoimen-

plde ranskalaista tuontia vastaan. 

On vähemmän luul tavaa että Ranska sanoo 1rti tämän 

sopimuksen ltatsoen siihen uuteen poliittiseen hermostllnei

suuteen, Jonka sellainen toimenpide herättäisi. On päinvas

toin luultavampaa että Ranska koettaa päästä Susan kansaa 

yhteisymmärrykseen a l'amiable Jolto sopimuksen revil10n tai 

Jonkinlaisen lisäsopimu.ksen muodossa. 

On vailtea ta sa.no a e tukä te en mi tenltä tämä uuai ti

lanne mahdollisesti tulee vaikuttamaan meidän maahamme. 

Eräs seikka mielestäni mi tenltin on va:nna. nimi ttäin seu

raava. Joka kerta kun Rauka on pyrkinyt Yapau. tWllaan Jos

takin saksalaisessa sopimukaeasa. olevasta tullisitom1sesta, 

voidakseen sitten ryhtyä asianomaisen tavaran kontingentotn

Uin, on ensiltsi t~tynyt lt~dä neuvotteluJa Saksan ltana

.. Ja eil16 yastikkeeltai tarJota JOitakin e~Ja. Kei4ät 

kuten muutltin pienet maat on aitten ilman muuta aeetet~ 

~a1t aooompl1n eteen Ja koska use1amiten Sakaalle Yapautu

miaen vaatapalve~aekei on myannetty suurempi kontiDgentti 

t.m.a. ole_e me JoutAneet itee aaiae. tästä kireimlln. 
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Luulen muutenkin että ranakalaia-saksalainen kauppasoplmna 

ei enää läheskään vastaa tosioloJa Ja että se on ollut 

oaIaan luomaan Euroopan kaupallisIin oloih1n luonnotto

muuksia. Joista yleisintressinkin vuoksi on syytä päästä. 

Suaa puolestaan on niinikään pakoi tettu ehdotta

maan neuvotteluJa Ranskan kansaa niiden uus1en kontingent

tien vuoksi. Joita Sakaan hallitus ~ttelee maanvilJe

lyksensä suoJaamiseksi Ja Jotka vaativat etukäteen neuvot

teluJa useiden maiden kansaa. (Niinpä aaksalais-belg1alai

set neuvottelut samasta kysymyksestä alkavat lähipäivinlij 

Jollen ole väärin informoitu on muodollinen ehdotus neu

votteluJen alkamiseksl tullutkin Saksasta. 

Tässä yhteydeasä main1 ttakoo.n. että Ranskan neuvot

telut Amerikan kanssa Jatkuvat hitaasti Ja Vaikeasti. Yh

dysvaltain täleäläinen ambasaadtHSri lähti pari päivää sit

ten kot1anaa Ja kuten kerrotaan sopimusteksti taskussa. 

On kuitenkin luultavaa että tämän matkan aiheuttivat a1-

nakin yhtä suureasa määrin poliitt1set, s.o. v alinäkO

kohdat, ambassad~Ori kun on presidentti Hooverin lähimpiä 

uBkottuJa • 

Englannin Ja Ranskan välinen luottamussopimus edel

lyttää. sopimueneuvo tteluihin ryhtymistä tuota pik..... En 

ole kuitenkaan vielä kuullut mitään neuvotteluJen alkamis

päivästä. 

Ranskan Ja NorJan keaken solmitusta pienestä kau

pallise.ta JärJestelystä on Llhetyst~ erikseen k1rJoitt&ant 

(n:o lfi~e-5~; katso myOs Oslon Lähetystln raportt1a n:o 

26" 

Puolan kanssa on samoin aikaansaatu p1eni erIkol.

sopimu.. Josta katso Lähetya~n kirJelmiä n:o 1593-557. 

R&I1sk&l1 Ja Kanadan Tälillä ovat riat1rUdat niin 

kärJi.tyne.' että KaIJlLU on irti.&I1onut kauppaaopilaukaene 



•• 
UUsiin neuvotteluihin ryhdyttäneen ensi tilasaa. 

Omasta puolestani otan paraillaan ensi kontakt1n 

~al d'Oraayn kanasa kanppaaopimuksemmt rlY1aiokal. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:O 

• 

Parisis8& s17akuun SO P:111l 1982. 

Herra inlsteri. 
) 

Lähetän t äten kunnioltta'n Teille raport

tini n:o ~O. Joka sisältää 

Pu.utavaramme Belgiassa. 

ottakaa vastaan, Herra Ministeri, erin

om l aen kunnioitukseni vakUutus. 

Herra Ulkoaaiainministlrl, 
Vapaaherra Ä. S. YRJÖ-msnllEJl, 

H e 1 a i n k i. 
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Salainen. 

PJ.RISl SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 10, . 

Paria1 ssa 3.0 p:nä syys kuuta 19 32. fZJ )~ ( . 
'dfO . ''1--

r j .-
l 6 

A ia : PIlutavaramme Belgiassa. 

Oleakelin kUun &luua lQ'IIIlenisen pä1 vB B17ssel1sd Ja 

J.ntve1'l'eniaaä, Jos.. minUlla 011 lukuisia keskUsteluJa eri pii

reisaä ohakeasiaata. Vaikutelman! näistä keuusteluiata oli 

lyhyesti sanoen että vaatu.tua, minkä aahatavaran kont1n8entoi

misehdotua Belgiasl& on herättänyt. yhä on kaavam.ssa Ja että 

satamien, tuoJien, asiaata kiinnostuneiden ulkoJll~a1aten lähe

tystöJen y.m. puolelta tulleet lukemattomat protestit eivät 

ole voineet olla vaikuttamatta hallitukseen. Halli ble on aset-

tanut aaiaa l varten erikoisen komitean, Joka kUitenkaan ei tä

hän menne •• ä ole tnllu t m1hibklLän tulok.een. Tämä komi tea, 

voittaakse.n alkaa, asetti keSkUude.taan alakomlteen Jonka teh

tävänä on laatia raportti erikoiaesti kaivoapOlkky~s~kaestä. 

Tämäkään kom1 t.. ei 01. kokouksia_an Joista viimeinen pidet

tiin kymmenisen päivää sitten. 11101n pääaayt tulokaeen. 

Tll"llne on 81is seuraava. Hallitus on periaatteelllses

tl päättänyt kontiZl8ento14a puutava t mutta on toiselta puo

len 17kännyt tämän päätlfksen vo1maanpanon Ja sen yksi ~iakoh

tais.n applikation toistaiaeksi, odotellen äakenaainitun komia

aionin työn tnlokai •• 

PitUsin tllllL hetkellä Jotenkin vaN&D&, että kaivoa-

.Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 



• 

• 

pOlkkyJen tuontl Jossain määrin tulee raJoltettaTakal, 

koska Bel gia 1 tae tuottaa nllaiata puutaftr&a, Jota ta.

hän t a.rkol tukseen voil.a&n ku.yUIU1. SensiJaan n~tt1 läh

tie.alnl Bel&iaata al1 tä, että aahattuun taT&r&an nähden 

el alnakaan tänä vuonna ll1 täln tehtäia1. Pyyd hetl 

aaada lisätä, että tämä oli "nhetklnen vallcutelmaaJ. Ja 

että tllanne ~ DDluttua. ulaa näet komp11koi S81raan. 

seikka. Kontill8enttla vaativat enal ldl4eaaä It~Belgl&1l 

Ja ~embourg1n kunnat. Joille puutavaran myynti on huo

mattavapia tulolähteltä (toinen Ja ehkäpä hIl.omattaTin 

~oläb4e nilll. on metsäatyaolk~kslen vuokraaminen). Iäi

den kuntien t1Yt1lllättO~s vol nu.ytellä aisäpolilttiata 

0'" koska puolueet Oftt rl1PPUTa1ala malnl ttuJen akel

den ääne atäJ1a tä. Jo tka painos ta.,.. t aekä halll tus ta että 

parlame n ttla. 

Tol.elta puolen on selvää aelTemm1n 8elvitetty 

hallltukselle aamolnkuln mullle aalanomala111e mlnisterl0l1-

le että pohJo181UJ.nen puutaftr& Ja lählnnä mänt,- el kil

palle Belglan oaan puutavaran kansaa. Jätin Be181as .. 01-

leasani ulkomlniste r111e laaJahkon noot1n Joa.. kaikkl 

nlllät qa;rmylta.. yksltyiakohtia myoten ovat eaitet,-t. sa

moin ovat tehne.t ainakin Ruota1n Ja Latvlan lähet,-atet. 

Joiden .8i&lloaa1aet nootit nyt Bryssell •• ä k~dea.änl sain 

lulteakaeni. BUatä varaiDkin Latvlan nootti 011 laadittu 

Taraln volmaltltaaaeen äänenaäv,ry.n. Oaaa noottianl kirJoit

taeaaan! sev .. 1n vanhaa naUToa: ~ortl ter ln re 8Ut.Tl ter 

1n IIOdo. 

, p :nlL 

.oplTat all" ettlL ka1ltltl 

t .... a vielä mainltsemi.ta. 

Ja belclal.al .. t laUlUle ... 

ae puutavara Jolta Belglas. 

TledlLlll aanskaan. huoliaatta a.n almperllatl., k&altellUD 



25. 

belglala1aena tavaran.. Olemme kau.&n pelänneet tllmln hie

man merkl111een sopimuksen tarkoitusta Ja aloimme Jo 

luulla että siinä pUl1 yritys saada venälll.1stä puut .... 
x) 

varaa sisään Ranskaan minimitari~eilla. Pelkomme perua-

tui varsinlcin siihen että Jos Ranakassa puutavaran kon

tingentti poistettaisiin. VenäJä siten saisi tilaisuuden 

Jatkuvasti viedä Belgian kautta minimitari!!illa puuta 

Ranskaan siksi kunnes Ranskan Ja Venäjän välillä kau.ppa

~teet lopullisesti Järjestetään. Minulle kuitenkin Bry.

selisoä ilmoitettiin ~. vakuutettiin että sopimus on voi

massa ainoastaan niin kau.an kuin Ranska.sa kontingenttl

JärJestelmä vallitsee. Näissä olosuhteissa Ja katooen sii

hen että Belgian puutava~kontingentti Ranakaas& nyt on 

erinomaisen pieni. vaaraa ei liene olema8sa. Tuntuu 8il-

tä että koko sopimus on aikaansaatu vain käytänntal1s1s-

tä syistä. 

, { ~-

xJ 
KUten tunnettua venllll.1nen ptmtavara tnllataan ~qäID 

Ranaka.... kora lmmaa. tullin mukaan. Joka tekee sen tuon
nln tllule milteI aahdottomakal. 311 tä huolima tta on vU .. e 
aikoina venlll1stä puutaY&1'&a tuota Ranllltaan noin kola!
.entQhatta at •• nimekai 800 Bor4eau'hon. lIikä on 8111-
tettävi •• a 7k.iaoaaan niin että venäll1aet ovat voineet 
IQ7dä tavaran_ rob venlll1ae •• ä _tama.sa nl1n uSkoutto_ 
MIl haln .• ta. että tätäll1nen korkea tullit&an ei VOI ee
tu sen kllllailua tIUtUI1.Ul.. ....rklcinoilla. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Parisissa lokakuun 8 p:nä 1932. 

o 
N :0 

Herra inister1, 

, he t ' t ä ten nn io it t aen Teille ra-

port tin1 :0 01, joka 51 " lt:ä : 

oma ise 

uppasopi usneuvotte1ut 

Ranskan kanssa . 

t t akaa vast an , Herra 

nnioi t _sen 1 va lru tus. 

Herra V.t. Ulkoasiainministeri 
__ • .1\. u kk 0 n e n, 

H e 1 s i n k 1. 

1n1steri, erin-



• 

• 

Salainen. 

P A R 1 .S 1 SSA OLEVA ~STö. 

RAPORTTI n:o 51. 

Pa.r1s1ss8.JSl[ B p:nä loka kuuta 19 32. 

A sia : Kaup~sopim4~neuvo t 1;elut 

Ranskan kanssa. 

Kuten jo ; hkösanomi tse ilmoitin oli minulla t.k. 3 

pä i vänli ensimmlii nen keskustelu Ranskan ulkoministeri öss ä kauppa-

sopi muksemme mahdol l isesta t ar ki stuksesta . Heti sen j ä l keen l äh

din Belgiassa paperia uhkaavien huhujen johdosta Brysseliin, 

jonka vuoksi en ole ehtinyt ennenkuin tänliän tehdä selkoa 

t ä st· keskustelustani. 

Sovi ttuani a siasta puhelimitse Herra Ulko sia1nmlnisterin 

kanssa Gen~vessä sekä a sia ntunt i j aksi määr'ci tyn ministeri Proco

p~n kan ssa päätin olla j ttämättä neuvottelun pohja ks i viral-

lista noottia, koska se llai nen, katsoen nykyti l anteeseen ja 

esille t ulevien kysymysten periaatteelliseen luonteeseen, olisi 

voinut tehdä neuvot telut liian vähän elastisiksl. Käydessän i 

senvuoksi protokollan vaatimuksien mukais esti poliittisella osas

tolla i lmoittamassa olevani valmis neuvottelemaan, en jä ttänyt 

siellä mitään noottia enkä muutakaan aSiakirjaa. Vasta kun 

samana pä iVänä olin enSimmäisessä keskustelussa alkuneuvottelu

ja hoitamaan määrätyn herra Gazelin kansaa , j oka on kauppa-

osaston vara johtaja ja jonka kanssa olen lukuisia kertoja 

nä istä s sioista aikaisemminkin keskustellut , j ä tin hänelle kes

kuatelujemme pohjaksi lyhyen memorandumin, johon olin merkinnyt 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J .' 

. . ... . ... TaYallinen . ........................................................................... . 
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x) 
k i kk i meidän v at1muksemme . 

2. 

Her r a Gazel luettua an pa perini huomau tti he ti, ettemme 

t ä s luonnollisesti kaa n voi toivo a saavamme 100~. Tah tomatta 

itseään millään t vAlla v ie l l s i toa , hä n kuitenkin s or a lta 

k~4 e l t il tek i s eur a av 11 huomau t ukse t : 

Yle is t H suosi tuimmuut t e i vo ida en"ä me 11le myön t ää , 

ko ska sitä ei my ö m e t ' ADler ikalleka n j onk k n s sa paraikaa 

neuvote ll n , ei liioin S salla , jonka k a nss a piakko i n r yh-

dytiiäb uusiin kuppasopimusneuvott eluihin • e nsi je a n Ra na ka on 

vo l 1s P1 tentämi:i' n kyi een s op i mu kse emm e li 1 t t yvHli n . k . B- lis-

taa . ii t ä itä Hans ka m hdollises ti va at i i kompensationa ei 

hä n mi t ii" ::: i ni nnut . 

.tI.iv n s ti huoma t t i h" n Ha ns n ei vo ivan si-

t n. kyilän aino t kaan tullit , ko ske e piUnvo to in pyr kii 

ka i kk i a 11a mis " s s u i n i on ma heloll i t a va f. a tu a an Ui.h " -

s t1s i st sito isi st . 
Viin i p käl ä n nähden h rra Gazel ti yö s i p käU1n ka ! -

paavan or u st j a a n toi mi u e t " r e ne alai se t jo-

t k in , h ua1s1vat til alle , mitä , s i t ä h n ei :uiten :" 8n t h t o -

nut l ähetruni n m.liii.ritellä . Hiln to ivoi et tä kun 1ilsinötlri Er kko 

pi kkoi n saa pune e arlL.l i i n , hän en kans a an voit ai siin ehkä 

telujen pu i t t ei s s a ko~'-u tella er äist" kli nnö llis i ~t" det ljeista . 

S8 i n sen kä i tyks en J-eskus tel umme t r t " 

se t haluava t l f i nnli v lvoa -oupallisia 

Surtaxeen nä hden h erra Gazel sano i 

x) 

kOhdasta, että r a nskala i
xx ) 

de t u lJe ja . 

vo i t a van ajatella 

Sii t ä puuttuiva t a i noasta an kysymys Viron .lauselin l aa jen t ami s es 
t a Latv iaan ja Liettuaan sekä kysymys 9 p :nä toukokuut a 1 32 nne tun 
salakul e t usla 10 s ovel tami sesta , koska a rvelen et t ä niistä pa remmin 
voi puhua neuvott e lujen ku l ues sa s uullises ti. 

xx) 
Myöhemmin . Saman käsi tyksen olen saanut myös ke s kus te lu i stani 

herra Legu~n kanssa Joka par aikaa ol es k elee Parisissa, osak s i i nsinöö
ri Erkon ma tkan , osaksi neuvottelujemme vuoksi . Etupäässä nä kyy ranska
laisia hermostuttavan "whiskyn suosiminen ko jakin kustannuksell~. 
mistä mi nulle jo useasti on puhuttu . 
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3. 

sen po istami sta , kunh n va an l öydetään joku muu muoto joka 

ai nak i n jossaki n mäUr i n kompen s ois i Ranska l l e alha isen kurs s i m

me sUl e iheut t amia kaupa llis i a hai ttoja . Yksity i s k ohtiin hän 

ei täs s" kään s uhteessa me nnyt. 

itä t ule e ohjei t t eni k ohtaan 4, joka t a rko i tta a n. k . 

t axe d ' i mportat i oni, herr Ga zel e i mi t '" än v astannut. Kysyi 

kuitenkin, kuv a v a s t i kyl l äki n , eikö Suomessa ole olema ssa mi

t ään v a staavaa . aks ua, jota voit is 11 käyttää kompens a tiona ' 

Huoma utin t "" hän h llit se 1 kyllä sellaista pohti neen , utta 

a settuneen a inak i n t oist isek:s i ne g t11v1s el l e kannal le kaikk11n 

m doll i s11n tuo nin est"" ist ä t ai Järjes t e l yä ta r koittov11n 

t o i menpiteisi i n . 

Mi t ä lopuks i t ule e kont in ent t e i h i n ja s en yhteydessä 

olevi in k sym ks iin komme nt o in pi tkäs ti atimuks i amme e r ikoi s e s-

ti al l ev i ivaten , että meidän t " tyy muodos sa t aikka t ois e ssa 

pä ästä nykytllan t e e s t ja sada e des jonki nlaisia take i ta s ii -

t ä , ettei meidän 

mä" i n es t ää t a i 

o lee l l i simpia v len tia rtikl oita 

r a joittaa. Pyytämällä pyys in 

e voi da mi elin 

hä nt täss ä sub-

teessa tekemään par h a nsa jonk i nla i s en r a t ka isun ei ka8nsaami sek s i 

j a l upa sin myös omasta uol esten i häne n pyynn östään aj ate lla 

formelin l ö t ämis tä . Tämä kysymvs t ulee ka i keti neuvot t e luissa 

olena an ke SkUstelu je n din. 

Joukon toista t untia ke akusteltuamme v a at imuksistamme, mi n

kä a ikana pysyimme enimmä kseen yl e isissä pri ns i i peissä puuttu

mett ykSityiskohtiin. sovittiin niln että ensi v i ikolla r ans

ka laiset koettavat antaa meille ."j.\l ••• w va s tauksen, mi käli 

siihen me nnessä on ehditty eri ministeriöitä konsultoida . Sil

loin vo i taisiin ehkä ajatella neuvottelujen J atkamista kuun puo

liTä lissä, Jolloin ehkä ministeri Procop~ voisi t änne saa pua. 

Kohta neuvottelujen j ä lkeen olivat meillä aamiaisilla m.m. 
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4. 

va paaherra de Vaux ja ministeri de Laboulaye . Jälkimmä inen 

piti luultava na, että neuvottelut ehkä s1irrettäisl1n ka uppa-

inisteri öön. Vapaaherra de Vaux valitti kuten aina kauppa

s uhteittemme t a sapainon puut e tta, mihin saatoin kuitenkin huo

mauttaa , että vientimme Ranskaa n e sim. v. 1913 oli 5 l/Z ker

t a a llJ.urempi ku i n tuonti nnne sieltä , va sta avan suhdeluvun ny

kyään ollessa 3 korvilla. 

Yle isva i kut uks eni ke skus t elus t a , josta yllä olen esi ttä -

ny t vain pääpiirteet, ei ollut niin epäedulline kuin o11n 

edell rttänyt sinne me nnessäni. Enempää en vielä uskalla s anoa. 

x x 

x 

Mieles täni on teh tävä ka 1kki, jottei vä t r a nskalaiset saa 

aihetta sanoa irti kauppasopimustamme ja että silläkin uhalla 

ettemme voisi s aada aikaan sop i muksfJo täydellistä t arkistusta 

me t yytyisimme va ikkapa muussakin uodossa j är jestämään ne sei-

kat, jOista ehkä pääsemme yksimielisyyteen. Aivan pä inva stoin 

kuin on sanottu Keskuskauppakamarin tunnetussa lausunnossa kos

kien kontingentteja, on mielestäni Ranskaan nähden viimeiseen 

saakka vältettävä sopimuksen irtisanomista, ensinnäkin koska me 

siten Joutuisimme ehkä p itemmäksikin ai ka sop i muksettomaan ti

laan, ae on makaimitullit ulotettaisiin kaikkiin t avaroihu.me, 

toisekai aenvuoksi että me &rume varmastikaan saisi uutta so

pimusta nykyisen tilalle, joka meille takaisi yhtä suuren 

vientienemmyyden kuin mikä sen parempi nykyisin on laita. 

Olen tullut ajatelleeksi Sitäkin, että meidän ehkä olisi 

lykättävä, Jos se vielä käy päinSä, alkoholilain korj a usta 

tarkoittavan esityksen jättäminen eduskunnalle, koska korjausla

k1ehdotlukse888 Ilme1aestl tullaan e81 ttämään sella18 ta, jota 

Ranska nimenomaan on pyytänyt. Pelkään näet että me muuten 



annamme käsi stämme yhden niitä harvoja valtteja, joita meillä 

on Ranskaa vastaan . 

Muuten on juuri julaistu kaksi asetusta, joista toinen 

si . l t ää l'anskalais-portugal1la isen kaupallisen modus vivendin, 

toinen t a asen po ista a surta xen Portuga liin nähden. Kuten muia-

tet t aneen vastasi Portugalin ha llitus Ranskan sille settamaan 

surtaxeen samalla mi t s llal Ranska, jolle Portugaliin nähden vii

nikysymys on erittäin t ä rkeä, ehdotti koht a neuvotteluja jotka 

ovat päättyneet yllämainittuun tulokseen. Otteen huomioon että 

Norjakin parille erikoistavar a lleen on saanut vapauden surtaxes

ta er ä itä myönnytyksiä vast an viinialalla, alan luulla, ottaen 

myös huomioon kaupp aosa ston p~ällikön puolitt a isen lupauksenkin 

minulle elokuussa, että surtaxen suhteen ehkä voidaan jotain 

saavuttaa. 

Toiselta puolen lisääntyvät t aasen huhut kontingenttien 

poistamisesta tai korottamisesta eaim. puuta va raan nähden; on 

luonnollista että aika tekee työtä meidän hyväkseume ja että 

sellaisesta joka ehkä saadaan ilmaiseksi ei kannata mitään 

maksaa. 

x x 

x 

Norjan Charg~ dt~fa 1res on käynyt luonani utelemassa 

neuvottelujaume. (Norjan täkäläinen kauppa-attssea oli kotona 

ä skettäin käydessään ainisteri Thesleffiltä kuullut että neu-

votteluja pian alettaisiin käydä). Vastaain hyvin vä ltteleväa-

ti, sanoen aikovamme korkeintain keskustella (ei neuvotella) 

nähdäksamme voitaisiinko yleensä mitään aikaansaada. Etenkin nä

kyi häntä, ymmärrettäVistä syistä, kiinnostavan v1inikysymys. Hän 

viittasi san yhdenvertaisuuteen Norjassa ja Suomessa, varsinkin 

katsoen kys,myksen soaiaali-poliittisen luonteen samahlaatuisuuteen 

molemmissa maian. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Par1s1ssa 10 alpw.n. 14- p;n' 1932. 
! I 1'. • ~ 

: 0 -W /{)fCt. 1'[ 

!9f{J' "'2... 
I 

Herra Ministeri , 

Lähet· t ten kunnioittaen Teille ra-

porttini :0 52, joka s1sä 1 t ää : 

• Paper1vie 

Ot t kaa st an , Herra in1steri, erin-

o isen kunni oi t sen i v kuutus . 

Herra v.t. Ulko s1 i nminister1 

•• K ukk 0 n e n, 

H e 1 s 1 n k 1. 
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Salainen. 

P A. R 1 S 1 SSA OLEVA IAlllTYSTö. 

RAPORTTI 0:0 52. 

Par1$! ssa 14 p:nä loka kuuta 1~2. 

Asia: Paperlnvlent1 e. 

. . ...... ~~l,~ e,an. 

Kun kuulin vaaran uhkaa van plperinvient iämme Belgiaan ja 

kun sekä antwerpenin pääkonsulinvir ston ja min. Procopen että 

eräiden sikä l äi sten agent tien puolesta pidettiin Belg iaan enoa-

ni toivottavana, oleskelin t.k. 3-' pä ivinä Brysselissä ottaak

seni selkoa tilanteesta ja mahdollisesti v ikuttaakseni siihen 

suuntaan ettei uhk a toteutetta isi. 

Tapasin siellä Ollessani, p itsi 0 ia konsuliedust jiam

me , eräitä virkaveljiä ja agentteja , jota itsi k vin ulkomi-

nisteriön kauppaosa ston johtajan j kauppaministeriön ansl1apääl -

likön pu11eilla. äistä keskusteluista sain seur avan kuv , jon-

ka minulle t " l ä inen nor j alainen virkaveljeni , Antwerpenin pää

konsuli vir atolta an saamiensa tietojen pohjalla , minulle eilen 

vahvisti. 

Aiva n roten Ranskassa , niin Belg iassakin sanoma 1 eh ti pa-

perin kotimainen tuotanto on kasvamassa . Tehta iliJa t ov t kä än

tyneet kauppaministeriBn puoleen pyytäen suojelusta. Ka uppaminis

teriön alainen Inspeoteur Gånera l kääntyi viime kuun ~l p:nä 

kirJelmällä, josta kappale joutui .a.ntwerp EIlin pääkonsulinviraston 

käSiin, kaikkien aanClialeht1en johta jien puoleen kutsuen heidät 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta . J: 

.... !ravall·1nen. .. ..... . . ............... ................................................ . 
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kokoukseen, joka pi dettiin p.o. ministeriössä viime kuun vii

meisinä pä ivinä . Tä ssä kokou sesss oliva t ka i kk i läsnäoleva t 

lehd istön edust j a t jyrkä sti protestoine et sella isia toimenpi-

tei F ve s t an, j ot ka r ajoitta isiva t lehdistön v pautt ostaa 

tarvitsemansa paperiva r a stot mistä ka tsova t parhaaksi. Kon suli 

jorin kä vi pyynnöstä ni erään suuren lehden joht jan luona 

j oka oli kokouksessa l ä snä . Tämä va hvisti lehdistön ehdotto-

n kielteisen kannan. Sitäp itsi tiedän että kaikki sasia

Ii st llehdet ove t yritystä va s t an jo siitäkin syyst ' että 

s uurimman sanom lehti peria t uot t a v n tehtaan t ana on 80-

si listien vih ama pan i le. itos Soci å t e Genera l e. 

K tsoe n siihen että Bel gia v l mistau 1llu kE väänlpä nä 
xl 

uusiin eduskuntav aleihin , hallitus ymmärtääkseni tusk in uskal-

t syttää s a nomalehdis t ö·· toimen piteellä , jota tämä ei halua . 

Ulkoministeriön ~~uppaosaston johta ja formuloi tilan teen 

.~omalehtipaperlln nä in: "sia ei ole ollut esillä vielä ede s 

mi i steriöidenvä lisesBä komiteassa, joka kaikkia t al I i5ia kysy-

myksi ' v l mistelee; pidän hyvin todenn·· köisenä että jo t ämä 

komitea ajatuksen hylkää; p idän jotenkin varmana ettei h all1-

tus siihen yhdy ja p idän aivan varmana että ulkomi nisteri ei 

pane nimeänsä sella isen paperin a lle" (viimeiseen va kuutukseen 

nähden tosin Ruotsin lähettiläs s800i ettei hän niin pa ljoa 

siihen uskalla r akentaal). 

Tämän vahvisti minulle myös kauppamlnis terHn kan s l1apääl-

likkö. Minun llisnä ollessani hän puhelimitse infor oitui si sta 

yllä i ni tun Inspecteur Gen6ral'in ~ona, joka sitä valmistelee. 

Mole missa paikoissa voimakkaasti protestoin sitä va st nn 

että me muka paperialalla dumppaisimme. Ulkoministeriössä minul

le myönnettiin etteI koskaan ole va litettu dumppaustn tapahtu-

x) 
Puhutaan tosin parlamentin hajoituksesta ja. uusista vaaleista 

aivan lähiaikoina_ 



• 

• 

3. 

Tan Suomen, mut t a sensijaan kylläkin Ruotsin t aholt a . Tä t ä 

en ole voi nut kontrolloid . 

Yllälnain itus s s anomalehtien j oht a jien kokouks essa oli 

jolt in t olta teh t y suggestio siihen suun t aan että sanoma

lehtip per in si jast a jot i n muut a paperil j ia ehk' voi t a isiin 

kont ln gent oido t a i r e joit t aa . Tätä k s ymystä yösk i n tu t kin 

j tulin si ihen ohto p'ätöks een et t ä kys ys on ollut oina-

-in tois t i seksi a lnoast an er ä 1s t ' hlenOlmnist paper1lajeista , 

kuten l r j ep perlsta y.m., jot k eiv t el tä kiinnosta . 

Ul koasl , i nminl s ter l ön kuppaosaston joht a j a kuv~avasti kyl-

l ä nl::teno an ~ l nul t a s i s t noottl' , j oka an t aisi ul

p perintuonnln r joi t t mis-ko in1ster1ölle va l tte ja t a is t eluss 

t harr stavi pi1re j ' v s t a.n& Olenkin nytt emmi n Belgian ul-

koasia 1nmi nis teriöl l e s ellaisen nootin j ättänyt. S11n" olen esit-

t änyt kantamme yleensä ja varmuuden vuoksi myösk in puhunut kar-

tong ista ja voimapaperista huo autt en n iiden r peel li suu desta 

be l gia l a1 s i11e r kki no ille resp. belg i alaiselle 0 alle teolli-

s uudelle • 

Koska on l uul t av a et tä Inspecteur Gener el'in r ortti 

as i est h llitu .sal l een tul ee s ls i t ä ään Joi t 1 posl t i1 vlsia 

ehdo sl a er;' l si i n 1 j aihin nähden, is t ä j o y11" i nl tsin , 

olen pyytänyt kons ul i Holmi a vl elä plst "ytymään " inii p' ivinä 

k seessäol evan virkamiehen l uone kai ken v r al t a . 

Loppu jen lopuksi huo a utan et tä nskala iset lehdet Del-

glassa myyd"l1n 

r anskan cent 

cent imeä , on 

gi saa selvää 

x) 

30 belgi 

eä. Koska 

itseasiassa 

dumppausta 

centimen hi n t aan, 

r anskala i nen lehtl 

siis r ans kalai sten 
x) . Jos r nskalaisten 

joka vast a ,;;1 

P r lsi ssa aks aa ~5 

l eht ien myynti Bel-

lehtien hi nta ko-

En pidä mahdottomana että ranskalaiset lehdet ova t itselleen vaati
neet tälla i sen edun luvaten sensijaan olla lähettämättä lehtiään 
Brysseliin ens1mmäisis8ä aamujunissa; tosiasia näet on ett ä ParisIn 
lehtIä ei saa Brysselissä ennenkuin klo 1/2 2 pä ivällä; jos Parisin leh
d~t olIsivat varhain aamulla, esim. ilma teits., Brysselissä saataVissa, 
hä irit8i8i s lla 10en huomettavasti Belgian omien lehtien menekkIä. 



rote tt isiin .esim . 

l ohtien kys yntää j a 

40 bel gi an cen t i me en, vä hentäisi se nä iden 

lisä isi huomat t va sti elg i a l e isten omien 

s .o. Bel ian s 0 alehti paperiteht ili j t sai

m r kkin t oma s s maass en . Tämä kysymys , johon 

toisessa yhteydessä kiinnit t änyt huomioBl, on 

delikaa tti, jott siihen voisi vira llisesti 

leh t ien kysyntää, 

s iv t suur ennna t 

jo e nnenk in ol in 

kui t'enkin l1ialcsi 

k jota. 

T tomatta mitä än va rmuu della v~itt luulen uite nkin 

us kalt v n i s anoa että s an omalehti pa peria Belg i a ssa uhkaava 

v a r a ei ole ainaka n vielä akuuttinen. Kontin enttiJ lirjestel

mä yleensä sitäp 1ts1 on, v01n j a h1ilen kont1ng ento1nn1n a1-

k ansaamien ikllvyyksien vuo s1, erinoma1sen epäpopuläär1. Leh

tien yksimielinen stustus ja v alien l äh eisyys ov t myö s 

mei d"n intresseillenme edulli set. Jos ha llitus kaatuu, 1kä 

e1 ole mahdotonta, Ja jos tulee uudet vaal1t Vielä t änä 

vuonna , voi tilanne tosin muu t tu eptiedullis emmak s1. Tä stä on 

ka it 111an aika ista mit "· n sanoa v uud ella. 
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LIb.,aa tatea kuaaioltta.n tel 11. rapor .. 

tiili Bso 61, Joka .1.l1tUs 

lalDll •• t ..... ttortllftaUt RaIlab. ••• 

K.rr10t·n .. ,ta .!Raa~ .... 

Ottet.. T ... ta_. ..ra 1U1ll •• r1, .r1a

caal •• n Jaaant 01 iabeal ~1l ta •• 

• er. 111baalalaial.ten, y.,....... A. s. ~~.-Eoakl_ • 
• • 1 • 1 • t 1. 
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Salainen . 

P A Jl 1 S 1 A OLEVA L 1(HETYSTö. 

RAPORTTI n:o 08. 

loka kuuta /9 12 

~ ( --,""---:",,-_--
. Isia: i_d.e .enaattorlnTa&llt 

Banakuaa. 

Rerr101:'n ... 
Ren10"n aan .. IlIpu~u. 

V11.e lNllDIlJl taina t.k. 16 pUylnJ, tapah tD.1 ya 1: Ru.taaaa 

.enaattor1nYaallt. Inten ~et~a yt.lltaan Ranak..... .ena .. ttorlt 

9 YUOdeka1. -.tta yalUt tap tuyat JOb kola... no.l. Jollo1D 

Senaatin kol.JD.alme. uu.1 taan. 

'u.. wDDllnt&1Jl yaal1u tulo. ei .erti t., .1 Uin ole.l

U.ta _u1:o.ta S naa1:1D kokooJlpanoon nlb4en. ,... yU te pl t ... 

pa1kkan... Aol1a&tta .11~ ,1:t& toalall1.e.tl ~ohe ."ubll

oune-p101ue Uok.l Senaatia_ Dl tau taaD haarill N41iUllpuo

lD.,Ua yaataayaa rrballJ Jl:7111k1ll yolUl kokont.1.ta 9 p •• '"~~ 

-.l4.eA puolut14.tn h'yUtaaa aUtti pitkin l1n~ pt.1ia kaka1 ~ 

_tta .. la on n .. t .. , etU. U.t. '"01 to.ta huoltaatta ,,'a1ll1-

.... r,Jba&a.1 el ll.u.n~t 1l11len ra41iaalltn luku. Jo\ka 

ka • 
Jht'l.t.rBtl 8oa1all.tl,n 

elelle.n ~.. P7.,.u.n 

Herrto"Jl &918e, ohJel.aaJl kannaUa. ,.... ..lkka OJl ehti yaa

lien iartelJl Qalo •• 

IUn ollen .erklt.e, a.Rohe Jl'PUblloa1JleJl yoltto ettek. 

tllYl ... tl y ...... koeta rt.41taalla1Jl,k.,' Y&Ah&ae&tlJl Seaaatl .. 

... Jo oUy .. t .,.tUoU. ~ yUM ..... en...s..te .... nln 71, ... 

./akdu [kirjaimin eura/lI'ien ohjeiden mukaan : 1) T.1Val/in en. 2) Tavallinen ja lis.'iksi 

J) Ei ulkomaaedu tuk I.'n tiedoituk iin . -1) Ei ulkomaaedu tuk en ti doituksiin. mutta J: 
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1. 

X:aazo1.... .,... fthte •• __ auaku parl ll"aarlD'll 11 .. 

.. polkk.... u •• 14.1l ~l'tIl aa14.1l parl ... nttaarl.... .1 .. 

..... ."1 SlIlaaUIl .1.r1 on en_lA fta~.hla1n.n 

b11.Il K.ul&1'1n. 

!ol •• 1t. puOl.D GaAOb. • bllo&1n. tlaln .ol~ll" 

kaut I17t.. U... .b4oUoau eDual.ten. ,,,la 
,.1ku poliittiD.n •• rtltT' Oll llhlnnl •• .'tl Re1'1'lo,fn 

parl ... nMarln.n ..... .nU ••• tllD .urt,tuu. RIIl.n .... &IP 

yah.l.taftt .1tll.l,.1 altu8lk.,.tl koolla oll •• 1l ~ 

rlD UIl •• tTk •• t. Jotka ta tta.Uau &Iltol.at R.rrlotf1le 

.&1 'ton la1.o~tn konnrttlDk ••• w.- Jonk. .trtl t)'a toalll 

Ihkl GIl .n ....... aoraa11_ta lutua kuiD aiD •• lllat.. .4J ... 

UD •• Jau on Jo nlet 117' D1i1l uri .ttä. iuoll konrt

t-.t •• n kautta aaa4ut noill 2 a11Jaar41a h. .1Ylt llll ... 

kllD rl1tl .IA peltt 1.lkal. 

~lnan •• lkT'187ka., .o1fttk1D a'1'1'lot'l1. ka1k.ata 

~ol1aa'ta plankill ~ott.. .pla1.1lTttlyll Tlll~k.ll. toal

aala nle' on .UI kDIl I'Marl tlaln bluk.ubll lopulla 

uu4.11tea kokooll 

.ar'.. _4J.\111 •• J.u. kUki.. al .. toauua.I.A&Il on QaJ..ft 

DIt7YUn. PubIltaan 12, U. Jopa 10 allJaar41n yaJ8D.k •• atal 

~lnan,a1kT-.raT' ~4oa~klll .uol.1l 10pUll k.ak.l~ 

.ltal poll1ttla.k.l k7~katk.l Ja ,1tl tal •• a' R.rr1ot'n 

.... ta~' olk .. lla :a ...... ·11. to4.ult81 .. aU kITUa. 

aAIIl hrt' ..... H.rrio"n ... &11 .aare.ntaat .. ka1. 'a".'n. 

o.a' Ya1bl'tlalll., t.r.rt,.I'~817a Rl1'1'1ot'n .1a1polltl1kka&n. 

Jok. llhtnt.l.. k.atu.\aa .1kl .. a-.a1,toa, '.0. ei talJ. 

kart.llln .. rk.l.... ..kl ulkopoll1ttl ••• '1 al1'1'lot'n oaolt.. '- ~_IkaIl_ Sakaan nltaAln. 01k.all - ... n,e-

1& Ittl R.rrlot'n UlrrtnU.. ..n .... aJa Pi tkUa 

nl kaa&Il UIllkaU__ ....... Uatal" k.lIk1t,Jta.... Jota 
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kial UI.1I11 keaku.-.n Ja r 1la..u t Ja Joka ke.l9'. riJt.. 

kol.1 Taahan P01l10ar' - La'Y&l. • ft.r41 \Ul ene-s.. Il. 10 D7t 

Tol h&TUM. eUI t In ene.s.d81l Ta .... alla 11epIIUI 

on rrbal&. tntln T~tl T1ell .aArt& polllttl.ta 0 ... 

~ttllIT1D l1aad1ll1n rtbal. Joka kaiki.sa lIne.t,kel •• 1 

on antanut IIIlIIl" Rlrr10t'Ue. 011.1 ,..IrnUIT1 •• 1 et-

U tuoll ftJlh&n e~bi;81l kaIlIlattaJa' koettalaint kaataa 

HelTlo,tll ennelllal1n 'aaanUaiJMn keakl t,. on :tai t aooo.,11. 

~ol.llta puolen pubRtaan Tar.lll palJon 811 1 

aahlolll8UU4ee että Hlrriot lt.e. JOka II k&R&n Toilli 

k •• tal D7k71etl t1Gn palJoutta. luopui.i ' .... 1Jllat.rlll 

tota..~ Jlttllk.een .111 Jollekill Täb ... an ek.ponollulll 

hellkl1811e Ja al117ttllks.ell iteellllll ulkoaill1sterln aal

mn. 

kokoon 

JU tln nl.1den qa,.,stln k~ kun hl:Darl JUllln 

T11kon pUata Ja ba.lJIUikeUustllu T&kaTUU 

alk..... a11 tl 011 aahdotollta a1 tila "'1'11&& Innustaa, 01111 

Talll tahtonut 17hTeat1 Tlitata 1l11hln IIIJldolliaukaUJl • 

Jollln ole ... aaoloeta p111'f11.al Jo kauan puhutaan. 

Bna1 bWl alu ... HIITlot 1 'le EspanJaan ollak

"In .aa~ pl1TIn EapanJan Il1qi.en halli~8en Tllraa

a. lAonnollh .. '1 011 tlab aatkan tatana lllh1nnl aJII,a

Uu oaol tue la'1_1&l.llle, ll1"eaa1ll t .... .,..,l h.1.tUDIIlle 

TelJeatanaalll Ja ehkl;l .,8. Hlrrlot'n puolilta Tl •• l 

eli oaan .aen.. .,...I-.1.to1&18111e. EdeUeen 11ellee aatkan 

~na 7r1t,8 aaa4a pol. pI1TIJIrJ •• tykae.tl parl ko~ 

TUOt Jo TIlIJI bRoDOJl'&nIlt ~pp.poll1ttl .. t koD:tllk'lt. 



.. 

• 

• 

•• 
olD volne. 11101ttele.atta a&aoa. ettA Herrio'. ~ota 

Lauaanaean .enna •• '" 011 ~oteDk1n l.oloi~ tta ~oDka 

on onn1.~t v lteUen - oaak.l .,0. ki1toa Berl11D1n 

nlen lhvWa1n aaDGen merkill1sten h.paJlta.a1en. va.

,Atua tlaU lIo101DAlaa. haluaa l1aUA Ranskan kan-

aalDvl1l. tukea. ~ota nlkGkohtaa Herriot on .1l.1l1llA 

pltlDJ' IlUhhhaa_ ~anU1A (aoooJ'd 4e oonflu.oe). 

Yb4,8n.lto1h1D (kalppa.opllmaneuvottelut Ja erQt llUut 

kohteliaiaut.t). lenAJIIIl (nonacr ... lo) ,... l'araallk1n 

Herriot KaAr1!lata .,Ga hak.. tQkea po11t11kalle.a 0.

ntveaa&. 

Se .eikka ,ttA 'Ia& _tka _ttua. ~a.ri IITt 

It&l1a.n kua.lJl1a1en la1vu'-&DGSver1en Jll.keo on al): .. &I1-

saana. atn voiaakhaa Ja leh41aaQ;1n ll.1l.auo ha.bI:ut.. 

ettA hben tark01 tuksen. 011.1 p7KIA Z8Pan~u kanaaa 

.,llal.een ,.tAY71Bao»~aa.n. Joka takal81 Ranakan Ja 

.en ~1taaaa olevlen &1u .. al4en atrateeg1aen Jhte14en. 

1'1iae1n.a lm.bu on Jopa .eUain,n, aitA h&ll p7l'k1al 

.... &&11 vtll.la1ka1.e.t1 Rauku valvonnan &laU1kal Bala .. 

rl.n aaarat, koata auka U&llan II&IlGlJv,r1en Jhted ta

ko11Ak.tA& ol1al olla.t nU"an saarien val.UUa .o4an ..... 

raa .ttu ••• , 

On .&IlO ... th. .,lvll. .ttA nlaAt b.a.Iult on otet ... 

va altA 8Uurl .. alla varova1aaD4alla Ja E.panJan ulkoa!

ntat,rl onkin 'il.n va.taana.' alta tarkoittavaan vll1t7-

IQ'ItTk •• an Euaariaaa eh4oUoaan kiel tel.e.U. Oll81pa to

",lla ~v1ttayaa n&h4&. alllal.,n koht,lan ranatalainen 

aoUlaa~ aau ••• ua "f&Il.1&D 11.»1 8&1.1 tlllAn IIMD 

rRA..al~latan valla~uk.e1l1.ten puolalta. !ol.alta 

I olo tuak1n arehV.a b.n vUttU atU Itallan ~ 



BIIP&n~ tv.mleUa 7d&Y771Io:p1au1 lUoa.e1 ta 1986 tuak1n 

eJ1U.. BlpanJIJ1 TUlleilta tapahilaa1en Jllkeu. Toi olla 

kOT1uaaa luvSarToua 1utruaentti. 



SUOM EN LÄ HETYSTÖ Parla18 10 Wl M p:nl 191Z. 

:0 
I ( n 

~:t/O~:f' 
.2..7/0. 39 :. 

. . 
Ulto 81a1aB1D1aterlGl1 •• 

IUmll01 tta n tatu »77411l että toi aap YIDI 

t U po tam.. raportlaa&D1 1l:0 M. 81lDen en Ja-

kelua .1&nO &18111e, 

Z kertaa .811nt1TA 

r atta1811n lnlUa 1 Ja a 

n.a tln 1"&410&118 n puoluel'7 III 

oh. '~r&tlqu.tal pro Gauohe R'publl tn •• 

oln 01181 korJattaya Iin y.hter'e.sl • 

koh Jo. eanoiaan etta Yl111el.ten senaatlnY&allen 

t tta S.aaatlll ra41taal.lrJhal 01181 Jou tullU t ehdotto

elle~.tGGn. -7t yalltu1sta senaattorel.ta .ne.

.än kUin pol. t todella kuulull tuohon r)'baUll. Koko 

Sen .tl.. ..nalJaan Ut~ll r,rballtä Yl.11 .antaala 

UIliI ehdottoaa.ta eU_latlstl. 
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SUOM EN LÄH ETYSTÖ 
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Pari.l_. lokata.u 16 p:111 1981. 

Herra JU.D1a teri. 

LlhetlD täten tpnnloittaen 'eil11 ~ 

porttlDi n:o H. JOka aldltU., 

.0.el1 R!!D= ' p.,eriD- Ja yoinYilllDi11 

&9:il1el1 ..... Rauta... J& Bell1 .... 

o t taka. R •• an, .erra 1l1Dia tlr1. erin-

oaa1.en ~l1Dl01Ult •• D1 Yakuutu •• 

Herra tJlko •• 1&1a1Di." ri. ,.,ub.ern. .... S. YaJO-KDSEI_ • 
• 1 1 _ 1 a t 1. 
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P .&. R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n;o M. 

Pulti s a 16 p:nä loka kuuta 19 1&. 

sia : _ OIltA ~. ,.»."s.a- Ja 

YolAY1UA1A ~lA'A ~~ .. ~ 

tali. ~. Bel.cl .... 

Salainen. 

LieA" Q7~ yar.1ak1A 0"". __ 1008 puetUl •• , 

k_PPUlftyOU.~. aanå... ..kl haUlt11.k ••• yaDAoIt •• A Bel

d"., loN"U .elo." ailll ku.,]]. o'-.kk"'. a&1alt ... 

~A v'ikloJ.... Yl •• 'l aIlblA •• tht. ~art141 ••• ~1 '1111 he" 

uUI 08. 

'''1 qa,.,. o. ~.~ft.U .,IaIIrIla.1l tv.lnal.m , ••• 

aM... ..lU. .-o1AbL1. Ra.ohlU.klA Oll ua'UlpMll '1'1 0'

"..... l.y.t-. ."1 Ya04.. 10JGll. koll'1Qse."ikJ.,.,' .a4.1. 

le.. 0"" baZ'ki'.yua ~a .UI ylell 'IU. ft04.U. yo1-

"'laU. ..'11 'l'1aA1ul Mlpo.al.. ..0. kO.U.,..,U,. 
ftU'tA'.at... ~U1:L •• _ U1kD.1 ~o .1 YUl yuwaa& __ e UI 

uua k'rMa .. .,. ... ,'" poll~1_1". J1Ultaftftll oleYUl 

.rikol ........ kaik.lle UU. p .... y&raU. ~OD tul •• _la-

• ~'ka Oft' af ltytpaa't. ,.~olquleU.. &aIl.'" ~o 

'Iltl fUlal.M .... , .. y. toa'1qe.'U_ kol'o.,. ,l1li baIa 

oaol''-," DlMDtl. YlI.rIltal. .tta allA ..... , &1b18_'. 

leaas..1MD lena pal'l n1kD. 81'''. u •• plaw.s. ... 

__ t'''' .......... al.U '. Jotta 117' Oft' •• 1 1/1 k.l''' 

ara_' lal1Il ..... .0--' •• "Ualalla a-kvw.s.aikal. ..0. 
Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

[) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituk iin, multa J: 
............................................................... ........................ .. ....... _ .. .. 

.... . ... .. ......... .... _u.. ........ _ .. , .. ___ ..•. ' .. . 
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• UI .u ... oal... tulU' k.rrottal.liD ko.fillllllUUa 

1.6 (DTt Ilolll '1/1' 1I&Iluu fruclll lallkukoeffl.1eIlUIl 

olle.. Ya11l ~. , .. tl huoliaat'- ,,..,te'U18UIl UIlUa. 

sellU t. bIl h1lluul lmlll. tuaal MIl1Il .11 ta paJm ... 1I Ulko

aill1sterUIl kau"ao .... tolla MIloUll1l alD1l1le Jrrk18t1 .t

tl balm. Oll yu.ra. koaka lTlkoaillla'.rU .1 w.1. no .... 

aa&Il aWIlkUll tllll1urotub'lll l1aa1l .UI kOlltlAc'lltte~a 

RrQIr! .. 11yl ••• tl korotetaaD. Baot.ln llh.ttl11ll1. 8&!lot

Ulll _alla 0 ..... 11. ~OJa .UI .ulJa II hll. Ul'O'

'''MA. JoU.1 unUnc .. tteJa ... ·-ilm1 ••• U pol.tlta. 

fou •• l. lalU.llklll Oll .UI P&UyUJ'l1a1ll1ltlrllSn 

pautayarao .... toll. tRo11al.ta 'oia.np14.tta 011 b.arkl~. -
yaikka •• ODIl.k.l Joa~ aJol... tlltooaa.. SlnJIlk •• 1l 

Oll ..... yUJ.~aa1Il1.ter1Dn ,uolelta k~t, P1l1lta.,..1'&IlO"" 

Jl.1l kaIuI.. Olla llIufttteluJ.' IlJalt 011.1yat no •• yal

•• t '-11l.1l koro~.en takaillklrtal.lk.l ellll.aaotal ••• a Ulu"..... nnaten, _tta 11111 .bloU. .tta konUDCU

tl' ...-11a IlO""'" aiDaklA ,~ ~,IIA & yl1Pll •• 1l 1lOr
.aall'fU4l1l k.*1arYol ... ta tuoulata (DTqUll n. 60 ~ • 

.... , MUY ot ta la , I1YI' Y1I11 ole JohtaA'" .. 

loa •• a. P.Jol .... 1 •• 1l J1lutaftr&ll o'.J.' k~YIt ,b.& h.1I

ao.tu •• ..ua1 h.1411l YUaatoJeua alka.... YIb..1 taU.1l ko

UIlUD _hJ.n',,,, '01811_ puolu oyat tau 16 4.parM. 

aell'ta kaIlaa , 1ak.'tIlA ~"'1 y .. 'lll •• t 11al",JI ~ 

~latoia...,l,.Ua ko't.aa1.. puuv.nru ~aal. Jok. yol 

olla P&aDYl1J'178PlIl1.,.r1Da '11.... ~11~8RP& yol&ak ... a 

~~ ... '1 ,11111'11 ~la'l 11lOIlIlOtOllta '11&llll.t •• 

OIIIIU_ pullauu lul.1l .... 1 ul" a~._ 

.... UaiA ~kaa ~'ll.... ol.ft' _OIi&lal.-~aDl.la.' 

_. __ uYOUel., ___ , W.lok.... ko" auåa luo •• l-

1 .aU IaAlM. klr". koaU ... aUlla hel11. aoai .... lv. 
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n.lU.s.u. n.uYoU.l1l1.... fol .. 1~a JUolen l .... W _.1 

ftold Ja kon~lllC.n~U 111l.bU. n.o4.1le on~ plu aaara,

Uya~. 

..111. .lal11 •• na .elkkaD& .&1Di~t&koon .~~a p~ 

Jolaaalaen puu~yar&Jl o.~aJl.n 8JB41~a'1n pre.llen"l 

f178tru, Joka oli alY&Il 111u p..... ai •• , on Jau_~ 

palkkan... Rlnen tllall .. n on Y&1.Ua koll8llliaae Calah''-. 

Pacn1.a, JOka .eka Il1ven Gaalau'.aea e~tI. _uen UÖ

Yltl.Uin. ftok.l on kahoUaYa t&1le p&1k&lle .rlU&1n 

.oplY&lt.l. 

KelU. e4alll"D& .elkkua a&1Di ,... Y1I1a .nna

na, Joka tilli tllMonl ya.~ bUl 711101IYa oli kirJo1-

hUll. YllIlll&1Di twl labnn Johdoata koski'll p1l11~yaraauhll 

aah40Uhk koro .ta kod'fh1entUln 16, hohlll tltI1U

Illll ~ppataaarl kl&D~71 kirJe.111 ••• '1 ~pp&a1Dl.terlA 

JUOlAlIl YalU •• n nilY _via haUtoJa, Jotka kolalalft~ 

~aual ••• ~ 'ola ... l .... ta ,okJoI .. &1 •• 1le p1l.11~aYaZ'&AYieDD11-

11 Banalt&all. '.1111 k_Pllu..arl1l klr J ..... 1l 011 Il7Uua1A 

kaD»lIaa1D1eierl ta'la.'tiplllllkk81l.a kautta ... 0111 kirJ •• 1-

li ... tt ftat&lull'. , .. ,. kirJee.,a Joe- ol._e ....... t 

llA'aylU_. J&1J'DDllk •• a (Joka tlallD km pnSkollUll .,.. 

, .. era .~.U.J. kappaa1Dl.ierl nbYl.Ua 71_p'" .al

DltuD U.4oA. .U.l kapp..wat'.r18 &10 no.taa talU.A 

korotaD •• _lllla .UoUa kala .iUa e'U koatlqell'U

JIrJea,.la& •• ·-nuh.aU kokoa&Ul 'olat ..... , ... klr-
"""" J.e111aea .t ... 1_ ... &1.... alla Mzkl11e pUJatal. 

suaaYUUlYl •• ,s- •• 1f!U!t 
u,t. ... ia1 ....... nikU 81'ieA Belclu • ....,1 

alall. ·'Jr.lu •• r1I. ta,,...... ,lIlllkkl pl tay ... a 

~"aala Y&I .e ."el .... n.aa BelelU .. ko.U .... llto1. 

.... Ola ~ ala·t ,1u I _1IIra,. 811'" tu MUUu 
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p.riaa,t •• lli ••• ti plAtti kODtiQleDtoila paata.araa"oaDiD 

Belgiau. _tta U.1Il ,1A"k.'D YOI.e •• DDD Yalahhla' 

.1.&t 01. kthit"D'" •• DJIlk •• D aat.l'ataaD. -re.k1D .. 

• 1rkanlJ.D1 Bz78 .. 11ll.... Joi4aD Da.. Ol'D ul •• ta o~ 

l1lt ",,'tl.to1alnnaa.. 01".' aiU. .ltlU. .U.i aabatan.ft& 

uhkaa .alA l"aara. SensiJaan 1"01 oU.. .ah4011hta. .ua 

k.l.o.plllkT' Jov.tul" .. t toDU~DUJl t .. l Jou tapab .... 

JoDkiDlah.D JIrJ •• t'17Jl al&lalkai. 

StaJIlk •• Jl kan 1"11a.k.i kal"lJl B.lc1.... OD t.,ab

twmt ht.1l11iubtD .aihdo.. Jok. o8&ltsl Juuri aihev.tul 

halli talteen JaaeDhD keaklla4.... m.llJlD.e.ta .rla1.U.J7-

4 •• ta koD'lDC'Dttipollti1kkaan JlIhA.a. "'D taata •• lkoa 

.rl raporU.... J. t7741n t ... a .aWts.1I&&Jl ."a ftDh& 

hallitu. pli.U eJlD8D kaatuaht&an .Dtoi 1.hA111. k~ 

D1kMll. Jo.. •• Dia..... aanoi ei r,tLtyTlIld .DU 

v.v.al1D koDtlnceD,tlto1atapltel.l1D ."aD p&lD .... tolD ko.tt .. 

..... h.lpoUaa .1kata.pla. Uv..l hallitv.. oa .1kll.l ,11.1-

M.pUJl nlD nUoa alDaklD 7hta .ucwalD.a u.... B.l.ciaa

.. avta !mo.lo'" h'rUtIM ••• a •• 1..... Jot'D YOID .... 

011. 1'111...... Belgiaan DIh4.D aiD&k1a .Ikal laulDI. D .... 

.. ait'D aarraatQv.... l"allttal"a URal IAaaIi oa kokoODl&D

_. .Jo. "D 1"1rlt7' .eDl. 7h,a l"utaaal.l. AIJl "nnlU. 

ftall' akal 1"llkko. .1 Uea. oa l"aara .ltllklD plta ... l. 

~1'~l"l.a'~ " ....... 

..... t1 .. UPl!rl.. htl.at I"&Dakal&l •• , J. Uko

aaal&l." p.perU.ht&111Ja' .U.. elobv.a_ 7ktlt\rl •• D .opl

-aea. Jon .eao taftUa ftJoUua .... althUpa,.rlD 

taoatta laDe".. ~III& oo,1a. oa YOiaua 'Mi ftOIea 

1 ...... Ja .Ui ....... koboata .. , ao1aaoaal •• , ""1-

1 •• t.*-a_1 .... .uAeW.lata tolat-.U.loU. nohU. 

1.,.. 
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koa'lns'Dt'lJArJ •• tl1a& Ranataa.. Jl.laal hllpo'Walal .... 

aoaallhtlpap.rla ~a.. ~ .1 ~l. 111'1 palJoataaa 

TaID •• aan. koska n'" RaUta qU._1Il OD _11.1'1 ....... 

• al.lhUpap.rlD Tal.1I • .1& Ja ko ... kehUJa JItI. .~ ... 

mlk.. .Uh.D ."IL 1 ...... ' 'Ulll o.taftt JlilL taaft'fta_ 

aaarlLea' o.&J1 aau_ pap.rla. Ll.lkd ~le. .'111 , .... 

lU .. t paplritlhtaa' oTat IftllOll&lalD l'Uarlkkal... Ja 

Ya1kntuaYaltal.l... k .. l.... OllD Irlkol.'.'1 'Itl ~to

.t &U.Yll .... _ 0801 U".ID.1 IUIL k7.,.,.. aaDoaal.hUp .... 

p.n1ll DIb4'D UAllIL -.a.a oaakal tol81Jl kulD _WD 

koDt1A8eDtolW11b1Jl art1klolhlaal albl.a. 

ll1 ta 1Rl.. a1lk1D pa,.rllaJI1b1a kuten .aullkalk

k.a ~rl1Jl. oTat koatiDclaU t D.11hlD alb.4.a 7hIL 

.t.ll.. TOlau" Ja Jh'IL _Vlt kula lIl&&l.lekuu.u. laa.'1_. ~ollola a. paa~lD YOlaaaa, 111 k:l"&t'JaplrlU. 

aolD 81. TU •• ftOU.... tuOaDlIU.. 

~1.r1JlTl.'l B.lc~. 

~~ k7.,.,k ••• a albl.a T01D Yli.. rapor'tl1Jl 

aIo al. au~llD. oa uaa11 Ilola Ja~ftaU ulaa 

..l'Ua' Ja ll801 UI Ii.. .1.n. '.k. 17 P :al ulaa 

tartDaa tutklt.... Ja k __ 1Ia kapJMlal.ter18 .... Miaa 

hoi ta... TlrJrM1.1leJl lao_. • UI1 hAIl.a kILIi Vka.aaIL _ 

kUa ola 01.... .au altala koat1.apa"lft&1e& 11 ... 

_al ... U,.. .. nla .ikl 11101Jl ~.,ap.rt1Jl lIIIlc1ea .. 1-

81.... ~"1Il U.Ra Y".W Y&Ua a. tat. alta ~o 

,1...,"1 01 ...... , "lelU Jl.l.01Utti •••• tilaa-

••• ta ~a ... .... ••• ta ko.tuac-atUkI"....,kn ... 

"".".'1 '1''''". Ia.. &Ua1 • ..s. 01... 111101' .... ' oa y.lJrf1 ... 

...... 'ek. 1 p ,.ta la".. 'IFala Ta.... !IalU 

_a~ _ _roM". • ~l.'a (1 huct .... ..-.J 

, ~U. kUolta. 
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bMo.n .1Ul.n ."1 _".kM ftr.ll1k1n Ml"_ Jaa. ta... GIl Jakko tIIlOU.. 1llko. "01. .ekA .1thu .... 

.. nlai •• amlMallak.ll1l tabo.n "o~. 11774& TOl_ ...... 

kau a1llak1n p.. h.1Jol1. blln !auta, KoU_'1 J. 

LatTl~ •• tl ka'.oln ,,1.11 .11hen ."1 "oln b1llDaa aAte

U '01ll • .,1_18U Urw VJ.Tln nlll.... lmoaaU .... '1 

n __ •• J1Ua "........ .UI .I1UI on ......... ll1au.1a Tie-

1. "01\& 1aIl~ 'IDI t&1".... Jo. T&&Il ,,01n"l.n'1111k

t,ut_ actn'U 8ftt hrp •• tll '78t,,,ll .1IU ... 

Pl'aell& karl011t •• ttlll& haluaa .alalta .tta kaa 

lIbe'78" .. ~ "lralll... tl.40n "olll T&paU~"I •• 

'laU. .ate''1 aa... 'l.to'ol81.toU., 'I'Ut 104.t Jaa. 

tln ~ftUM4.ltlaAa' J. I.a1a»J&1.bU. "aft.t1"., •• tt ... 
•• raaftll. Jl.n.l1a u-nt&arlU.: -'''1 lUl Un.. 11 

t11aao.. a&oMa. koeta ... ,,11 "01. Baukaaa-. lltal 

.1't.. 01.... koko taI".n tai.t.ll.lt "olll ".p~twa1.at

.11 

Yoln"llntl Be1l1aaa • 

'1I.1k1A aatu. on "D ,aN.,l ~11 uuttd. 

llaol" '.Taaat Belc1an totu'lIIan.. "olA taolllllD konÖA

.. n'olntl ... ibM.enat '~Ul .. n IIIlUlltuk ... ".1-

~aol11. )olli.... IAbtlln J. ,l.1.ln ai.l1»1' ••• ».tao... klrt 10J1ll_ .1t.l aVltd ."1 baUl1a.t ... 

'.,\71 _utaata n1kto~ .IU .. koN' .... ,l.1uon'lIIp.'

tla, I.tl.. kela •• U '1'1 .... U. ..n p1l1 t .. ta. .,., .. 

• ",.,a alUonU .. uU.... II ~'U. .11 1&,000 Maat •• 

11,000 '0Ul1ll ~., aika ~ l11loaMl .. "U •• l .... 

ao~l __ l1.n ..... a "0. 011 n. 18,000 'oAllla. 11 .... 

JU '.1 ftlalde11... aiIIl'''I'1I1U& JU'åba .Une. •• l-

1.1.... ~Ir~.,.la... "'a ~ -. .. ,.-.n ~1.1Iko.'~ 
"Ja J'Ll U.'a. t111&U& 1ft Ml4. "111111 ta1td .10-

.......... Uaaa Ui ... u.atU. IIT' ........ 'a. USa 
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kolata ko4Uq.nU.,a. l».Jl T11Mk.l t&Tin Bel.1u_ ai

aUe ultoalll1sterUn kauppao.aa~lla .anotUlIl pu."aTIIl 

Ta1'lllllla eUI. tllllD D1fr71 .. n JIrJ •• telalll Rutoka .. n ol

laan .. n ....... 

Xoaka koa.n kon tiqenU1 D7QIIIl on a1 UMIl. ei 

2e ~ korotu. ~'lallh .. U .erkillDTt •• llle ai Ub. 10 • 

•• naiJaan kilpa11. ~l.. ..111. Tapaak.l ,leiakont1 ..... 

tln pulttel... Oll •• 111& bAoaattaTla .ah~olliaauk.la. 

aaaoi.l~a ~url&k1n aah401ll~uk81a, aaa4a .elkoi.la ..... 

rtl Belgiaan Th4Tk81. ftralDkln allallllpltlell aU& 

a.lkkaa eUI Belgia.. ollaaJl IrlJ1Oaal •• n tr,tralttGa1& 

aUh.n tapaan, Jolla !uaku Ja RoUanni n nlnTlInt1JIr

Je •• ' oTat k-,Uluet hJTIIQ •• n Il7k,ldl tilana.tt&. 

Tar.tDk1D on Belgian ,lel.tl al.llpl~.ttl Il'aJttIQJ' •• '

U !anaba_ taDae iaaD Joka,l.tl ta Belgiaan .... TIl tl Toi

kilolk piell1 er1kolanro. Joata on au04oatet. .rtkola

raIIa.to. aietl !an.ku a&aIlTllJelTet& palkl Maa. ''''1 
Oll lUOllllOlll •• aU ollat .wl"&UD.na, eU& t&utal.&i8 .. 

nln hill. "l~aa_ Oll aUU.»! mln .. ta. KnclaaD1e

.. Ja .,,& Belgian kula'\aJa a&k8&& !anatan aaaDTilJ __ 

lTtIIln hJTAkal taleTat praalo" 

1a"1l J1l101..... k., 1lal Oll Ill1 •• 1 

Jol ... aialla oa -.ma .ataat .k.ta&. .~.U ....... 

r1a Ui". IMå&Il lLal11akt1.. p1L1L\aYUall_. Ja ».,.-
1'111_. ".'taala. .0IlUMJoUlak.l.. , •• U1Lloo_ J& 

.... .Ta' .... U... "reia Tapala&. aika 0. laoau111.

........... Joka pUaUaa 11.. rlaftlaletutal. IU

Ua eeDkollWa oa eU. »oaale'ab., uUi "".... II. 

lleiUl Iaal ,.. .., ta •• 11 ~ ar a4 ftl.rea. ,.. 

oa Tot.... DlIEkU. a1Wa •• Uwa n..... Jo OTa' 
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11LoJUll'" Dl,tabnnua. ,.... 11.&y.:ro. JOlat .. a1 .... 

• 1aak1. 0.-1\& &:r'ltlol~' .tuY,'lll&&ll p&:ra1kaa k8at

J&8Opt.Ra.l1Lyott.lRJ'. J1L1tttla.. ran8talal.te. kaaa ... 

01.n t&h toau t '1". 17~ail .Uo.taa ~ql"a 
tl1~'''' J.. ll.aaa _ttl ~aalal.l... "'1lO.el.bAl •• & 

u •• l. lla'DIlTt k&.! \7.. • UI Raalk.. 01111 Jollal. ta

Yalla koII4.11u t •• 1 '1 huo.Mal. mta -.1 w. at t.. .1 

1114& lIalkka.n... 1I.14la o.ab... tallu' koJlt.lR 0. 

oll1Lt •• t ...... tt1 ••• tl ... a kR1a k .. lkkl.. -.14.. aal4aa. 

Jotk. ont lRollaJle.t laal. t&k&nM'U. IItlll& 011 Jop" .. .ta. .tta t1L11.. 8Urtaxe-lhtan. yuta 6 Yl1kko& 

••• JIlkI1. • ua.~ .. t k11p"111~ ..... 

BaIlIk&ll kaupp.pollt11kka p71"t11 tilli h.tk.ll& 

.111. Jb& Yalk ..... ak.l klrYlD ko.tlac_.t 'l.,.te .. 1a 

pol.tul.... (Jota •• 11 yol uataY11J.lnla Y"'''. -
1 ... , Y&11MlJo14.. .. Ja .:rUD t.olll.v.u'I7_1Il n.oka1 

_01'1 tta. kll.. kala' •••• a), I4.U... w.ll1ea kol'Ol t;IUe 

.... _oJ.luak.1aoaa ko.'l"ln"l.n tl1all.. kR'ea Jo 

p7l'kiIV' p .... ~ .. lkal.-a .,e .... 1.&t& talll ... 1 toa1-

.taa y .. paakl1l lika lopu. 1 .pllal" ,.koOll '1'3'''. 
kIulk1. alA 0._, .pl.,... lQO.l.~4.. J.. alklll 

.&bIollll. 11.at,. kappanllM14ea _"'P .. 1aon ka .... 

YU .. kl1a.WU1L ,~ •• lUuta .Uta .UI .. lkal .... 

_ aaqaa""1a Yll.l. uoaaU .. n.U _,18""'" aau
ka kM".. ..... u.Al '108M' 18ea. -. ,ta YU.. ..Ikolaa 

k. w.atrof'ul.1alkd k.lea tao. 'lI.~".d p .. :r.PMll 

...... 1uoa. 

~. tIIl... .11'& 1"& 1aIlik& '04.11.. 0. ai. 

ka... ,U",I ko.'1act.'UJIIt.,..telallta '01.... J .... J ... 

'llaIIa. Jo... ..lUul'Otak .. \ ..,'.lIYI\ ,"'1&&. 0Il. 

,""u .,& ,UI Jo o. _lU'. nW. Ja JIl ....... 
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JlIh4.... •• to'lal1a .tU. kIul Raaakul halU.. IlOla 

kRukauel takaperla ,14.n,1 yotaa... oll •• t kontlncentlt 

tlaln YUol.a Yii .. l,.t.t nel~lDD.k'lka1. ~,la koa'lQc.at

teJa .i aUrUt7 liki .ntiail vlh.nne'V y &D ,1lA ..... 

toln .0. tapau ••• InUul kont1DBenU'Ja li,IUU .. 

Jo,. 100 sUa AVn,. • .. It korotuk .. , dylt kRltellkaaa 

kosklae.t aa&DYilJI17aa1Il1,ttrlBa alaan kuuluYla tuottei

ta .lkl paperia. 

Dul ot.... tlaln 7le1 • ...,nn.n bRoll1ooa/ .ekl .. a 

ettA RaDaka aeuTOtttl" ,ara111aan Yh4,.T&ltain kAllIA/ 

I.kl •• n .t" •• plakkola alkaa aeuyott.lut S&t.aa 

kana.. • laa4ak,'.a iaUll t .... '.lk.l Ja yol4ak ... n a1 "

tla n. korottaa Ja ... alla ':pohta& konUagenU' _, yol

•• MDoa .,,, aika t,k.. ',e'1 .'14111 h7Yäk ...... 31-

tl taIl,aa n.,tuIi ,aalrrlD. ,.. alati bobia lalV'" 

US... a1JJRlle tlalla 8&DOUUa. .UI nlet JlIlo\81.. oa 

huoaattaYl.. h&la RaDak&1D alb4ln odottaa klbl~k •• a 

tul.kua .ikl Ylell nlUyotllla. 311l.l1 yaZWIIIU,D Dl,el .J .... 

tetUia. Yaikka aUI ei MAO"a, .UI -ltat.oka... u

.la aiMn aoaalal.-ftn.Jaalai .. t MunU,lut plA't7Y"-' .... 1... a.l.... .. ... 

ktn puole ••• 
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Herra lMS terI t 

Lähetän t teD kun.n1oIttaen Tel11e ra

porttln1 N:o 66, Joka aIaältU. 

Kalll~ksen vaIhdo. BelgIassa. 

ottakaa vas~&Dt Herra MInisterI, Ir1l1-

oma1sen kunniol tukeenI Takuu. tu •• 

Herra tTlio&a1al_1ni.terl. 
Tapaahene. Å. S. Yr~"-Xo*1naJl. 
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alainen. 

P Å R 1 S 1 SSA OLEVA L1UIETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 66. 

PariaI a 26 p:nä loka kuuta 19 aa 

lU.D a77 I1lDlWl aluaaa 01. akelin Belgi..... n~tU al1 ta 

I tta RlnklA'tn halli ta.a. ~oDka 011 oJ1llia tu.nut k .. 1n kulu ..... 

l uoTla k1ll1k7a~kaln kariln TIlI.tl TIlJlam1ll1 Teallle. att

tenk1l1 kaata.i.l nllden bulget&lri.tln T&!teukalen TUokal Joihin 

.... ~n alkana Tlhitellln on JoutuDlt. 011 nlet laatltta. 

että Jo. ~.tl pul.&tautta Jatmu. Taltlon lMdJIUn Tal1l1~ 

ki tulli talTen kulue.. oleMan noln 200 allJoOll&& Be~&Il 

traqla mu ... 

)Dltta Juurl niihin alko1h1.D JoUoin h&llitutaen a ... 

71l"&IlO~ TUOt.l alkoi klrJl.t71 tapahta,l BIlal ... aakin ... &A

lalnen ~1&An1 opt1al-.1in pl1n t alouatr.,.,t.l1n nlb4en kuin 

1IOIl... _uaMk1n a&&8U. P'Metnletel"in t.hb.al noln 1 1/1 

Dlukllllltta .1 tten pulaa.nU.. aelkoa tllaAte... ....ttoi hln 

TUta. alih.n .". laä.laat o11ftt olle.t l11an p .. a1a1.U

.et ~ .tta 011 01..... olkeut.t~ .,.,t. Ti.alin Taloi .... 

pua tullTal&u4.en &rT1oint11A. BelBlan T&lUop&nt1n pU~ohtaJan 

Tllaeillan ter~a e11 .ettn ol •• Ula.ati opt1a1atla .. pl ta1D 

alt&la-s.a. hiAtoJen nOlL_ u.llla alolUa (hiUI. ~ta 7"') 

011 oll». t ~tt&Ta ~a Uaanttl. Ja Jalot! Tla&rtt1Jlo1l1a 011 

TOIta. rlkiatertlU IlOlA ao ~ IlOa.. ..U.en .l1ktoJln taitaT. 

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin II . 2) Tavallinen ja Ii äksi 

J) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituk iin . 4) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituksiin , mutta J: 

• 



• 

• 

a. 

h7T1t ... at.,,\G ».la.t1 ba1l1tuk •••• 

Sltlpaltal h&l11~., palt.l ~o alkai........ rapor-
z) 

ti .... a1.lt .... ••• rallak&lalaia la1D&&. _1 parl.e.Ul-

ta val t.lud.t ottaa ••• ll.lkal all~&aI'U. 71ial&rl1Dan 

lataa a.kl .atttol4& ~OO. 769 .11~00D&D .4.at& ka .... 

o taUa1a, Jol.ta JILli1aIl.1... aUra "-,t.UIn a1aia ... 

pl •• , 8,ka,ll& l&ak.avl ••• &t.uoaol~at.. ~orlttaalaeka1. 

Jl\ltta R.nk1.'1. ball1 ~a, ~oka natol. odo~a1a 

011 .aattanut P7871. vallaa_ 1 1/8 vuotta, Jou~l pari 

vl1kko. .1tte. pt& odoU .. aUa uud.. va1kn.kal.n ...... 

T.t. 9 »:.1 ~orlte'tlin Dlet B.lg1aa.. tRnDall1avaal1t 

k~tta koko aaan, Jotka vaalit. kat.o.. a1ih.. .ttl 

pll.vaato1. kRi. parl .. e.ttlvaal.la.. ~oka1n.. 21 YUOtta 
xd 

t.,ttl.D7t k&Da&lain... I171Sak1n nai •• ,. on älnlolk.utett.l. 

antavat .r1DDa!1... tavan ...... valllta.v18ta .1.11alola

ta. s.rv.nt,.lttl. .114.. vaall.n tilaatolll ••• n ~loka •••• 

r&Golt.lD aalD1t • ..aan .ttl n. oaolttlvat kahta aivan a.l

vaa lin~aa. !ol ••• 011 a. .tta so.lall.tlt voittivat 

kOI,·nSatl.n taataaDDk •• lla. toi ••• \aaa •• ,tU tla-.1-

lala.t akt1vl.tlt •• n.ttlvlt •• lkol •• atl alntl • 

•• 111 hallaot.l tu aloa to4ta taa ,ululkin B.lclan 

kan.an t.rv.'tä arvoa te lUkfk7 1. •• kaA vaal.l... a.lvlatl 

~oa &Daalta.. 71.1a.ltatl. tanaalia ~lla to.a •• -

tol4.ukd. 

IelglUl .0.1 •• 11a'a rak.DD.tt. ovat tlalll vuod •• , bLlu.... ~IrJqttlrl.et hUllala. •• lla .att.ln •• t llk.aluO.Ml ... 

•• , lakot. ~01". vakavuutta 0. 11.~t Koskovan Ja koa-

IJ 
OlIko raaahlal •• n lainan .htoa ollut aen oaittainan k ___ 

,laiDan lt ... ~.. .~ .... 1.... luJlt~1.'8. ranakalal.tan 
»uola •• alin~~.. -baaooala8U- ~a'ko_. o. klQlll'a JoIlo. 
8. vltll uakalla vu.1I&eU.a va.tat&. 

Dtul .... "lvaalel.. oa JokU... 81 v. ''''täD7t alt. 1Ial-
Olkaa .. "... nal.an al ...... 1~" nai ••• parl .... tUvaalela-
eakl. o. vaallka lpo 1 ... , 



• 

• 

1. 

a.D1aU.n •• 1 ..... U 0.01 "tta ... l... ollu. t 1'.11. An..tult •• na 

lakkolal.111. antol ... at n .. t .o.l&liaUka ... t ~ tr. Yll

ko ... h.nk.l koht1, tll1Gln ko~.'l' h"1 11.ol"1 ... a' 

&I1ta ... anaa l1sIl0111.111 •• n llU,1staaketnl 20 tr. pl1........ • .. 

t.. ..n Haät.! ~okal •• 11. p14 .. t.t711. 50 tr. 1'11 ... ' ..... 

Onhan aanomatta •• 1 ... 1& aisti tlllal •• t rahat to~1.tl.n 

ta .. 01h.ln vlrta.1 ... at. 31 tä 11abuttanapaa pn t04.ta .'tl 

t~18tl.n Ilnlalarl .ntl ••• tiln ... Ih. nl ~a .ttä h.ll1. 

e! ~~t 1I0ntataan paikkaa _&11 mnnall18hall1ll1lO .... 

Plaaa1lal.'.n attl ... 1.ti.n t.ppl0 on lI18attn .ri

kol .. 1la al.11hrtälll. putaft •• rklll,. ltat.olpa a.laa 

kuinka obJ.t'11Y11 •• tl tahansa t"'17 .,entil .ttä •• n 

JIlk.,n mln kl.11k781111'. .n.ln a1'llti Ja... II tt.n .4a1-
n18 t1"& tlo.. Ja Yl1a. k.lI.I1' 1'1 tk1tn rl1 ta Jtn ~Illk.tn 

op.tuta •• II&k.lll on .. tu ~ärJe.tTk ••• n, tlaa11a18 11& .1 

... 01 olla ."tä valitta. a.lalntllaa kat.o.n 81ih.n .t" 

... alloon'J. ..ntUn ....... on 60 ~. Ol.n aina Uekollllt 

.t'" talkI8'. ....lloIll.n p.r.,tTa181." Ja ~Gnnrt.Jk81." 

bnoltaatta tl ... l1ai •• , ... aln tQ11.1 ... at 11."-lln ..... t1.ale-

.laan. Il1n onkin kl71Vt. Vanta ... U ••••• l1n.n ratka1_ 

op.tDk •• n kl.1111:7.,.,t ••• n nlb4tn •• nl paltalll..... 1t.l

kl.l1l77d..... nla 1'1 tkill., • tt.l tlaa1lal-.lu .. Ua .nll 

raneka 01. .4.. obl~atoorln.n olpl&1n. Ja Y&lkka tlea. 

ai1al.t,n olt.uk.la on ~OJ.1Ul .1111kln ."1 tDIlni ... 

....... MalU. Ja bolhooJllla oa .uur1 8IoIlan ... &l ta Jnannan 01"

.*I.~.n ~.n. .1Y1t atU ... la'U '"tT-.t. Vll •• 1n.n 

alt ...... n no. 011 •• .'t, Joku aika .IU.n uty.rp.AiIl 

"""lat_ po ... tart ftIl o. •• luri ~1 ••• _ puh .... 

• aS "1 .,..ts.ak8... .U' BrTa .. l on ~lI"'ta ... a TtaSkle
xl 

lhtk81 t'1Ua11&J. •• ke1 taIlJUC1k.U !... JirJ"te.".. on 

l' 
Il.ltlli ••• 'i Jat.a~ DIe, aaa ~t..a1. Tt.iki.11 •••• 

~..ta... Tt.iki.li .... Wallonla.. (Joi_.. '01*1.1181U& 
·"I'11la· kIlS.hula on ... 18.1 khltU1a .. au.\onoa1al •• ta 
tat·ttS.li.... BrJ ... ll1 •• 



• 

• 

". 

a1kaauaanu t '9'olaakkaau pun.lloolli... reakUon Ja on 

lUD1taY&a että tl ... ila1ateAtin ke~u4e.aa ~o pelllt7t

Uin. Siihen '9'11ttaa ainakin .e .e1kka eUI tlaaaUai

ut att1Yi.tit kuten Jo llaln1Ulln Jouw.iyat '9'&ale1 •• 

tappioll •• 

On Jo kaGaD e~.tel~ ettl tla~lla1.l11kkeen 

aJama 8o.1aalla .. klelelllnen herlt7' tlhla aaakka '9'ar.ln 

~ure.aa piaelde." ellaell11 tatoolllal.-tlaaailal.l11a 

aluelUa - tlaaUhan oyat parbaa.ta pllatl katooUlla 

Ja oyat tllllll aaakka ulkolU.I.t1 P7qnee' paa'9'in koo .. 

aaplt ..... 1 ~ure.aa tatoo111aiapuolu ••• aa - yel.1 .it.n 

herU. t7ll aa ... u41m t78yll.tell ei tlaudlal.... '9'a&Il .0-
.lali.tl.e.n 1.lrlin. !ol •• lta puolen luultiin h1111a1a.en 

lakkoll1kk •• n '9'1h.ntl'9'an lo.lall.ti.n k&DDa~.ta noilla 

•• luin. Yaal.1ata k~ mitukin na1 eUI tilli lakko

.pl.oo41Ua e1 ole ollllt tIMI mIlte... pit._Ule ... 

ney!1 '9'a~~.!a Ja ettl alkup.rlln.n laak.laa on pl~ 

D7t paikAna ._ 

'Itl 7lel.taR.taa ... \aan kat.ot~ •• 1'9'111 .,e. 

U ••• UIA lIuttli"n h&llUu.apulan 87'9'ln 1177 • 

Liberaali' nla' aJol .... t tahallaan a.iat tala uapl

m.~au. ailraanaaaAak.... parlu.ntin haJoi tIlk •• n .nn.n aito

JUIl (unl.t 1'&alU oU.iyat noaaalUaplllk ••• aa Mpahtun •• t 

tcnakotuu.aal ~a uu.l.n '9'aallln to1ai ttaai •• n. Lib.raalit 

luotta1'&t nlet D7t Juuri ••• aa pabalta'9'Un Qmllin Ja 

tak toya t k~t'lI hTYlk.... '1'1 tilannltta. 

L1.1t1l åll1 '9'1111 to1alakln •• IJr1roJa. llh1nul ,"

',aI'teIIn. lib.raall MIloUa ballUILk •• n tiD&D8.1_luaD Ja 

.-o1n 'l7 .... "'-n. h&ll1111lk •• n .rlil.n tlaaila1aten Ja.

•• ntu. aMIlyUJ.q_1n1.,.lin ~a k-.,IaiIli.ter1n. • ....... 

.... konU ..... 'UJol1Utllll:un. ~oDka tarkoUu .... oa _0-
J.Ua --yll~1I'a1.,I'I ... J.. ~.1. ..... llh1aal .ta._ 



• 

• 

• 

fla-.1laiD'D aiD.. (BooreDbon4. lfalonpoikaialUtto). K.Ula, 

Jota u.. kuuluu kawoli... puol.1l..... _tta .i .'D 

flaaailai... r,rhalln - kut.D ~iat.tUln •• n klaittll B.l

gia... tatotlin.n puolue a.kä tl .... Ja .ttä V&llooA'Ja. 

libeNali'n 011... p ..... lallia •• t1 nllOOD'Ja Ja loalall ... 

tleD 011.... .4u8t.t~11l& mol..a1.. klelir,rha1 •• ä - ko.tti 

turhaan p.la.taa tllaDDttta. llaan lib.raal'Ja hlll ei 

ToiDut hallita Ja Dlal.t oaoitt __ int. ulko.illiatert R7-

.aaa'lD J Oh4 olla , 04ot~ttoa&D ~rkik.i. 

KUn lib.~it .rikoia •• ti pitiTät killl1l1 kODtingtnt

UJärJ'ltelJDlD maolll1aa.ta hallitus päiTU 'DA'D kaatuai ... 

t&aD ~1'1 koa.nQlke&Q. Jo." •• 11t.ttl1A .tt.i halli

tue tule r,vht,a1&D unallA kontiagenttltoiaaDpit.i.lin. T&&J1 

pälnTaatoiA h.lpott •• aaa tlhlna.tl.la. 'Maa 4eklaratio .1 

ml t.nka&n halli tueta p.la.tanu t. 

IAAinga. antoi un4.n halliUlk •• n mno40ataaiaen ka

tolll.e.n puolu ••••• n kDRlUTaA kreiTi 4. Broqu'Till.n teh

täTIk.l. XreiTi 4. Bro~'Till. 011 pälailliat.rlA& TUoalAa 

1911 - 19. aUa 111... koko ao4aJl aJan, •• kä puolu.~--.1-

lliateriAä 1926 - al, Juparin halli -.tai.... Hill OA .11. 

bar't'iA&is.n kokaJlut IDi... S1TUa.llIlln II&QOID .. 11li ttakOOD 

.ttä Sak-.zs lahUste... on TUtattu a11h.n .tU 4. Broque

Tl11.n an\autuainln uuAIlllen poliittisllll ~tt"Dll. 011-

81 •• 11"U. Rautaa palus1alka.aa. PäIa1AlIter1in Dlh4en tII

•• TIUI TOi.l Joaaa1D IlUriA pl tll paikkana, .tta 11l1l

rs •• 'lla 817UI 1'Ohi .anoa .tu. halli UlOIn .n_latOn 

QaPatlat .IIlITI' bClant11Ja (lIJa&Al. Lippena. .1aqar 7.-.). 

kut.n 7leenaWA .... lantilai • .,.JaUat Belglaa.. ont kUTa-_ .•. 
le Brocp'Tl11e on Jal-.umt halll1alk ••• _ B'l&laa 

.erkk1a1ehiL l1lkoIa1ll1 •• r1a1 latua. .4811een 1I)aaD. Ma'" 

.1t.. ~a\ka"'l~en ulkopoll'lSk .... S olk.uaala1a"rllll .. 
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6. 

llberaali Jan •• on. Jota ~i.la t.r~Ja oa 1.~t hal

lUut ...... , bll tuaa1111ater1D1. on Llpp.n., fla.llaia.n 11-

be~. aUrlttlJalD rlka. Ja Rura 8I10.10A nautti ... 

h. -taD, Jota .-.oln on 18~_ laknl.1a t.rio~ a111-

tukia ... , ah'·tnhterta" .nt. pllal111ahrl tr.1Yi PCMll18t. 

tatoolln.n. ~1ll1aterln ftJ.teu I.lkua on otA_t .nU

n.n pllallliateri Jaqar, tatoolln.n. puolul __ 111.hr1D 

... olD talli h.tt.11.. hTTln tärkean I&lkun on oUazmt 

.nt. pUa1nlaterl !hn.Jli., tatoollnlll, '1UU'A arTonantoa 

.. t .. totona .ttl ultoaaUla nautti" Yaltloai... lDlutt1D 

Illa. t 0 ..... t tu. t Mal t&an tunne t tuJ.. Halll tut..... on m
t.n .,.111 ••• aIt1n , katooll.ta, Joatin .ri YIYablak •• 1l1-

.1., Ja & lib.raalla. H.llltat...... 18_u nllJ" ent. p .... 

alnhterl". blttl •• n J".Il.' oya' ent1l11 allliaterett ... 

Yl •• n.l tba.t.l111D ait.l d. Broqu.yl11. antoi nl.1n 

lollt.Tan 1.18an hallUub.U .. n, Jota ftJ. tentia •• 1 ~t

.1 tot.d klLDlat&&ll haJol ttaTU parl •• nti t Ja .u.r181 

1l1ld.t Taällt taputuTU.l MrraaDlIlD 27 P:Il'" .",tUA .u
tet I1U& .tta uu.l pllal111aterl Jo UllkonttGl ftal18n tu

lokao Ja lllul.. TOi Tan. JU4" .,.ll •• n perb1a .. n TUll.1l 

JIlk •• atlll. ~.... 81 1 h ..... AIl 01. aitaan aahdoita.m. Ja 

1IIl40 halli tu.Uea _oIo.tain.a J. ..n 10i.taT. kokoonpano 

OTa' ...... .1kaan .... " ,l.l.en t7,t1Y1.1.,Jd.n. K'tl Ua 

halli iRtI.... OA kIl1teat1n TahTaapl oltelatol.1aa kIl1D .d.l-

11...... hQoltaatt. .0.lall.tl.n Tolto." kIlnaalllaY&&l.l ••• 

,.... Oll hleaaa OUM., Jollkoh. tola.1ta puolu, Jol181 

aoal&11atlea Toltto ~. h1Y1n 8URret.l. Taaha tatooll1ala

llb.raa1.1ua toallUo on to,.DIlIkDiMatl .. lao. a"IoUln.a hal-

11 tla.ta'lIIoh.,. Yaall.n Jilb.ula. 

IUta .r1koia.aU tIll •• IaaUl~.n .... taq,.. 

po11tl~aD allD laAlla1a tatu Jo .I.1U...... raportt ..... 1 

auola adl" Toi ... al_ ....... 11. r.ualU ...... 11. tat .... 



tulen1_ut.en. koska ei ole luultaTaa etU t .. a hall!

~a ryht17 uualln konUDB"nttitolaenplt81aUJl. Llbere.al1en 

osanotto halll~aeen mieleatlnl nlt' on tlata tatuuna, 

a11.l1lllpl tltn että he a~olTa' uiat hall! tuapulAaD ... . 

.lUul kon tt. n tt lpo11 tUkan ftokal. Ul14ea. halli tIä .. .. 

oTat a1t~a1ta1 aaanTll~elTallltre.al t he1ko_ln ematettaJ.. 

D& kuin Yanhaa., JOKin tolael ta puolen kauppealD1ner1 

Re,aan, ~oka on _ntannt .1unt~kaea. .uo~1~olltl1kalle. 

JIä paikalleen. Teolll~u4an _oJaa JaY&n .uurpankln 

Sool'" G4n6ralen kanaalnTI11aeatlkln ~e'~ pa&Johta~a 

J'raJlot1l1. 1 tae llUoJeluatolaenpltUden harrastaJa, onntk.l 

ei tullut hal11111kaeen, Joaklll hlll .... baoaattaY&ll Tal

lan T 1 tioNhaaton ylt..a1D hoi tobulnan Jl.aeJleaa Jok.l h .... 

net .ena1J&AIl on kutsuttu. 

U'cla1 hall! tu.. JOka ei &10 e.l tt_tTa eroaTIUe 

laaarell1e. .... Talkeaa '78taakan aaan karllle.Jeatunel. 

4en tlD&D.al01oJen Ja kaupalllatea ky~.ten hOI40 .... 
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SUOM EN LÄH ETYSTÖ 

ut / Parlsla 10k~UD 29 P'Ai 1918. 

Bso 

Herra Miniateri, 

Lähet 

• ti111 :0 66, 

)' 
() caJ {, , -=----

t äten kunnioittaen !el11e raport

ka slal1 tAI: 

ottakaa Taataan. Reft"a KlniBterl. erin

oaal.en kunnioituksen! vakuutus. 

Herra Ulko&aialaa1D1sterl, 
Va,a&herra Å. S. Yr~8-JCoak1D'D, 

H e 1 • 1 J1 k 1. 

It H { 



• 

alainen . 

PARISI A OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 66 . 

Parlal a 29 p:nä lok.. kuula 19 &8. 

A ia : 1'w1D.an l .. aku. 

Kräa Helaingln 8uurlmalsta .. ..ulehdl.tl .111lal t.k. 26 

p :nl uutla.n Jo... kerrotaan - J.. .rUois.... rubrlUia_ 
~J:;.t..._ 

m .. initaan - ItU. yhtenl 1T7J11 pwman V lukuun oli81 ollut 

1aD~ puolllt.. tapah tunll , ~t~t. 

~1a.1 on t ... aitl •• 1Tin todl.tml .1itl mlnkl uatal

aln aano.. rapor'~lD1 .'0 '8 .. lua.. ..lkllllst.n l.htl.n lntor

ao1DDlata. s.aateDhl.n yuol1 tak .. p.rln punnan lrt~~I'''' tull .... 

ta u....... ~o •• n llhd ••• 1 k.rrottUA .ttl iltal 11818 rUPP'll 

Ballakan man~everll.tl. Joka1 •• n ... 1.... t .. rt ... ln "J .. tt.leTan '-r

tYDl. ,..lrtl& .ttet Ranakall.. ole pienlntllkUn '7ytl toho .. 

P1UUl&n .. luIIl1.ta. Tllll vlheaaID to181.. a11h,n 'UWltaallr koaka 

pl.n1Dkln pUAD&D l .. atu Ta1kutt.... erlitliA hlirlt ..... tl Ran.kan 

taloullllallll. RanakahUl teki Tila. .ykapl. ka1kDn.. pa..n.aan 

lrt -.t.,_ Tutua lmltakUl.D&.. aUnl ml tea.kaan olln1atqatta, 

ai.,1. .. Uo1ll&n1 olen raportoll11lt. SUoln IlI"tkln pUDJlan laeku 

OA taIlll hlrl.ttia7' .aRrta l'Tott~utta nl1d.n TaUlut.l.n 

",okal Jo'ta Ulll. lutulla luollJlOll1 ... t1 on Kanakan vlent11ll. 

Puu '-..Ua t ..... P1lAD&Jl laabul todelli.l1ll '711l1n olu halua

., ,.UlIMoDotlllll .. T"la kiluUt ... hu_10M atllllll tapaaa, .Ull. aU1. .... 

klD alkoaal.1 .. tap.akala lebAl.~aa"', aoaaatl kI81t.llllll.

M . 0 ~Q . 
Jak elu lkirjaimin uraa vien ohieiden mukaan : 1) TavalIin n. 2) Tavallinen ia lisäk i ( II 
~ Ei ulkomaaedu tuk en tiedoituk iin . 4) Ei ulkomaaedu tuk en fiedoituksiin. mutta } : 
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SUOM EN LÄ H ETYSTÖ 

II s0 
/ /' {/ 

• 

~lsl... aarraakuun 2 p : nl. 1932. 

~ /)/J 

.,Wt,: ''J ~1 _ 
1. . , 

Herra lUnlster1. 

Lähetän täten ~olttaen Teille raport-

tlD1 :0 ~7, Joka sian tlil1: 

Herrlot'n ehdotukset a.eldenauplataltla

.. alu8&. 

ottakaa Y&at .. u. Herra lnlaterl. erin-

omaisen kunn101~enl vaXUutu. 

Ra port~18ta Hihet tlaln 2 ka ppa l etta iIl'11flpostissa, 

3 lca ppal etta etpr~sklrJeesBä; 

HerJl& Ulkoa.l&1raln1.tert. 
Vapaaherra A. S. YRJÖ-ID3ICIWElI. 

H e 1 • 1 n t 1. 
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lainen . 

P Å. R 1 S 1 SSA OLEVA LAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o &'1. 

8 p:nä .arra'kuuta 1 

____ 5_~ _~~ __ -'" 

A ia : R lottn eh4o~a.t a •• id.n-

!lml raportti oli kona.ptlna suurin piirtein v&la1. 

kun to1a .. pl.1vlDl .. apu! u.lkOlliniateri8n .1bk8aanoaa nlo Ul, 

Jota tua.l..v.i: -P1kato1ll1 ttakaa Ranatan turvall1M1U .. lUlIlI11 tllaat 

to ... nta&rein.IlIl.-. Inten puheli ••• aatin kan.llapllll1kta Vale 

vaat •• ll. .iltn .ainit.lIl tahdotn tnn.n a.n llhettlal,tl ,ttl 

vU •• 1st.lll, •• _1Ilkln tu.n vaata en.n aaln tllUni H.rriot'n 

KaMrh.. v.t. 28 p:nA pttllllll puhe.n p1k&k1rJoitu.pa7t1kirJan 

Ja toata toi ... ilt&Da a&1D Ruot.l. Llhet7.tan lalva.toatta •• al

ta, Jota C'n BIloh1ll aei_tuntiJoita O"v .... , k_tettlvlk .. ni 

hlll.n h.al.11 tuataan varten laatta.. pr ••• ori.. ot.a.t .... ia ... , 

Jota olin volllu a~&&vaa.. villi tITttaa. 

x 

PUa1ni,t.rl Herriot, Joka taten twm.ttua v.k. 29 p:nl 

llhtl Zap&llJaaa, oli laaaumt toivOllUk... .UI hlll.UI &otlti

aUn til&1-. enn.n llh~UD va.ta1la IAaarl.. Mht71hin 1l1-

kopolltttl.iln vllikT.,.,ka1l1l. _alat ••• n aittn tilai~ud.n Jo 

DTt •• UtU 8QUIltavUvat palJon puhD.1AlBM konatmttUv1a •• ta 

a .. 14ea~pt ••• ohJ. laaa_, Jot~ vu... vilktoiaa Jlanakan pll01llta 

OD valalatlltR. Jllk88n ra\kai .... tta oliko H.rriot'. tarkoitu. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) TavalIin n. 2) Tavallinen ja Ii äk i 

J) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedu tuk en tiedoituk iin. mutta ] : 
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eamalla Ya1~tta& ohJllman.. ~1~a1 tlk .. laln k~tta 

S&k8&l1 v&ale1bln. 

1. 

Pllain!aterin to1vomn8ten mukaiae.t1 varattltakin koko 

1atu.nto Z8 p:n&. .118 pl.1vu. Innen Xerriottn Eapa.nJa.u..eat

kaa • . ulkopollittiaille keaknstelu111e. Ietu1n ~uren 08&11 

pl1 YU. xa..riaea Ja .atoin .1 hll luoda i taellem h.akl18-

kohtai.1Il kl8i~k.en ~oata aa.no181ako hietori&llI.I.ta pl1-

vlatl.. Pl1vl 011 tavallaan anur1- .utta melk.ln lUakat

k1n h111ltt7. H.tk.ka1klln XAmar1 e1 unohtanut tilant'.n 

v&kavuu tta. 

Kall11 , ... 18 ta anaa1 te.. 1 ttä kun enI1 .. 1nlll. 8011 .... 

11sti'n Ja kollUllUl1.t1en vll1111. ollv puhu~ 8"tt1 Puolaa 

Ja Rum&niaa l'Vott~U8ti~tlen ylll.pitäID1 ••• tl.. H.rrlot 

ponnahti PT8tnn eanotn: 

"La Roaa&n1. a eu tontt. 1.. p.inl. du monde l. 

oOIlQU'rtr .on 1nd6p.llc1&llOI .t o'.at l. l'h6roi.1 de SI. 
J 

qu. 01 aol t uni del 

to~.. de l'int.mationa11... qu. d'1n~lter olrtaln.. AA

tloll.. ~a.nt l. la Pologn.. o'.at le t1»' d. la nat101l 

aarVrt. JI vou,a renv01. • l'ex.pl. de toua le. 4_0-

01'&". de JaU.. 4. tou. o.ux qu1 ont taU. 4. l'a14. 

• la Polope. un. t1'&41 tion .t un honn.ur.· 

... &t aanat ... vuttivat koko Kamarln yk.lai.li •• n 

.-o.loao.olt1llt .. ll. kO..ulla_Ja luAUDOtt .... tta. 

!011l1n pubRJa ~n Blaa ko.tti kTla&lll Jl.rkll1711& 

1;o41.taa Sak.an o1keutta .. et ••• tell ta .... arv01auttlll. Ra. 

11.11 JIlb.uI. ~1"Ulkl1ll-Bou1UOIl •• losti 01kt1.ton kantaa 

vaa'llll I'ttl .1 tila Il7DllDTtykall. .nU ole S*eaUe hhUva. 

'1aI.D Jllbln noual puhu JalavaU, Hernot. Joka Jo 

ItIU&ttU 011 llaolUanut 1'&Jolt1llftUa Tte1ao ua ... 14 .... 

apl.'-allkT.,.,ta.... ~Olll Yh47aY&l'-in llalaeT111l vaalll-
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b.1n 011 hIIl 1a01 t t&JIl' '1 p1 tAvlllel op ortwuUna k' •• n 

vaal1tal.te~ ko~.tella vllkakT.,.,etl. 

a.rrlot'n ..... 011 er1 ttl.1n valk.... Hill t.latell 

kola.lla 11nJall.: v ..... 1.to. va.taan. oik.i.toa v.ataan 

Ja ulkoaait va.~. Jotapaltal 1la&... ~.i vl.11 t&1a

t.lun tuokeun hAllen Ja ylt.&AD sotilaaJohdon vllilll k"-

47iatl tUvaleta tai.teluista. Jott v •• ta .... n. .. .. aa 

yll .. 1D .otl1aatonselJln totout..... ollv.t saan •• t ratt&l-

8UDH. ,aatl .1heu tulkin .ttA Herriot'n puh. Ii ollut t~

ain vakuuttav.. a1eluu..J.n Joa.ln aäll.riD ontio. .1YA~ 

IlaD.ret el •• t eikä tosln euuuotk.iD.n ~tt'17 tlira1u vol

n •• t tltl .ala ta. 

Herrlott u todi.t.lu 011 a.uraava: . Sataa tahtoo JIl-

lun vaNa.u ••• EDglanUt1D .,.,ntU D7tte..tn Sakeaa ~ 

40n ollvan tlalD. Sataan nootti elotRDll 89 p:ltl on ~

tUtava tartoittavan p1l'k11aT.tl Jlll •• n varuat&utuaJ. ... n. 

RaData on ua.lta tertoJa oao1ttanut h7vIA tahtoaan ,1ta 

vol luopua o lbut .. 1ataaD. ('''I 011 HDottal oikeiatolle. ~t

\a Itkl1 lIA1 _ut_l. ..uraavaati:) ni.n vUttu Sataan 

vuzoa' aluriD vaara 011&1 ~o. 1.0101a bnat. Jou tIILi.1 va

paan Jlll.. ..liat.an Sataan e hen. Iflllalnln tnalm. vol-

4aan vllttal valn ,hAIlll tavalla: .ot11.aUia.n qllJ'll7kHn 

yl.1a.Ua. taitk1a -.1 \a kA.1 tt äv 1111 JIrJ •• te17UI. 

'llla1aen JIrJ •• t.lJn t.sklplate.tal a.rrlot ... ttl 

q.,.p... ...nlvoll1_uatlal tte.. Ja palnla.-.,&D 7htllUai7t-

tlalata ta1k1a. 

tunall1........ takaaa1 •• ka1. ollen e1 'en ultoUln.. llanataD 

vanha'l. ~.a111. ."1 ... 14 .. ~pl.~a on •• urau. ~a111-

adea" liki pllllvaa_lIl, 

0... ......... »lkat1rJol .. pa7'lt1r~.ta koko •• n 

kallla • JIUorlo". PiM.... Jo.. Illa .. 1''1 obJIl.aaJla ...... 

tay U .. , , 
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1tJ'0Ul" no'u.. o. qu' 11 tau t 4 'aboN taln. o' •• t 

•• ..,.r 4. raa.n.r. au molna pour 1'lRrop. oontln.ntal •• 

alt. .t 4t p011"olr aiD.l r",uln 18, .t:teoUta et 1. 
4uri. 4u s.nl0 • a' ohea1n&Dt 4&I1a une dourlU oc 
"era un 4 •• ua nt 4pl .t progre •• i:t • 

Sana 4C1Gt. oe proJe t 811ppo •• pour 1'All.aagne. 
e".o 1a U.aolutlon 4e 1a Relohn.hr. 1. r.t&bll •••• nt 
4'un. oOllsorlptlon 1lait ... .n "erta. .aa. 4t oett. l1al-
tatton g'n'ra1e 4.. ara' •• llt •• 

JI rapp.11. 1U. o' •• t 1'14.. qul • 't. 4~'n4u. 

10re 4u tra1 U 4t pelx par 11 Il&l".ohal Foch. Il vou. 

~t1r& 4. VOU' r.port.r &11% dl,ou •• lon. 4. l"poquI pour 

volr qu. "on 14'e .talt 4. 40nner l 1'Al1ema,n. un. ar

a.. 4. oonaorlptton .t qu. o' •• t aur 1'lnvltetloll _ p~ 

eapl07.r un Ilot ao46r' - 4'u ho_. 4'Etet .t!'&D8.r. tutu 

e.t &rrl'" l oOllo,"olr. l propo •• r u. a~" 4. ."1.1' • 

• etar.lle ... t. u parel1 rfgla. 401t s'eooo.pacner 

4e oon41tloll. .xtrla ... nt pr.ol.... O&r 1. Gou"'rD ••• nt • 

:t14t1l au 14'" qu'U • touJoa.r. 4.:r.n4ll... n. ''Pare 

p.. 0'. trota tlN'.: 1, 4'.era ••• nt, 1'arbl trql .t 1e 

"ourlU. 

J. pGi. 4'al11eur. VOU' 4onn.r l'ln410atlon 4e. aha

pUre. .. •• nthl. 4u proJ.t qu. Ileu. nou. pr'paron. l 46-

po •• r • t l 4U.n4re. 

!ClGtea 1.. tor.atloll. ooatral1'8' l 08tt. o~anlaa

'1" 4'~" l ooart te2a.. oa.a. 1& •• loh8wehr. ..rat.at 

41, t.. ., h. tO".. 4e poll0' tatU1e1U"t •• raha' ~ 
1 •• at .... 

Le ooa'r81. iat.raaUoaal "~1 t orcaa1... I1 ooe

JrMba1t 1. 4rol' "tan.t1c&t1oa. Ua pao.. r"loul " ... . 1...... -•. 11. ..rat, ooaolll JOa1' 0Oltll'ter le. tra1 , •• ... 

,. l.ooUDo. 4e :t&9OD ' "11. ... ~. -Uu .U'OJ ..... 
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6. 

plt '7 pren4re part et que la toro. oolleoU".. alul pr" 

~e ta, suttla&nte pour ~pr1aer l'acr ••• loa. o.tt. tore. 

'eyu' ooapren4l'e un preaier Hh.lon 4e oontill8.nh utlo

naux '»'01&1"'.. t.l641atelll.ent d1~on1ble. et 41.po-.n-t 
"un .. t4rl.1 ~aaant. 

Le. Btat8-Un1. eooordlraIent le. garanUe. 4e .'ourl

U '1U' UI ont .ux.-a.... envl 8&6" •• 

Le. Et.ta ... bre. 'e la Sool'U 'e. nation. "enea

ge~lant ~ reap11r tout.. 1e. obligatlou 4e l'artl01e 16 

4 paotl. 0-.. t-l-41re l ro.;re toute. relation. tlunoi're •• 

'oonoalqu,. ,t 0 .. ,rol&1e. ayeo l'Eta~ agr •••• ur. 

L'arbl tl'141 .. nU ob1igatolrt pOUl' t01l.. 1.. Etata 

a4hmnta au p .. ott. Le. "II&1'Il ••• nM .erUent ln4qen4ant • 

• t .. iDal paul' nou. .er .. lt ln.tltu6 1. .,.t... 4e .'aurit6 

aaxs..a tulon pUl ... pr6yolr 4&na l'eaprit 4u p .. ote 4e 1" 

90016'6 'e. natlou et. en partlou11lr. 4, l'artl01e 8.-. 
Yl1lcley.. on aiDo.. Ylrall1nen tekati aika tlhlD .... 

tl on ~k&l,tR. PI'atlln 11l.1lltaY&D& etta ~-Bonoour hltl 

Gen."...... ant&a taata ohJelM.ta tarteapl" ,k.l t7llkohUa. 

.utta ~ulla&D etta lopullinen tlkatl ~"lBtaan ~ .. ta .en 

Jllke.n kRin Herriot on Ka4r141ata Ja !oRl~ ••• ta .aaPUDRt 

GeMYlln. SlmnD.l tila.. on Jq111l Jallk.au t kaikkien ln.an.alen 

l&pl: .IU ont kaaUelllot ale haut 0_1'4 allUalrt- (Joe

... latlnat yld.e.lanMD, lUy ... toea1Dnnu J.. llUyo1a1en 

e.lannan JIIl11kl~), -1. oona.l1 .a,6rl.ar 41 la 4ftenal 

uUonal..- .ek& halli". sl1ta ha.ollaa"a MkaU s- yiel& oli 

10pu11l ••• tl Joka kOb4 .. .a&Il y"la1. Ja yol yl.1& ~u'~. 

~.aeaan Harriot .~lkol.e.'1 a11a.llTaal .. aYe1yol-

1111U._~'" auda'" Mrki V.u. ~ at.l •• UAJ. puJ..'" 

... a..an pall." _"a111Au.,.kI1111a. ,IdA ,..a&"'''' .,1K1a 

a.. kaat.. .,u. ~"A ,{ ... ~ .o'1laa~Oh'o on erlkol ... '1 
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,alnoetaDut turvalllauu.,7klllen tlldentäaiata Ja p14entIQJt 

n114en lukua. 

Puhee •• an H.rriot .,B. allU'1!ya.l nbnet1 .ttä tllab 

.h4otuben kautta Reiob.nehr hayll.1d Ja että Jo 

teluJ... 1919 II l' tJ.kka Pooh 011 tahtonut Sakaalle I117Bnn.U .... 

YMkI1 Jonklnla1aen aUUain. Jotayastoin Llo74 0.01'61 aJ01 11.

pi .. n UI SalAlle IITBnneUUn oU.us pienen ...... ttia1'll.1-

Jan ylllpitlmte.en. 

Kllnn1 tI.I1 erlko1a .. t1 huolll1ota Herrio"n lau8W111On alue

... 'a1iat~ln aano1hin -au molne POUl' l'~rop. ooatlDental.-, 

Jo.... pl11e. I17B~t7e Bngl&DD111e Jolla on ammattlarm.1Ja. 

nu. e.l tttyt WlUltayUnt hJYätlyl Kaaarl ,. Un.ll. 

t6 ya.taan. Vanlnalnen oUeisto p14ättyl lIne. Ula'" ta, n11,"en 

Joukoe. J'rantlla-BouUlon. TIIIAn u.n .. tyksen tulo. on 1D1el .. ta.. 

Dl a1CD1tltatl1YlDen tuleval~uteen näblen. Jo. kohta toleelia 

puolen ,1 p141 1110tella IIntenen ... letBn .uuruutta, koata aen 

takana pl11.e euurelt& oaalta halu olla tekelDatta Herr10t'lle 

yalk.utala o.uyen neuyottelui\n aitanl.. On .anoaatta selYU 

että 1I.r1allAh,t olltehtoleh4e' ankara.tl ka,vlt Herrlot'n kiJllp

puu, _tta von.. qt Jo eanoa etta hiilen eh40tuksellaan on 

taltanaan suuri AnM • ... ....... . 
XAaar1 h7yIlt8Y' •• u.n nlllat n.unnt telaaD IUlrh'Uyat hTYlk-

.71 ~alla .tu.:oaaYaD pl äJlrJ'.'7kMn: 

Ohaabre. 

Cona01ente 4e 11. sraY1t' 4. 1& or1.e ~onom1que. po-

11tlquI et 1I0ral. qu. tray,ra. le lao1141. et ooaY&1aoue ~. 

oltte ori.1 111 Plut "" n.1'IlOIl'" tv-I par 1Ul 8'1'&114 Ittort 

41 000'''''1011 iDteraational •• 

0011814 ... ' .. '11 •• t uwea' JGIU' 1& 4_lna. ... la 

olyl11."ol1 •• UO ... 4. _\.'UUOI" IU. 'oua 1.. 401a&111.. 1& 

oolla\ol'&t1ol1 l 1& OOI101l1"ftl1o,. qu., no .... nt, 'OllA 11. 4it-
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E t, dolyent ttre bort.'. 4an. un e.prlt 4. oonol11etlon 

.t .y.o le 4,.lr d. talr, trlomph,r dl. 101utlon. d"~l

u. 
Approun le. d'olaratlon. du ga.lyern.mUlt et lUi 

1'al oon1'lanoe p~ pratl~er une polltlque 1'ond'. ~ 1" 

prlnolpe. aulyants: 

1) Re.peot 4e. prlnolpe. po." par le paote d, la 

3001.t' dl. natlona, nota.a.nt en 01 qui oonoern, la oo~ 

d~'at10n dt taute agrea.10n; 

11 R44uotlon gå4r&lt d.. t.1'ILUlent8 eff10aOtaUlt oon

tr81'. et exten.lon de. POUyoir. de la So01't' de. Aa

tlona ~r a.~rer l'6gallt' dl. p,upl,. dana 1a ,'our1t' 

1nternatloaal', 

a) SIlppre •• loo dan. tOlQ.. 11. pq. de la tabrloa

tlon prly', dl. ~" o on trel e de ta.ltt. le. tebrloatlon. 

,t du o~ro, dl' a1'll" ,t I.e. engin. d. SUlne, 

.t, repoa.aant tOQ.te .ddltloo, 

P.... l l' or4r, dll JOUJ'f 

Rerriot'o ,11' lelnat~e lauauntoa 00 luonnolll ••• t1 

kOllMn~1_ . • ooelle taholla autta eU.rtln.an Y1l1l. kerran, 

ettei altlAn mRu-' Yl~l.ta tol.tal.ek.l ole ~ai. 

Is.a'DGMU Imo uilAt etta Herriot ~l ,t.lao .. u II&&Joukola

\a, etttl han J'lba.,Dut leluUIl ... erol.ta Je ,tUo toll1. 

'-1" on ~lut yltl.ea tlttoon raaakalai.tta ~tttllYU / 

»&ln11l_J&Il ylblntlal.t. • Dakateln Je Uyl.looll1e.a y tn

'''1It1 10... lal.. Ut',.U IltllJUlea eU. _\1.t aaat 

'tua&y.t RaDakaa e t1atl"kk1&. bll1ke palJon ptrU al1 .... _

.. rotil'ola_ oa. ,1U' 'n 1UIDl \a.1a1 ylel. atall' i&Dll ... a. 

DLD .oman _. "t"&la ol,J. h.rU.l._ bau.'-l

Ula ... ,& Kerrlo"a oIl~tlau JobAo. • Kotka ta ole UU 

..... tattelu 1lIMIr' 1&1 ..... 1t. koaktftn tohlu botala 
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....... en lnt." ~ .ed den .. erlk&J1ake d.legattn, BotwaD 

»".1., u.n4tr dn.nt. pu e B.no. Pari. trup.r, att .ad 

4tn tranak planen torlrar a. U.S.A. är t81Jaa4.: 

1) konaul tatiTput .ell&l1 .toaa1tteru... 

) Qod udt a. obl1gator1at 11t1lJedoa a. alla alg ... 

t.r • 

• , Att U .S..... tJ Hall 1I0teltta .1B .konoalak. 0011 

t1aar:dtlla -.ait1on.r Ilot en angrlpare ... t 

., P8r.1kraD .tt .tt aT '0 et&rkare ~ .n I.agar. 

t •• d d14 tage t tt1'l"1 tor1u a14rlg 11t&ll. .!kannu .... OI! 

1DkrIkw.ren. l-.l1p Ullhnrlp.t.-

.at10 .1 •• k . 30 p:ol lotalAill1a teri Pml-BonoQU" 

1lM. a tt.lu.n ran.tal.i.... ea.1UlD1 tel...... '1' ... 1L h .... ta t talua-

l-Boooour all .... 11 .1 a .1~ä Stlll.on "k.ttILI» 

.r .... a puhe •• .aaa Pltt.~g1. on •• 11t~t - Ja Johon K.r-

rlot IaTtJh.aain ista.nDon kulu.... Tl1ttaal - .tt.. Dlet U.1il 

JIl.1t •• n d enU tule ole an ,kaiviaUi 80\1. .UIl .tu. 
Jokainen kontllkt1 iQ1e. kllnnolt ... an kalkk1. Yaltiolta, Jo;t-

ta hILD tal "utlltu.ten keak1nA1 •• kal rilppn'almudakal-

(tnter4'p.n4ano, 4.. &ra".nt.,. 

a.Ue.n l'aUl-BonooU" !Luo_utU .ua IlanI1t&n ohJ.laa 

koW' a1.Do&.lIaan ......... .ikl kolonlol... ol •• la .1"aItl~0J! 

J allt.ll •• .s. .1tl& .r1koht.U. tU& •• ko.De UnoUMall 

evootpt.la1a1.. konUllI.11taallftol. toJa, .UI e1 YhdTnal toJ.. tlk& 

_lUUa. 
~.BoDoov.J"1A lop,.....t k1Ullulftt Jok.ttakln nl.1nl 

!lakt."'.-" Iml,.u. .. koanlta'l1rt»UU Joka ... , .. 

k&ln'l& kalkki ... t. Qlål. Yb4J't~la" 

".JllDe. t.ll... Xe=ualUto. Juti J. ~oU'DO. Jo 

1101'_' .Uon' .... laati ... 

.... lMa aoplal. Joka koå1al &1-

lTal "01.... __ ara.1JoJa. 

s 
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On .rlao 1 •• n Taikeata sanoa mltllD lopulll.ta t"'1 

ehdotute.. eDDenkaln .In kaikki ykeit7i.kohdat OTa, tie-

do.... Sen uutllua on aUUl palrrln .Unä etU. .. a •• t

taa as.velTolli periaattein uudelle 7htenäi.elle pohJ.tle. 

Sataan kaanalta kat.oen ei Toi olla tote .. tta 1"1 

.. to4.elU.uu4.... 8ntlJl ,aUe ta.aa-~oll11lU4en Ja .n-

n tkke elt.kl. t ae In81 kertaa ftan.ekan OMl ta Mbol

ta 178 niin Vlra1lla,tn .e1nlln. On lanoUu etU Rlrr10t 

tilli e~ofalk.ellau on p7rkinyt ainoa.taan tattl111 ... t1 

8Y' iin allld.naupl,t&allkOkoUkI&D e,IoDDl twMl •• n Idiavaamun 

toi ,111. • Ja ft &I1a TOiA.. p1 tUe että tl8 04.0" eh-

dotul tulkin tnl.. hyvWt'7tykal. _tta .ano181n ettl Joa 

R.mot T&1Jl tltl. on tarkoi ttamt, hlD tulkin 01181 uabl

~t 178dl tIllaista "ikll Vlraal11.,'n rauhan.op~ •• en. 

,lain mukal.e.ti onkin S&teao lehdllte odottaaattaaan suo-

pe .. '1 ~~tRDut .hdo~"eD, Jo ln katsotaan 111rto.a&J~

koJan kou. tt~u4&D .erkl t"TIIl 111an lUurt& ftrauMa 1 tae 

ohJelaaan nlh4en • 

t1.1l'ln pllto1a1ttaJa Joka a;vqlln olutelea Yll~ ... 

Tallo1,.. on lehdlll •• n ka"soorlle.t1 IIhkD"lDTt, Ittal 

Waah1Jacton tuli hrfäklJllUD ohJ.la&a Joka pakoU&1a1 IIn 

näin suurUn lacaceaentte1h1n ~ppun nlb4ln. "'oln kato-

10~ ~rlkaa.. kutln o.akll .,8' BDcl&nDl.... aiklll 

tlllt I1n olen TOl_t huo .. "', IUI. eb4otal' on 111an kaap11-

koUa Ja k&8ntu lUu unta '1'11&1,. Taltal7tUal t7lt&, et

tli litl. taa,1 _040'. yolta hTTIk.,.a. 

011 altea oll, .b4ot1" aukit .. , uu'ta allkll_ Ja 

on YAMRt •• ktn hllpo.a1n tot.ut.t",Yl... kuin ~l,an ~It

.. -Jelaa. .. _ ~1Il to.lt1Aol ta.l.. lleoYel'1n Ihc1oak

".. Ja .. ..1kka .ttl •• JoIL.)&k.al on pan. .1111&1-11.1. 

ta.. .,n "'1'. Mk1ll .,.,..Ul.ekå. IlOa.... ...... Jo ... 
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10. 

Vi.la huoa .. tettakoOD. ."a uue! m1l.DJl.1ttlaa puhIm 

a.u.tane. ..tutlle.ta a1DO&.kaa raCloD&&l.1.ena Ja euroop

palal •• aa .4'll7tytaena, Jota va.toln 191' v:n ·protokol

laa • aa.l.tano. mututll. 011 tarkoitet'" yl.l •• k.t. 

On kielt atön~ .ttä Jo, RaData .11rt77 aill1.1-

JIrJ,.t.lcan kannalle tJaa merklt.l.i .en 80t11&&11i.en 

TOs.-n aeUoi.ta heikent,.l.ta. 1I\1tta •• 1aalte. .Ull.n , __ 

ta Jo. Sataa luopuu von SeeokUn Ja von Sohl.1ol1trin 

luoaa.ta va&r'&l.U.eat. aeloll ... hrl.ta. Ran.kUl kär81aä h.i

ken~n.n on pienempi kuin va.taava heikent ln.n Sat .... ... .,... wht.... on ehta 1 muiat'll. - ~l.tl 11lOD-

nollia •• U s.t... ollaan tllain ...!J.etolaia - ~ttii Rauk .... 

.. nt vuobt 11h .. tyvät. Jolloin .otavuoden lklluokat lal'

ctaan UppuJ.n all.. XUten tunn.ttua n .. at iklJ.uokat ovat 

var.ln heikot. b p141 mah4ottoll&l1a .UI R&nat&n ua4 .... 

ohJ.lIl&... 1'111.. tarkoltu. ,aaata kaikl... mal • 

• 0 aan.lvoUlcud.n kannalle euallku1n nuot mainitut TUO-

4,t aliavat teh41 tuhoaan Ranalta.n l'IIt1Ja .... ADaait ... 

=J8tkln a~ln1 t •• 18ta ,UAe lalten =t1kllli .. t up ••• rl t tlll-

11 klrtovat. qt Jo on h~ttavl' 10v1a pata1Joonl.. Ja 

.u Jo. nl1n JatltUll pa en • ..aD on turvau4.uUava vl.na,

V711 althl.tCSCSn nl14.n 10vltn t~ttla1 •• k.s.. 01e.atta a.ian

tuntiJa \&hio1.1n mlttakin vl1"U •• tta Jo. aan~ ~ 

n1te1_ toteUhtaaa ,... vaara llaAakalt& a1D&kln Joaaak1n 

al.lr1n v ...... 

lournal '1 (le»vaa tq.uetiu ,Uh1a1 ttaJa on rlea-

'laTt llaol'te.'." e'" .''-1D vala1.teltvla. neuvott.1111.

.. 01181 ,uolt .. , Irlkol .. aU allU.1JarJuttlaU eua 

.. " ..... la Ja ~-BOD.oo1lria VlUM8 .r1a1el1Qya a\l.J1D1tel. 

llUl , akM. 1.. aaS&a t1 01181 _ta mln er1a1e1IQ78 

.'"lUUa Ja .'t:alaID vll.lu.a. ., .. a vl1" laluluu nUJWl 

JUOIUo'-kaU.a. Jatka J&iwa »UvIlU ,,11I en ... " teklwa, 
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'1aI4 enn'n nllo ~uluia&n aanoa&lehtlal,haa ulkopo111ttl •• , 

kat8anta.t a.lal11 ••• t1 tplluot.ttav1k.i. 

~oaen kann.lta on 11011a todettava .tta xanaa1A

liiton »aktln 16 art1klan aanktl01t& taaaln a1lev1Iva~. 

Jo kohta toi.,lta puolen 8UoJ.lu.~ntala1tok .... e vol Jo~ 

~ keSku.t.lan alat.,k.i allli81JlrJ •• telaään 8IIrrytt ...... 

IAonnollhta t ..... n on, .tt 16 art1kla tul., olemaan 

Engl ann 1 11. »ah1n k., .. tueklv1 R&Dakan ftUl'1.Dltel_.ta k.eku .. 

t.lta ..... 

, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

1'1: 0 / 9 IU /, y 
Pariisissa marraakllun 9 p :nä 1932. 

f{ (i 

r ) 

Herra in1steri • 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tin1 N:o ~8, Joka sisältää 

Ranskan Ja VenäJän suhteet. 

o ttakaa vasta.a.n, Herra Ministeri, erin-

omaisen kunn1011nksenl vakuutus. 

Herra UlkoaSiainministeri, 
Vapaaherra A,S. YRJÖ-KOSK-~lI~E-B, 

H • 1 S i n k 1. 
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Salainen. 

P Å R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. ,.. • ' q Il'" r 

(D l II~ {2~ "~.; ::;~ 
f-. . 1; !' . 'Y? ~-4----

RAPORTTI n:o ~, 

~~1s1 ssa e p:nä m~~ .. kuuta 19 :5.2. 

rn 
Asia : Ranakan Ja VenäJän suhteet. 

Tapasin äskettäin ulkomlnisteriön k täviasä tuttavan! 

virkamiehen Jonka kanasa mlnulla 011 plttä keskustelu varsin

kin VenäJän aa101ata. hän kun ministerilla.ä hol taa venäläisen 

aanomaleh4istön bllkintaa. 

BnsinnlUtin hän le.u.aui onnlttelun.a aen Johdosta että 

VenäJän lehd1etll nykylUln. nonagre Baioaop1.mulcsen valaistuttua. 

kirjoittaa SUomesta aivan toiseen henkeen kuin ennen Ja että 

tämä muuto~ parempaan päin erikoisestl 011 hänen silmiinsä 

pistänyt. 

XertoJan! kertol 81tt.n seuraavan knli •• ltledon. JOka 

miellstllli &Dsai t... ..ini taem1st&. 

317lkuUD Jälkipuoliskolla Ranskan kauppaministeri käänt 71 

ulkomlnisteri Rerrlot'n puol •• n klrJelmällä. Jo.sa hän P17s1 

tätä harklt •• aaan e1k1l olisi s"tä en.l t11a.. 17ht7ä to4el

lis11.. neuvotteluihin 1l0skoV8ll kana.. kauppasopimukstn aikaaJ2,oo 

... luk.l. X.rtoJ&Ili 11säsi .ttä tunnettu d. 1l0nz1e. knltus

a1.nisttri. t .... en 011 ollut liikkeeU •• 

X.rtoJan! 7hd.... erään toi •• n virkaaieh.n kans.. 011 

l .... tl=t Hlrriot'n va.tau..ksln. Jottn hän ammenal tieton_ alla

ra.ta llht ••• tI1. ~".ä kirJ..... Htrrlot e.ltteli kaupp&m1ni.'t-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjf!iden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... J: 

!ava;.lin~.~..... ... .. ......................................................... . 
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2. 

nyt 
rille enainnlkin va1k~sia Irrht71 neuvotteluihin katsoen 

sUhen e~tä hänellä on nUn palJon llUi ta suuria k7SJlll7k-

alä käslteltävlnl. Senvuoksl hän mielelllAn 17kkäiei neu-

vottelut ~onnemmake1. 

Sitäpaitsi sanottiin kirJeeesl että k~ppaaopi~ae .. 
• 

ta Ja een y.hte7dessä olevista aaioista on vaikeata kes-

kustella puut~atta vanhaan velkakys~kseen Ja k7symykseen 

uusista luotoista. Jonka vuoksi hänellä on ~pl117ksil voi

siko tällainen yritys viedä tulokseen. 

KertoJani sanoi että kirJeeatä kävi selvästi ilmi 

nerriot'n haluttomuus nyt Juuri neuvotella kaupallisiata 

Suhteista. 

Kuten sanot~ tapahtui täml1 kirjeenvaihto syyskuun 

loppupuolella. Kun eyysmun Ja lokakuun vaihtees... Berthelot 

palaai pi tkäl tl1 lomal taan ~J1n ensi t7~kli tiedus tali Venl1JID 

kysJm7kseh nyk7iatä tilaa. Kun hän aai kuulla ylläolevasta 

kirJeenvaihdoat& suuttui hln pitäen eopimattomana että ulko-
( 

miniaterin vastaua oli ekapediot tu Juuri ennen hänen palaa-

mist&an uudelleen virkaan .... 

IUklli olen kauppasop1muaneuvottelull ta ehtinyt ylla.. 

olevaa kysymystä aeurailla. luuliain että mitään uutta Rans

kan puolelta ei kaupallisten auhteiden JärJestämiseksi ole 

viime aikoina tapahtunut. SeneiJaan Moskovan puolelta a81aa 

ilmei.eati aJetaan aktiivisemmin. Johon viittaa ae .elkka, 

että Moskovan hallitus I1akettä1n on määrännyt SovJetin ta. 

klllUun kaupallisen edus ~lteen JohtaJan herra Gurevitahtn 

een val ~uakunnan puheenJo~ t&Jaltai. Jonka tehtäväni tulee ole

maan neuvotella Ranskan hall~tuksen kanasa kauppasuhteiden 

JIrJeete17sta. 

~l1vln pari pl1 väli. eitten erlln u.lkoa.i&1D11l1n1sterl~n 

)',rke-.a vlrkUliehen luona 1Ilatl1 n1a1 Vka.stl1 puhwlas.. Si

YQ8eanen aaaoen huo.as1n hetl, että Jotakin erlkoi.ta 011 

tapahtIL_t, koeo hIn e1 tahtonut mlmlle .anoa mitllla Rane-
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3. 

kan ja VenäJän suhteista yleenaä eikä nonagressiokysymyk.ea

tä erikoisesti. vaan 1~pa8i hän tied~8tella asiaa Ja soit

taa min~lle seuraavana päivänä. Hänen vait~liaisuuteen8a 

sain 8eli~k8en kun ~koministeri~stä lähtiessäni iltalehdis. 

tä luin Zaleskin kaatuneen ~a lehtien asettavan hänen eron

sa Puolan Ja Moskovan y.m. suhteiden kanaaa yhteyteen. Seu

raavana ~äivänä mainittu virkamies min~le soittikin ilmoit

taen Onrevitshln todella käyneen kauppaministerin puheilla 

virallisesti ilmoittautumaaaa mutta lisäsi etteI mitään muu

ta .. ia .. a ole tapahtunut. Tämä tieto oten jo sanottiin 

vastannee suurin pll .'tein tilannetta Ja vahvistaa sen minkä 

usealta taholta kes~steluJeni kautta olen saan~t ~~la. 

Puolan ambaeaaadi ... minulle sitäpaitsi on sanottu, että ei 

olisikaan ollut qqm,ystä aikaansaada Iloskovan kallaaa un 

aooord oomaerolal van ainoastaan un aooord d"ohanges 00.-

meroiaux. 

~ullsln sit~aitsi että Herriot ei mielellään hal~a 

kouea JuUri nyt Ranskan Ja Iloakovan välia1in kaupp .. auhtel

alin, koska niitä ei voida käsitellä ottamatta esille ky

.ymy.tl ~usista luotoiata Ja koska mIkään halll~s eI täl

laisena aik na uskaltaiai parlamentille esittää ehdo~sta, 

~o... pyydetään u~sia luotto~a SovJet-VenäJälle. ~ulan että 

tässä on ky~ksen yk.i tärkeimpiä ydlDkohtla. 

Z~eakin kaatwainen Ja everati Beokin ntmittAminen 

hAnen 8i~leen tulevat varaaan nekin hieman viilentlDään 

Bao.kao halua kiirehtiä ~teidenea J~Je8telyl Ko.kovaan 

patA. koska Ranskan halli tU8 va:nu.sti en.ikai hal~aa nlhdä, 

aiten Puolan uua1 ultoainist8ri ~.. suhtau1waau ak~ .. al.i

aiin itllurooppalaisiin q~~k.i1n. 

SenalJaan pubRtaaD var.in ylei.esti 81itl että Ranata 

.1 kaReamln vo!e! lykltl nonagr •• a10.op~8.n allek1rJoitta

afsta. Ruoaiota ana&1 ta.e .. 8eikka. .ttl. H.rriot -ure ... 

Ulkopoliitt!..... puhee.8&&A TOulODa.n äBk.ttI18.... ra41taali_ 
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kongres.i.aa nimenomaan .anoi Ranskan paraikaa neuvottel.van 

Moskovan kanaaa nonagre •• io.opt.uk.esta. LIan& olleiden ker

tomust.n llUkaan t111IIä tiedonanto .i ollut herättlll7t llitllD 

erikoista huomiota. 

)Uwlla oli tänään pi tkä kukus te lu Puolan amb ........ 

dineuvoksen kanasa näistä aaioista. Hän 8&noi Jotenkin p.it

telemättä heDkilOkohtai.ena mielipiteenään, että häneatä Hana

kan Ja Rumanian puolelta Moakovaa on kohdel~ tavalla Jon

ka on tä,ytynyt sitä ' loukata. Ensiksi Ranska alkaa Ollin 

pl1n neuvotella Ja kehoittaa toisia .euraamaan sen e.imerk

kiä. tunn •• ee äkkiä ko~onaan muuttaa taktiIkkaa Ja Jättll 

Jo para!oldun teka ta ilmaan rUppumaan. Ranskan hallitus on 

lt.. k.rtoJan! miele.tä u.eampaan kertaan muuttanut mlellpl

d.ttl. Ja siten tavallaan tehnyt Itsensä s17PUkel siih.n 

.ttä Ruaania on katsonut voIvansa menetellI. samalla taval

la. Ranskan on pakko pian määrätä lopullInen kantanea Rn

menlaata rUppumatta Ja .... oln tä,ytn Puolankin aikalselll1l1n 

taIkka ll1~he&min menetelll. KertoJan! Joka yleenaä on sangen 

varo~.inen sanoia.aan Ja nytkIn alleviivasi aanoJensa peraoo

n&111a ta laatua, 011 var.in ta tegoorlnen 1'11l1111alnl tua ... arvoa-

teluaaaan. 

Sakll&lal s1s ta 

x x 
lehdistä näen-

x 

r&nakala1eet lehdet ovat 

.lltä val.nn •• t - .ttä parlamentIn ulkoasiainvaliokunnan äa

kettlia •• aä kokoUka.... ol1ai ollut puhetta kauppa- Ja ao

tllasaa1all1eh.n llih.ttämi .. atl. Ranskan Moskovaasa olevaan &Dl

baa8&&411n. 

x x 
x 

Sen JlUieen kuin 1'llloleva 011 kirJoitettu 011 111-

null& pitkä klakuatelu Latvian llb.ettillUlD kana8& •• m. ot

aate.aiaata. SaatOin tod.ta että hänen ln!oraatlonsa kulki

vat liMan CUIltaaD kuin oaan1. Kaini t88llhta anaai ta.. Tie. 
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11, että latvialainen virkavelJeni maanvilJelyaministeriftaal 

oli saanut sen käsi typen, että siellä uudelleen on alet

tu epäillä kontingenttien poistamista puutavaralta aenVUOk_ 

ai että pelätäID Englannin Ja VenäJIn välisen k~PPaaopl

muksen irtIaanomisen aikaansaavan aen että venäläinen puu. 

tavara, Jos kontingentit Ranskaasa pOistetaan Ja varsinkin 

Jos venäläisiin al8~an sovittka D1kyiatl edullile.Pia ~l

l1mälriä. tule e hakeu bloan Ranskan markklno 111e. 'llmb 

Johdolta huomauttaisin - JOskin yUIo18va todistelu ..... t

taa olla pelkkä uusi pretekstl m&anvilJelyaministeriftn ~ 

ne~ puuo saa tonp 1111 lkftn. herra Carrier'n puolelta _ ett 

pelko venäläisen puutavaran hakeutumise.ta Ranskaan ylll

mainitusta s17s~ yleensäkin voi olla omiaan selit~lIn, 

mikaI Herriot e1 n., tällä hetkellä olevan erikoisen t1in

DOstllnut kauppaauhteiden JIrJe shlystä VenäJIn kanaaa. 
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Parlsis8& marraskuun 12 p:nA. 1932. 

Herra lni steri. 

Lähetän t äten kunnioittaen Teille raport

tini n:o 59, Joka Alsältää 

Rerriot'n matka EspanJaan. 

Ott kaa vastaan, Herra inisteri, erin-

oma isen kunnioituksen! vakuUtus • 

Herra Ulkoasiainminiateri. 
Vapaaherra. A. S. YRJÖ-KOSKINEN, 

R e 1 8 1 n lc i. 
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Salainen. 

r A R. 1 S 1 SSA OLEVA LJUlETYSTö. 

RAPORTTI n:o 59 • 

Par1ai S a 12 p:nä marraa kuuta 1932, 

4 . Rerriottn m tka EspanJaan. , Sla : 

Tämän matkan ympärillä alkoi legen4amuodoB~s tehdä ~a

vallista ty~tään Jo ennen matkalle lähtöäl Onhan ymmärrettävis

sä että Ranskan hallituksen päämiehen matka vallankumouksen luo

man uuden EspanJan JohtaJien leiriin itsessään oli sellainen. 

että sen tll,ytyi herättää huomiota koko maailmassa semm1nk1n 

kun mikäli muistan toisia tämäntapaisia VierailuJa ei vallanku

mouksellisen pääaiäisviikon Jälkeen ole Madridiin tehty. Mutta 

legend&l:lttodostusta edesauttoivat osaltaan myös. Jopa huomattavas

sa määrässä, eräiden maiden lehdlstö t ja prop andatolmlstot, 

jotka vähelUlän rauhallisin katsein seurasivat matkan valmlstu.k

sia Ja sen suorittamista • 

MUistelkaamme miten vuonna 1926 ussollnin Ja Primo de 

Riveran Bopimuksellisesti solmittu yståvyys kahden diktatuttr1n 

ko riesa olevan "kansan- välillä herä tti levottomuutta Ranskas-

aa , Joka näki linJassa Rooma - adr1d ikävän poikkiviivan oma!-

le linJalle en Toulon - Afrikka. Olihan ~o l ssolin1n silloinen 

ak t ivit .. tti 11adridis8& kombinoi ~a hänen muihin. allevl1vaultset-

ta e1 inkaan Jääneisiin Ja v rsin suuren rummun säestämiin 

eleisiin muissa Välimeren osissa - viimeinen sellainen olivat 

kesäiset laivastomanööverit - varmaankin yhtenä syynä siihen että 

Ranska on tuntenttt vissiä levottomuutta näissä osissa maailmaa, 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. ) : 

!avall1nen. 
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sekä siihen ettei Ranska ole tahtonut Kuulla puhuttavan 

l a ivastopariteetista Italian kanssa. Jo Primo de Riveran 

kaatwmisen Jälkeen Ja varsinkin pää8iäisvallankumouksen Jäl

keen EspanJassa v. 1931 tuo silloinen sopimus kuitenkin 

lakkasi näyttelemästä effektiivistä osaa, Joten Herriot'n 

matka tavallaan vain l~i kiinni Jo olemassa olevan ti

lanteen. Hino illae laorimae. 

Saksalle Herriot'n matka luonnollisesti aamoln on 

ollut katkera pala niellä. Olihan kuninkaallinen Espanja 

hallitslJahuoneineen koko maailmansodan ajan uskollinen puo

lueeton, Jollaisena se pysyi kaikis ta vaikeuksista huoli

matta aselepoon asti. Ja sen Jälkeenkin Espanjan Ja Sak

san suhteissa ei, mikäli ole:n voinut asiata s eurat-a, ole 

näkynyt ainakaan oleellisia erimiel isyyksiä. utta selvää 

on toisel t a puolen, että Madridin nykyiset hallituspiirit, 

Jotka val l a.nkumous on va.llan kukkuloille kantanu t Ja Jot

ka sellaisina ovat vielä kulumattoman, vielä kesyttämätt~

män vallankumoushurman kahleissa, eivät suhtaudu käsittee

sean Papen - Sohleioher millään sisäisellä syapatialla. (Sivu-

mennen sanoen on lupa kysyä, missä muualla kuin ge rmaan1-

sis8& mailaa . x) 
Saksan uusi r6g1me on lHytäny t ystäviä?) 

Saksalais-espanJalaisten suhteiden kannalta Herriot'n matka 

siia niinikään tavallaan pani pisteen eräälle menneisyydel

le, mikä luonnollisesti ei Berlinissä ole voinut herättää 

ainakaan 11oa. On 911s ymmärrettävissä että Saksan Ja Ita

lian lehdet koettivat komrpomettoida Herriot'n matkaa maal1-

x) 
Tulen aJat,lleeksi, minkä kertoi minulle Ruotsin oharg' 

d'atfaires äskettäin. että Ruotsin lähettiläs Berllnissä 
ke.ällä raportoi halli~k8elleen olleensa eräissä vlralll
sla8& kutauiasa Berlinlssä. missä oli useita nykyisiä val
lanpitäJiä llaDl. m.m. v. Papen Ja v. Sohleioher, Ja IUU
resti ibmetelleenaä aterian Jälkeen käydyissä keSkusteluis
aa sitä kevyttä tapaa, m111ä nämät henkil~t olivat puhu
neet hetken suurista poliittisista kysymyksiatä. 
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man yleisen mielipiteen silmissä. 

On tottå että EspanJan viimeinen kuningas omasi 

BUu.ria sympatioJa Ranskaan Ja että hänellä täällä on pal

Jon hyviä ys t ävi ä . Ei ole sattuma että hän valla~ouk-

sen älkeen parhaasta päästä asuu täällä. utta yhtä tot-

t a on my~s . että ne EspanJan radikaalit. Jotka olivat 

tyytymättOmiä maassa v llitseviin oloihin - Ja Jotka osaksi 

elivät maanpaossa - miltei kaikki asuivat Ranskassa, JOnka 

liberaalisia oloJa he ihailivat Ja Josta he ammensivat 

uutta toivoa, mikäli eivä t suorastaan olleet t äällä saaneet 

kasvatuksenea. 

Näi ssä olosuhteissa täytyypä melkein nyt post fes~ 

ihmetellä, ettei Ranskan l uolelta aikaisemmin ole suoritet~ 

sitä velJeskansan Ja naa urimaan el~ttä, Jonka nyt teki 

Herriot. Ainoa selitys siihen k it on, että vallankumouksen 

Ja Herriot'n halli~sen välisenä aikana Ranskassa oli val

laasa Oikeistohallitus, Jonka sisäiset sympatiat eivät ol

leet vallankumouksen puolella. Olisi todella vaikeata kuvi

tella Tardieuta Madridin nykyisen halli~8en vieraana! Ei 

ole ehkä pelkkä sat~a ett ä Tardieu kaatumisensa Jälkeen 

u.ei ta kuukausia on oleske!lu t Italiassa. 

Kuten Jo lyhyesti raportissani n:o 53 mainitsin. 

pitä1sinkin Herriot'n matkan plävalkuttlmena Ranskan nykyis

ten halli tI1spuolueiden sisäiatä sympatiaa EspanJan uusiin 

olo 1h1n , mihin luonnollisesti liittyi Herriot'n halu n~t

tIA oman m anaa vasemmistolle - Joka alkaa ijäneasä nähdä 

luopion - että hän edelleen on uskollinen elämänsä poliit

tisille pohJavirrolllt. Edelleen on kait matkan takana 01-
halu 

lut /k~ttää hyväkaeen näitä aiaäpoliittisia aukulaisuuksia 

oman Ja •• n kautta maan Ulkopoliittisen aseman Tahvista

mi.eksi. Ukau, JollOin u.e1mmi.... Ranakan naapur1aai •• a 

011 vallalla oikeiato_unta, Herriot'lla on .. kOrTa_aton 
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etu voida viita ta koko aika isemman toimintansa liberaali

seen ja pasifistiseen väritykseen, sei kk Jonka merkitystä 

ehkä ei tarpe eksi ole aino ste t tu. 

Aivan erikoisesti lienee Herriot toivonut voivansa 

matkansa kautta saada Espanjan hallitukselta vakuu~~

teistoiminn~sta Gen~vessä. jota puolta, Jollen ole väärin 

informoitu. Espanjan uuai täkäläinen ambassadööri Madariaga, 

Gen~ven uusi a auguureJa, oli valmistanut. Lehdistä näenkin 

että Herriottn lähdetty~ ~adrid ista, Espanjan ulkoministeri 

l ehdis tölle antamassaan selityksessä ilmoitti antaneeens& 

val tuuskunnalleen Gen~vessä ohjeen kanna ttaa Herriot'n uutta 

ehdo~sta aseidensupistamiseksi. 

Pluspuolelle on kait myöskin merkittävä että Herriot 

adridisaa allekirjoitti 3 sopimusta. joita hänen yleisten 

töiden miAisterinsä Dalimier Jo ennen hänen tuloaan oli 

preparoinnt Ja jotka sopimukset tarkoittavat kummassakin 

m .... ssa asuvien toisen maan alamaisten aseman ja työmahdol

lisuuksien helpottamista - asuuhan useita satoja tQhansia 

espanjalaisia va.rsinkin työmiehiä Ranskassa. En osaa vielä 

sanoa missä määrin näille sopimuksille voidaan edelleen 

poliitti.esti rakentaa. mutta. niiden merkitys lisääntyy an

titeelib kautta siitä että samantapaisia sopimuksia tie

tääkseni ei ole voimassa Ranskan Ja Italian välillä huo. 

limatta siitä että italialaisia asunee Ranskassa runsas 

miljoona. lisäksi miljoona. joka ei suinkaan vähimmin ole 

vaikeuttanut Parisin Ja Rooman ~teiden j ärjestelyä. 

Tähän me nnea II. on vaikeata sanoa onko pluspuolelle 

merki ttäYä Ili tälll muuta koure.antuntuyaa. En uakalla Vielä 

YäittWl. onko Madr1d1saa puhuttu kauppaauhtetata Ja mahdol

lise.ta ra.nakalaisesta lainasta, vielä vähellUllän onko puhut

tu Gibraltara&lmen tunnelista. Sensijaan on minuspuolelle 

merkittäyä yhtä Ja toi.ta. Ensinnäkin on ulkopuolella kait. 
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khn epäilysten. että Ranskan pä~ Ja ulkoministerin V8.8-

taanotto ei aluksi ollut sydämellinen. Ko~n1stisten ylI

oppilaiden demonstratiot olivat ilmeisesti Herriot'lle yl

lätys. (Vähemmän ehkä niille Jotka muistelevat miten val

l ankumouksen aikana Ja Jälkeen huomattava osa Paris1n leh

distOä asettui paennutta kuningasta kannat~aan.l Ranskan 

lehdistö meni niin pitkälle että eräät lehdet ~ten 

eaim. P is- idi. suoraan syytti anakan EspanJusa olevaa 

ambassadOOriä. Herbetteä. matkan huonosta valmistelu ta. 

Toiset lehdet taasen syyttivät häntä siitä että hän, 

kun demonstratioita ilmeni, olisi isoloinut liiaksi Her

rlot'n Ja estänyt häntä alkupäivinä "seka&n1WDasta kan

saanw• huomautt~vatpa ilkeämielisesti, että asioita Espan

Jassa ei voi hoitaa kuten Moskovassa. Tä t ä katkeruutta 

näkyy li8änneen Herbetten uolelta sanom 1 htimieaten osaksi 

tullut vissi epäystävällisyys Ja halu heidät isoloida. Tie-

dän v rmasta lähteestä että ensi vastaanoton älkeen useat 

mukaan lähteneet lehtimiehet soittivat lehdilleen Parisiin 
xl 

kysyen mitä heidän näissä 010i8sa tQli kirJoittaal 

Toiselta puolen Herriot'n henkilOllisyys, hänen on

nellinen päätöksensä esiintyä Yadridissa Ja maaseudulla tu-

a yksinkertainen suhtautumi_ 

sensa yksinkertaisiin ihmisiin kieltämättä nostattivat Joka 

hetki hänen populariteettiaan. On sanottu että ensimäinen 

vierailupäivä kulki kohteliai~uden, toinen sydämellisyyden Ja 

kolmas innostuneen mielialan merkeissä. Näistä seikoista voinee 

ministeri Oraaaaa paikan päällä olleena paremmin kertoa. 

ltaliala1a •• Ja saksalaiset lehdet levittivät ennen mat

kaa bnbuJa pitkälle tähtäävistä ulkopoliittisista Ja strateegi

xl 
Puhu t&an pal Jon taasen s11 tä että 1'r&llQoi .... Pono. t pian 

kutauttaisiin poia Berlin1stä missä hän on - .en kaikki Jopa 
Sakaan tlklläi •• n ambasaaa41 peittelemättä nyttemmin tuDDUa
tavat - .plonn1s~ut. Ja että Herbette siirrettäisiin Madri
dlata Berlln11n. - Eräässä ranskalaise.sa yksityiaperhe.ssä, 
ml.lä s.umstele. palJon politikoit&. sanottiin minulle ~o_ 
rat.ll äskettllin että Ransk.n nykyisten ambasaadeerlen JoUkossa on 

t.Illhana .nsi1u.okan kyky. Tässä vii tteesaä on kyllä Jonkun verran 
perlA. 
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6. 

slata tarkoltusperlatä. Sillanrakennus Ranskan Ja Ätrikan välillä 

EspanJan kautta, yhteiset intressit eräissä osissa Lnoteis-~ik .. 

(Rio di Oro) , Balearlen saarten väliaikainen luovutus Ranskalle lai

vastotukikohdaksi y .m., kas siinä näiden, liev1mmin sanoen vahvasti 

liloittelevien huhuJen sisällys. Olen uhunut näistä asioista äsket

täin erään täkäläi.en alaansa hyvin ~ntevan Ja Gen~vessä paljon ol

leen laivastoattasean kanssa, Joka Herriot'n matkaa on erikoisesti. 

eikä vähimmin espanJalai sis sa piireissä tUo tkinu t. Hänen seli tyksensä 

mukaan Herriot'n matkan t arkoitus t ässä guhteessa olisi ollut se~ 

raav& . 

SenJ keenkuin sotila silmailun nopea kehitys on vaarantanut 

Välimeren sotilaallisia Ja sen kautta myös kaupalli s i a laivayhteyk

siä, Jonka vuoksi eaim. Touloll on käynyt <.n.etalle rU ttlmlttl5m1ksi 

Ja Jopa vaaranalaiseksi tukikohdak.i. Ja Jonka vuokai esim. Englan

nin l aivas toa ei sodan sattuessa katsota voitavan pitää Välimerellä, 
xl 

mlRsä ilmavaara l äheisten rannikoiden vuoksi yhä kasvaa, on Välim •• i 

lalvastolliselta k nllAlta muut~assa sisäIDereksi, seikka Joka kul-

takin kiinnostuneelta v ltiolta vaatii uusia suunnite lmi a tai ainakin 

entisten tarkistusta. KertoJani sanoi tie t ävänsä varmasti, että yllä

olevan Johdosta Ranskan laivastoplirit ovat päättäneet sodan sat~es

sa siirtää emämaan Ja PohJoir-Afrikan väliset konvoiJit Välimereltä 

Ätlantin val tamereen, s.o. Espanjan ympäri länsi tietä. (l1hinkWln 

tämän päätöksen aiheuttamiin teknilliai1n toimenpiteisiin Ranska ei 

vielä liene r,yhtynyt). Katsoen näiden konvoiJien pitkämatkai~uteen 

on Ranakalle välttämätöntä saada vakuutus EspanJan pu.olueett~u

de.ta sodanvaaran varalta. Tämä olisi ollut Herriot'n matkan salai

nen pUmäärf.. Onko Herriot katsonut voivansa kesltusteluissa&D tästä 

puhua. siihen ei kertOJan! voinut vastata. Omasta puolestaan hän 

kat.ol. ettei vierailu täasä sWntees8& vienyt toivottuun tulOkseen. 

Jos kertoJan1 tieto tästä Herriottn aikeesta on oikea. pitäisin & 
on 

priori hiilen päätelllUnsä oikeutettuna, ko~ luonnollista että Her-

rlot'n oli näi.sä olosuhtei.sa pakko noudattaa suurta pidättyväi817ttl 

Ja .että EspanJan nykTinen Johto, Joka Jo luonnostaan on vOl
aatkaaatl paalt1atlD1n. on p.l .. ~t a"l1-
ltJ -Bäi.tl selkolata vllt\aan 
tilA Ylelse.lkun nalle, 
tukse • 

eversti Karlkoaken äskettäiseen raport
hll1 IIlUtenkln vahvistaa tlesä esitetyt aJa-
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man l ehdlat~n le.ittäaiä ennakkotietoJa Herriot'n matkan 

strateegisista pääm~stä. 

Hi eman Jtummallisel ta tll.ntllU että Herriot Ja hlnen 

seurueensa olisivat hämmäst,yneet huomatessaan että Espan

Jassa, kuten sanat kuuluivat, Ransk&lle vihamielinen pro

paganda oli tehnyt hyvää tyl5tä, Ja että Herriot Ja h~ 

ne n kauttaan Ranskan halli~s nyt vasta olisivat Joutu

neet huomaamaan että Ranskan 1l1kopuolella on ainakin yhtä 

palJon antipat1oJ~ kuin sympatioJa nykyiseen Ranskaan. Jos 

hämmästys oli todellinen, oli matkalla siinä suhteessa 

positiivinen ~losl 

Täss ä yhteydessä ansaitsee kertomiata vielä seur.ava 

ulkopoliittisesti varsin tärke ä tosiasi.. Knn Herriot pala

ai Kadrid1ata vHpyi hän kuten tunnettua nelisen päivU 

Toulou.ess. ottaakseen osaa useiden hallitustoveriensa kana-
- xl 

.. siellä paraillaan koos.. ollee.een radik.alikongressiin. 

(Sivwaennen .anoen on herättänyt huomiota että suuri osa 

halli~sta istui tämän kongressin presidiossa Ja että 

kongress1eta si ten talli enemmän taikka vähemmin Jonkinlai

nen epävirallinen sivup.rlamentti). Tässä kokouksessa Her

riot l.usui odottamatta vIr.llisesti muutamla erittäin ys

t ävällisiä sanoJa italialaisille. Jotk. lehtien mukaan kuu

luiv.t seuraavasti: 

·On • parl. de l'Italie. Rien ne serait plu8 p'

nible que de voir durer le malentendu qui nous s'pare 

d. oette .noienne alli6.. Di.ons veo oourage que nOlls 
'. 
) ~xJ~-----------------------------------

Kuten mianlle u1k .... l.i •• tk1n llanlolleet sanomaleht1m1e-
het ovat kertone.t, ... YUtti Herriot Toulouse.aa suuren .e-
nl.tTksln. Jok. !momatt.vasti on vahvistanut hän.n IlUUt&aa 
kuukaUSI sitten h1eaan he1kentTn;ytt& .. em.an... ~olulen va
.emaaa sUvln Uni torvi, komauniaml1n taipU1a. Berglr,. tlki 
ylin ra41kaal1sill. ulkopoliitti.111a hT~kk~ks11111n Uer
riot'n puolustukeln varsin helpolt.1. Berger,. Ii äänl.t,.k
Sl," .. ~t kuin ,.hden .inoan ltannatt.Jaälnln puolelleen. 
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n' avons pas touJours 6t6 Justes. moralement. aveo elle-. 

Hän oli s i tietoJeD1 mukaan sen lisäksi muissakin 

tila isuuksi ssa kongressin kuluessa tehnyt samantapaisia huo

mau tnksia. K\1 ten halli. tuJtaeni ve.rme.anlcin tie tää, tämä Hero

riot'n uusi ele. Jonka tarkoituksena kai t osaksi 011 häl

ventää EspanJan-vi erailunsa Italiaaaa mahdollisesti herättä

miä epämiell yttäviä tunteita, on saavuttannt Italiassa var

si n lämmintä vastakaikUa, varsinkin koska yllämainituiss& 

sanois sa piil ee selvä moite hänen omaa maatanaa kohtaan 

siitä, ettei Italialle ole sodan Jälkeen osoitettn kaik

kea sitä huomiota Jota tämä maa Ranskan entisenä liitto-
x) •. 

l a i aena oliai ansainnut. Askettäln onkin Italian vastatul-

lut ambassadööri hall~ ~aensa puolesta käynyt Herriot'n 

puheilla kiittämässä hänt ä Toulouses8& lausumist&an sanoista. 

On niitäkin Jotka väittävä t että Herriottn Jonkun 

verran odottamaton kannanotto Italiaan nähden oltsi selitet

t ävissä Madridin-matkan epäonnis tnm1sen seurauksena. Olisi 

liian ailaista, eikä se kuuluisikaan tämän kataauksen puit

teisiin, ruveta erittelemään Herriottn lausuman syitä taik

ka ennustelemaan sen mahdollisia v~ikutnksia Ranskan Ja Ita

lian ~teisiin, mutta totean että eräät täkäläiset lehdet 

ovat hieman levottomia siitä että Herriot ilman edelläkäy

pää diplomaatt1sta valmistelua on sanonnt sen minkä main1 t

simme. Jos kohta on totta että Herriot tunnelmiensa val-

lassa usein menee pitemmille kuin on aikonut, on toiselta 

puolen mahdollista, Jos kohta sitä en tällä hetkellä voi 

kontrollOida. että valmistuksia on k~ty - aJattelen Norman 

Davisin paraikaiata oleakelua Roomaasa k~tyään pitkiä kes

XI 
Onhan totta että n.k. Lontoon ohJelmaa huhtikuulla 191~, 

Jo.aa Italialle aen liittymisestä ympärysvaltioihin tuleva 
palkka määriteltiin, ei rauhanteoss& sellalaenaan toteutettu. 
Tähän oli kaiketi per~ä1senä syynä tietoisuus aiitä että 
Lontoon kokouksen edellä Italia oli ki1nYt Jokseenkin peit
tele.attömäati kauppaa molempien veltaryhmien välill&. 
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kusteluJa sitä ennen Herriot'n kanssa. Senaatin ulkoasiain

valiokunnan presidentin, ent. ambassadOnri B6renger'n parai

kaista mztkaa Roomaan (Italian Tiedeakatemian tunnetun ko

kouksen yh t eydessäl y .m. Si täpai tsi kulllin Jo ikaisemmin. 

jo s1110in kun Herriot tuli valtaan. että hänen ja Ber

thelot'n välillä olisi ollut yhteenotto Juuri Jälkimä1sen 

ne gatiivisesta suhtautumisesta Ranskan Italian-po11tiikkaan. 

Saanemme aiheen palata vielä tähän kySfmYkseen . 

Onhan ymmärrettävissä. että Herriot'n Italialle omis

tamat sanat ova t her "tt eet levottomuutta Berlin1ssä. Jos 

kohta, kuten Saksan hallitusta lähellä olevista potsdami

laisista piireistä olen toiselta puolen kuullut. mainituis

sa piireissä ei oikein ole tähän asti uskallettu luottaa 

tuohon niin alJon uhuttuun ystävyyteen Italian kanssa, 

koska Italian aikaisemmat otteet ja varsinkin usk t tomuus 

kolmiliitolle sodan aikana vielä ovat t lloreessa muistissa. 

Toieelta puolenhan myös h1tlerianismin viimeaikainen heiken

tyminen pannee Mussolininkin puolestaan tarkistamaan ulko

poliittisia ~teitansa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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Parisisa& marraskuun 1 p:nä. 1932. 

Herra rin1s teri, 
((p . 

Lähetän täten kunnioittaen Teille ilma-

postitse yhden k ppa lee n r or ttiani n:o 60, 

joka sisältää: 

SUomen J Ranskan kauppaneuvo ttelut. 

Jälell · oleva t ka pa leet menevä t tänään 

t av lis t a osti tie t ä . 

o ttakaa vastaan, Eerra :inisteri. erin-

om isen ku ioituks eni vakuutus • 

Herra UlkoAsiainministeri, 
Vapaaherra • S. YRJö-KOSKINEN, 

H e 1 s i n k i. 



Salainen. 

P ARI S 1 SSA OLEVA IABETYSTö. 

RAPORITI 0:0 60. //1) !!e 
Parisi ssa 17 p:nä marras kuuta 19 32. 

I jO 

Asia : Suomen Ja Ranskan kauppa-

~e~v~ .tt~.lu t. 

Senjälkeen kuin lähes kaksi viikkoa sitten uudistuneet 

neuvot te lumme ranskalaisten kanssa olivat Joutuneet kriitilli

seen vaiheeseen, mistä Ministeri611e lähett!lmäni pl5ytäkirJat 

lähemmin kertovat. olen antanut tahalllsesti Jonkun alkaa ku

lua, Jotta ranskalaisten mielet ehtisivät rauhoittua Ja Jotta 

itse saisin rauhas8&. harkIta, miten neuvotteluJa nyt ollsl 

Jatkettava. 

~odetkaamme ensiksi että viimeisen neuvottelupäivän seu

raavana päivänä (ö/ll) ranskalaiselle Ja suomalaiselle va l tuua

kunnalle JärJestämillänl aamiaisilla miellala Jo Jossain määrln 

parani. Ja olen senjälkeen olaksi ministeriOls8ä osaksi seu.r&

elämä.lä tav&nnLlt ranskalaisen valtuuskunnan Jäseniä. Jota pai t

si m,158 ulkominiateril5n poliitti.ella osastolla olen aliasta 

puhunut. Ruomattuani että viimeisinä neuvottelupäivinl vallalla 

ollut ärtynyt mieliala J088&ln aäärin Jo 011 rauhoittunut Ja 

huomattu&.n1 m,Oakin etteivät ranskalaiset neuvottelijat kanna 

kaunaa sen Johdosta, että neuvottelujen lopussa olimme pato te

tut k~ttl:lmään Jotenkin voimakasta kieltä (ulkomin1aterU'n kai

killa o ... toilla on minulle senkin Jälkeen osoitettu entistä 

ystäväll1anttlJ, päätin, kun huoma8in ranskalai8en val tuuIltUn-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

..... ~.!.al;L1n~A· ................................................. .. 



1. 

DAn varsinaisen puheenJohtajan, 

osaston Johtajan Elbelin. Joka 

kaupp&m1n1steri~n traktaattl

alussa johti neuvotteluja 

mutta sittemmin 011 pakotettu lähtemään Gen&veen. palanneen 

Par1siin, mennä yksityisesti hänen puheilleen, minkä eilen 

pääkonsuli Nordbergln saat~na myHs tein. (An8aitsee mal

nitsemista että väliaikainen puheenjoht~ja Craponne. my~s 

kauppaministeri~n osastopäöllikkOJä, oli neuvotteluissa pal

Joa j~kempi kuin Elbel.1 Ennenkuin teen selkoa tästä k~n

nietä, luon eneiksi lyhyen katsauksen taaksepäin, eiten pa

remmin vala1staksen! neuvottelujen nykyhetkistä tilannetta. 

Oli alusta pitäen selvää että ranskalaiset, Jotka 

paraillaan pyrkivät kauppapolitiikasaaan irti heitä nyt pa

hasti häir1tsevistä tullien sitomisista. vars1nkin Saksan cp."JJ'" 

1927 tehdyn kauppasopimuksen vuoksi. ja Jotka päästäkseen 

Tard1eun i~ro1man kauppapolitiik naikaansaamasta umpiku

Jaata paraillaan hakevat uusia uria. eivät voisi meille 

nyt luvata mitään kontingentteja ja tulleja koskevissa kysy

myksissä. Kuten tunnet~ Ranskan valmisteella oleva uuei 

kauppapolitHkka perustuu kahteen per1aatteeseen: 11 uusi so

p1mns 7 on tehtävä erikseen kunkin maan kanssa rajoitetun suo

situimmuuden ja lisätyn ka palli sen tasapainon pohjalla. sekä 

2) kontingenttiJärJestelmä on hiljattain pOistettava tulliko

rotuksia vastaan. Viimeksi mainitun päämäärän toteuttamiseksi 

lienee tarkoitus luoda uusi keskivälinen tulli tariffi: ne 

maat jotka tämän va aaeht01sesti hyväksyvät, vapautuisivat 

konti~nttirajoituksi8ta. Näissä olosuhteissa ei ollut odo

tettavisaakaan että ranskalaiset suostuisivat puhumaan kans

aamme sop1muksellise8sa tarkoituksessa muusta kuin viinipykä

läatl.. l1sätyetä suosi tuimmuudeata ja 15 /0 · surtaxest&. 

Vl1n!pykälään nähden ranskalaiset Jo neuvottelujen 

alussa suostuivat luopumaan nykyisestä monopoliasemastaan 

eräitlL pyytämiään deteJ.JimälZ'~ksilL vastaan. joista kuten 



tunnet~a meille Jo viime kuun lopulla Jätettiin yksityis

kohtainen kirJallinen ehdo~.. ~ositulmmuuteen nähden taas 

luvattiin meille nykyisen B-llstan laaJennus mielemme mukaan 

ilman kompensatlota. Tällainen muodollisesti raJoitettu suo

situimmuus olisi tullikysymyksiin nähden de taoto samaJ 

kuin integraal1nen s osi tu1mmuus. Koska RanSKa suunnittelee 

uutta kauppapolitlikkaansa raJoitetun suosituimmuuden pohJalla 

eikä enää senvuoksi katso voiv nsa myOntää millekään maal

le Integraali s ta suosituimmuutta, eivät ranskalaiset voineet 

enää pysyä siinä tarJouksessa, minkä he meille integraall

oeen Buosituimmuuteen nähden viime vuoden vaihteessa tekIvät. 

Kuinka erinomaisen valitettavaa 011 ettei meidän puoleltamme 

silloIn suostuttu, on m hdollislmman s elvästi käynyt l1ml 
\ 

näiden neuvotteluJen aikana, kuten myös alempana sanotusta 

selviää.-Jos tällaiseenkin pieneen aooordl1n ~ PääS~'~ 
~ meiltä 16 ~ surtaxe pOiste~l1nlcuin se tästäl~
tien tullaan poistamaan niiltä mailta, Jotka tekevät uuden 

kaupallisen sopimuksen taikka aooordln Ranskan kanssa. 

Näi •• ä olosuhteissa oli ilmeistä mihin suuntaan neu-

vottelu t kullc1Biva t: aikaansaada tällaisella raJoitetulla poh

Jalla lisäaop1mus. Joka meille olisi taannut Joukon pysyviä 

e~Ja. Oli81n taipuvaInen väi ttlilDUn että nömät edut olisI

vat olleet suuremmat kuin Ranskalle myl5nnettävät. Muista q

aymyksiatä, Jotka ovat enemmän taikka vähemmän perilatteel

lista ~atua, olisi myf5hemmin neuvoteltu. Haluan Jo tässä 

yhteyde.8ä mainita. että Ranskan paraikaiset kauppaneuvotte

lut Aaer1Jr:an Yhdysvaltain kanssa, Jotka presidentinvaalin 

Johdosta ovat oll.et Jonkun aikaa keskeytyksissä, Ja enneDl

kaikk.a t.k. 21 p:nI. Berl1n18sä alkavat neuvottelut Ranaltan 

Ja Sataan välill" kauppallOp1llu.kaen tarkia1a1kseaM ovat 1 ..... 



voi määrätä periaateellista kantaansa niihin Bauriin kysT

myksiin nähden, Jotka domineeraavat näitä l~aJoJa neuvo4te-

luja. 

äin olivat asiat Ja lisään että ensimäiset neu-

vottelut ltul.kiyat mitä parhaimman mielialan merkeissä - kun 

tuli tieto siitä että Suomen Hallitus oli korottanut eräi-

t ä tullimääriä, sellaisiakin jotka koskevat Ranskaa. pnTtä

kirjoistani käy ilmi, miten ranskalaisia ärsyttivät nämät 

korotukset Ja varsinkin se seikka että korotukset oli teh

ty kesken neuvotteluja, mitä he pitivät kansainvälistä ta

paa vastaan sotlvana, neuvottelujen aikanahan kun yleensä 

vallitsee linnarauha. En voi tässä yhteydessä olla huomaut

tamatta että tilannetta komplikoi se seikka, että t apahtu

neista tullikorotuksista allekirjoittanut sai ensimäisen tie

don täkäläises~ä ulkoministeriöstä ja pääkonsuli Nordberg 

samanaikaisesti täkäläisestä kauppaministeriöstä. KUn soitin 

Lontoossa silloin oleskelevalle mi~i8teri Prooop~lle. hän 

samoin ilmoitti olevansa asiasta tietämätön. Olisi luonnol

lisesti ollut (ranskalaisiin näh~ kohteliaampaa että 

asialle edullisempaa, Jos neuvottelijat olisivat edes sama

na päivänä kuin korotukset tapahtuivAt saaneet niistä säh

ketiedon Ja t arkat numeroihin perustuvat ohjeet slitl mitä 

ranskalaisille oli aanottaya. Koetin omasta puolestani ulko

ministeriö.sä Ja samoin pääkonsuli Nordberg kauppaminieteriös-

eä Jo ennen seuraAvaa neuvottelupäivää tehdä rauhoittavia 

d4maroheJa mutta, kuten myöhemmin huomattiin, ilman sanotta

vampaa seuraaata. Mainitsemista aasaiteee lDTöskin että neuvot

teluJen uudelleen alkaesaa, 8.0. toista viikkoa korotusten 

Jälkeen, meillä neuvotteliJollla ei vieläkään ollut autentti-

sia tietoja korotuksista vaan oli meidän pakko aanomalehdie

ta ne rekons truo ida I En erehtTne kun väitän että viimeksi 

mainitut seikat Yielä turhanpäiten huononsivat asemaamme. 



Aivan toinen a8ia on, etteivät korotukset Ranakaan 

nähden palJoa merkitse Ja että ranskalaiset vuoden kulueasa 

ovat meihin nähden de toto menetelleet palJoa häikäilemät

tomämmin, tosiasia kuitenkin on että me annoimme ranskalai

sille verukkeen Ja t aisteluaseen. Jota he luonnollisesti ei

vä t olleet hyväkseen k~ttämättä. Ja niin surullista kuin 

onkin se myöntää, on sia kuitenkin todellisuudessa se että 

kansainvälisissä suhteiasa tasa-arvoisuudesta huolimatta suur

valtaa on hellävaroin käsiteltävä. 

Jälkinläisen neuvotteluk~den ensimä1senä neuvottelupäi

vänä (3/11) saimmekin ryöpyn ni skaamme, mutta siallisesti 

ranskalainen v ltuuskUnta sinä päivänä edelleen vielä pyayi 

aamalla kannalla Jonka ylempänä hahmottelin. Pitkien sokke

loisten keskusteluJen Jälkeen päätimme pyytää hallituksiltamme 

lupaa olla korottamatta tulleJa J kontingentoimatta toista 

sopimuspuolta kiinnostaviin n1mikkelsiin nähden neuvotteluJen 

aik ne. e11 korkeintae.n tämän vuoden loppuun. Meidän puolel

tamme lupaaimme sitäpait81 hankkia yksityistietoJa siitä mi

ten korotukset vaikuttavat Ranskaan nähden. Kun seuraavana 

päivänä aloimme e8ittää kotoa sillä välin saamamme vastaUk

set näihin kysym.yksl1n. ro.nskalalset kuten tunnettua ilmoit

tiv~ t ei voivansa Jatkaa tällä neuvottelupohJalla vaan ehdot

tavansa neuvotteluJen supistamista tällä kertaa kahteen kysy

ark.een. nimittäin viinipykälään Ja surtaxeen. MUista kysymyk

sisti piti noin 8 kuukauden päästä uudelleen neuvotel~. 

En pidä mahdottomana etteivätkö ranskalaiset Joka ta

paukse.sa 011.1 aJaneet _sioita tähän. mutta tullikoro~8eD

•• antoivat heille ulkonaisen ve1Uklceen näin menetellä. Oh

Jelman periaatteellinen muutoa 20 tunnin sisäsaä 011 .e~. 

~llkorota.ten herättIDän lraytJka.n muodolli.eata oik.u~s •• -

ta. 

On alYan a.lyää miksi ranskalai.et tätä ve~etta ~-



väkseen k~ttivät. Ensiksi senvuoksi että he olivat huoman

neet neavotteluJen Joutuneen asteelle. J08sa meidän e~e 

olivat vaakaknpiss. raakaamm.t. Toiseksi senvuoksi että he 

eivät tois ten neavotteluJen vuoksi tahtoneet sitoa käsiään, 

minkä he 1tse mytt nsi vätkin. Kolmanneksi koska YIIIIIlärsi vät 

että Joa hei&än puoleltaan meille m~nnetään .) luopuminen 

monopoli.semasta vlineihin Ja alkoholiin nähden, b) ~o8i

tuimmnus de taoto J. 0) surta%en poistaminen. heille it

selleen, ~Dhemmln periaatteellisIsta kysymyksIstä neavotel

taessa Ja varsinkin Jos siihen mennessä kontingenttiJärJea

telmäatA enemmän taikka vähemmän on laovuttu, JäisI käteen 

hyvin vähän valtteJ., tämänkin he merkillisen avoimesti 11-

mlt01vat sanoen haluav.nsa eliminoida tämänhetkisistä neuvot

teluista kysymyksen saosituimmuadest& Ja ~lleista yleensä 

sä11yttäältseen nämät vaIti t myDhempiä neuvotteluJa varten. 

(Toiselta paolen ranak&laiset eIvät ~Dskään meiltä vaat1-

neet mi tää.n ~l11alennutsl.. koska eivä t Itse lIleille sellal

sl. tahtoneet luvata.) Tämän 11säksl 011 ranskalaIsIlla eh

kä nelJäs syy, se nlet että neavottelupäivlen aikana maan

vllJelyamln1stlriDssä ilmeisestI uudeUeen heräsi aJatus puu

tavaran kontingenttlen lisäämisestä tulllkoro~ksia "st&an. 

Ylempänä maini~st. lIlolemm1npaolise.ta lupauksesta 11nn.r~ 

pitämisestä TUOden loppuun he eivät näissä olosuhteissa tah

toneet tai voineet pUu. kUnnl vaan tahtoIvat saada käten

sä mahdollistmm.n vapaiksi. (Huhut ovatkin käyneet yhä täa

mlllisemmik.l siltä että aivan piakkoin on odotettavis •• 

puut.varan aasl tull1korotus. Miten kontingenttien samanaikul

.e.ti k~. siitä on liikkeellä m1tä erilaisimpi. tietoJa.) 

Päältonaull 1I0rdbergin Ja alleklrJoittaneen eilisen 

kll.Jnn1n tarkoltus 011 näi •• 1l olosuhteissa koett.a s .... d •• sl.t 

IlJilli mahdol11sta takalan 811le pohJ.lle m11lä ne oliv.t 

ennen 1alUlkorot».lt.l..... 'e.n lThye.tl selko. tästä keam .. 
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telusta Johon ottlvat osaa varslnalnen puheenjohtaja Elbel 

Ja v.t. puheenjohtaja Craponne. Yieliala 011 aen parempi 

nyt huomattavasti helpottunut. Saimme ranskalaiset suos~ 

slihen että Jos ensi kuusaa neuvottelut Jälleen aletaant 

voisimme puhua et ainoastaan v11nipykälästä Ja surtaxesta, 

JOissa molemmissa pysyvä t entisella kannallaan, vaan III1'15S

kin suositutmmuuslistan laaJentamisesta mutta kompensatiota 

vastaan. Koska sekä Elbel että ulkoministeri15n asianomainen 

neuvottelija parin päivän päästä lähtevät Berliniln Ja kos-

ka allekir joittanut 

vittiin siitä että 

tulsimme. 

~aikuls eati on viikon Belgiassa, so

enai kuun alkupuolella uudelleen kokoon-

Lupasln, pääatäksamme taas neuvotteluihin käsiksi, 

Rallitukselleni suositella seuraavanlaista neuvottelupohJaa: 

1) Ranskalaiset luopuvat monopoliasemastaan vi l neihin 

Ja alkohollin nähden Ja pyytävä t sensijaan otettav kai so

pimukseen ne detalJimlär~kset, joista ylempänä ol i puhe; 

2) Ranska luopuu surtaxen sovittamiaesta meihin. 

a) Lisätyatä B-listasta keskustellaan Joitakin kom

penaatioitå vastaan. 

Ra.nskala1set myönsivä t pei ttelem ättä että heille näis

sä neuvotteluissa vai. yksi asia on tärkeä, nimittäin vii

nlkysymys. Sen olemme voineet neuvotteluJen kuluessa muuten

kin todeta, Ja ansaitaee mainitsemista että kun norJalaiset 

saivat ranskalaisten k nasa alkusyksystä aikaan pienen mut ta 

heille tärkeän sopimuksen, surtaxe eräiltä heille tärkeiltä 

vientiartikloilta hävisi miltei yksinomLan sitä vastaan et-
t 

tA he ranskala1sUle IIll'I5 nsi vä t eräitä l1sl1.e tuJa v11nlrlg1Jllen 

alalla. Paljon riippuu näis.ä oloauht81aaa s11 ta. ml ten 1 .... 

Jaa.a määrässä me voimme 8Uoa~ ranskalaisten pyytäm!in yk

.1~lakohtiin tlllA alalla. 

lU. tä erikoislsti vielä tulee eurtax .. n niin on IhtA 

a17\1 ~aia ohjeita laa4itta.... ottaa huomioon. Ittä ~taxe 
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sittenkin loppuJen lopuksi vain on väliaikainen toimenpide 

Ja että sen poistaminen ranskalais te n pyytämäl viinir4gimeä 

vastaan on ontuva neuvottelupohJa, koska viinidetalJeihin 

sisäl tyy Joukko tärkei t ä pysyviä myönnytyka1ä meidän puolel--
tamme. Kysymyst ä arvosteltaessa t~tyy näissä olosuhteissa 

koettaa määritellä surt&xesta vapautumisen kaupallisia Ja 

rahallisia etuJa 
~~ ottaen /huomioon, että minulle vielä pari 

päivää sitten ulkoministeriössä painostettiin, että Jos meil

t ä surtaxe poistetaan, tämä ei eo ipso suosltuimmuuden pe

rustuksella Ulle esim. Ruotsin osakSi, vaan että Ruotsi sa-

moin s11 t ä vapautuu vasta Jos se suostuu tekemään Ranskan 

ka.ns8& uuden 80pilllUksen t i Dj'kyiaen tarkistuksen. Nlimä t 

nllk/5kohda t ovat aiheuttaneet sen että pääkonsuli Nordbergin 

kana_ 

taneet 

viime päivien yksityisissä neuvotteluissa olemme koet
~-l_:"'."" ~r.:' Tä- / 

saada uuden neuvottelupohJIUi lMaftlellla'TF.ft 1"~"8i 

I~~; koska emme katso, että viinipykälä ranskalai s te n ehdottamas

sa muodossa Ja surtaxen poistaminen peittävä t toisiaan, ol

koon että surt&xest& vapautuminen kaupallisesti t ällä het

kell ä merkitsee huomattavaa etua • 

• Samalla kun toivon että ensi kuun alkuun mennessä 

halli tukeen! ehtisi näi t ä kysymyksiä harkita Ja minulle an

taa uudet ohJeet. rohkenen kiinnittää huomi ota vielä seu-

re.avaan. 

Viimeis ten tilastotietoJen mukaan Suomen vienti Rana

kaan tämän vuoden 9 ensimäisenä kuukautena on Jossain mää.

rin vähentYDj't edellisiin vuosiin nähden. SenaiJaa.n tuonti ... 

ml Ranskasta on kieltolain kumoamiseata huolimatta prosen

~lse.ti huomattavasti laskenut niin että tällä hetkellä 

vientillme Ja tuontimml mhdlluku on lähes • $lomen edUkSi. 

!lmä ilahuttava tosiaeikka yaatl1 toiselta puolen puolelta.. 

•• eri ty1atä varOYa1cutta Ja ennenkaikkea panee meidät ~_ 

Yln tarkkaan hark1 ta.maan onko ke Uin syytä .aahan nlib4en, 

JOnka kanasa millIä on näln e~lliset, Joakin pulan .uotal 
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molemmin puolin abåoluuttisestl pienentyneet. kauppasuhteet, 

ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin tuontl .. e tästä maas

ta vaikeuttamisekal. Ranskalaiset ovat neuvotteluJen kulue .. 

sa monasti sanoneet, Ja tätä tahdon tässäkin vhteydessä 

alleviivata, että he eivät puolel~e pyydä mitään sitou

musta olla ryhtymättä tämäntapaisiin toimenpiteiSiin, koska 

heidän on vaikeata nykyisen kauppapoliittisen epävarmuuden 

aikana omasta puol&staan sellaista meille antaa, mutta ovat 

he antaneet selvästi ymmärtää. että tällaisessa tapaukses

sa he sanovat irti sopimuksen. Tätä pidän nyt kuten en

nen kaikkein suunmpana vaar&lla, koska me täll!5in Joutui

simme maksimi tariffin alaisiksi. mikä taas merkitsisi vien

timme Ranskaan täydellistä tyrehtymistä kilpailiJamaittemme 

eduksi. 

lielestäni on totuuden nimessä ma1ni ttava. että 

ranskalaiset odottamattom n ylimalka lsestl ovat neuvotteluls-

sa kosketelleet ylläIDalnittua d1sproportiota 

me. Ennen neuvotteluJa he tosin huomauttiv~t 

lentomoottorttilausta firmalta Gnome ~ Rh8ne 

kauppasuhte 1 ssam

siitä että 

ei ole teh ty -

tästä inulle huomautettiin Jo viime keväänä. mutta m~in1-

tusaa :t irmaa.a tänä 8yksy nä tapah tunu t a1candaa1i, Jo ta tie

tysti k~t1n hyväkseni. on pannut heidät vaikenemaan - se

kä siiti että tämänvuotisesta kiskotilauksesta puolet Rans

kasta ostetuata määrästä nyttemmin on iirretty Englantiin 

(katao länemmin kirJettäni lokak. 26 p:ltä n:o 1782-620 •• 

Jllkimä1seatWcäärl seUtaeta, vaikka se 

vaati h~ittan •• n. ei neuvotteluJen 

mi tään puhu ttu.. 

näkyy ranskalaisia ko

aikana ole virallisesti 

Sallittakoon minun tässä yhteydessä huomauttaa että 

kateoan Ranskan Jatkuvaan merki~ka.en vientimme kannalta s.

kä siih.n että normaalioloJ.n palattua voimme tuntuvasti 11-

altl vi.nti.... tähän maahan, eräänlaisella varovai~u4.1l& 

ehkä 011.i ostoJa täältä vähennettävi, koeka ole... kaik

kien mahdollisten markkinoiden tarp ...... Ja koeka Jonkun 
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odottamattoman tilanteen sattuessa eB1m. Englannissa meidän 

on vaikea heti l!5ytää muualta sopivia markkinoita. Tästä

hän meillä on voinvientimme all11a ollut kuvaavia esi

merkkeJä. Alko.oliliikkeen ostoJa voisi sensiJaan k.,ttää 

varovasti painos tuakeinona , koska sellainen toimenpide pa

remmin tepalai katsoen siihen että viininvilJeliJäin Ja 

viinikauppiaiden yhtymät viime aikoina ovat, paremmin JIr
Jeatäytymällä/ saaneet yhä suuremman vaikutuksen yleisten 

a.ioiden hoitoon. 
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ParIsIssa .. rre.skuun 81 p :nä 1932. 

Herra FinIsterI, 
r 

Lähe tän tä~en kunnioIttaen Teille raport

tinI n: 0 61, Joka s i säl t ää: 

LtttzenJuhlat Parlsiasa • 

Ottakaa vastaan, Herra tiin1sterI. erin

omaisen kunnioituksen1 vakuutus. 

Herra UlkoasIainministeri, 
Vapaaherra 1... S. YRJÖ-KOSKINEN, 

H e 1 a 1 n k i. 
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. ... t> Å .. R 1 S .I .. SSA OLEVA UlllTYSTö. 

RAPORITJ n:o 61. 

. . t>,rlI1 ssa 20 p:nä marraskuuta 19 32. 

Knstaa Adolfln päivänä oli ruotsalainen seurakunta ruot

salaiseen kirkkoon JärJestänyt ~laJumalanpalveluk8en. Johon al

lekirJoittanut Ja muut LähetystDn virkamiehet rouvineen olivat 

kutsutut. Kutsuvieraina oli IIIYÖS Saksan 8sia1nhoitaJa Ja pari 

muuta Saksan ambass&&din Jäsentä. Ku.nn1avieraana oli prinssi 

~n. Joka pitemmän aikaa taasen on oleskellut Ranskassa. 

Meille oli varattu paikat prinssin Ja Ruotsin lähettilään 

taakse. 

Jumalanpalveluksen toimittI Ruotsin täkäläinen kirkkoher

ra, Joka 8a&rn ...... an ei sanallakaan maininnut SUomen nImeä. 

Toisekai puhui ranskalaInen protestanttinen pappi professori 

VUnot. 

Iltapäivällä oli Sorbonnessa. Rlohelieun salissa. esltel

.ätilai~ue. Jonka aTasi Ruotsin lähettiläs Ja Jonka päänumero

na 011 lundilaisen profelsorin Welbullln esitelmä aiheesta ~us

taa Adolf Ja Rlohelleuw• Olin saanut lcu.tlun tähän tilaisuuteen 

milla my8s rouvinen! olin. 

Miausta ~ntuu että meille suomalaisIlle oliel pitänyt 

oloittaa Jonkun verran suurempaa huomaavaisuutta. kun kerran 

eekä ~alanpalv.lus että esitelmätllaiauua olivat ruotsalaisten 

J~lcelu [lcirj~imin seur~~vim ohj~den mulc~~n : 1) T~v~llinen. 2) Tav~lIinm ja lisälcsi 

J) Ei ullcomaaNustulcsen tiNoitulcsiin. 4) Ei ullcomuNustulcsm tiNoitulcsiin. mutta ... .] : 
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JärJe"JUmät. Nl1npä ol1si minusta pitänyt Järjestää niin 

että Suomen edustaJa kirkossa olisi istunut samalla tuoli

rivill missä Ruotsin lähettiläs. Ja samoin olisi mieles

täni Suomen edustajan eei telmätilaieuudessa pitänyt kuulua 

täällä tämml:! isiseä tilaisuUksissa tavanmukaisun presidioon, 

Joka istuu eri korokkeella Ja Johon kuului Ruotsin lähet

tiläs. 

Olen ylläolevan huom utuksen tehnyt tietäen ettei 

sitä käsi te t ä väärin Jonkinlaiseksi turhanylpeydeksi taikka 

liialliseksi protokollaariauudekei vaan yksinomaan todie~ek

si siitä, ettei mielestäni Suomelle annettu kaikissa ~_ 

teis8& sille tässä tilaisuudeesa tulevaa p ikkaa. 

On DlY"B knvaavaa että koko päivänä ei mainittu $lo

men nimeä kuin kakai kertaa. Professori Weibull esitelmäs

sään katsoi sopivaksi s&noa seuraavat sanat: "A oette 4poque 

(s.o. Kustaa Adolfin noustessa valtaistuimelle) la Finlande 

'talt sUådolse". Tämä l ause, varsink1n historlan professorin 

suu.... ~tuu merkl1i1selt~ koska se ei ole as1a1l1nen. 

Toisen kerran malm ttUn SUomen nimi professori Vi'not'n 

esitykseasä, mutta slinäkin erästä KUstaa Adolfin omaa lau

setta 81 te.rattaes .... 

Seuraavana. alnnuntaina t.k. 13 p: nä 011 saksalaises

sa kirkossa samoin Kustaa Adoltin kuoleman muistoksi ~a-

~lanpalvelua. Joasa kirkon pastori J Saksan ambaeaaa4i 

olivat isäntinä. Viime tingas8a kreivi Ehrensvkrd rouvineen 

olivat ilmoittaneet olevanaa estetyt s .. apumas ta , seikka Joka 

Saksan ubu.a4in läsnl oleviasa Jäaen1sal herätti erlän

laista huomiota. 

Jumalaap .. lvelukaen toimitti saksankielellä hannoverilalnen 

korkeassa .. semaa... olev.. p .. ppi, a .. laneuvos, tohtori J, KOhler. 

RanSkal"isten prote.tantti.ten kirkkoJen yllt .. r .... taJa Appi .. piti 

ranskankleli.en p~ .. pllylA ~Ia'on Johtoata. 



Tässä tilaisuudessa osoitettiin meille suomalaisille 

suurta huomaav isuutta varsinkin Juhlajumalanpalveluksen jäl

keen kirkon suojissa Järjestetyissä teekntsuissa. joilla 

a ksalaisen kirkon pastori piti puheen kohdistaen sen my~s

kin Suomen os&nottoon ao-vuotiseen sotaan Ja läanäolevaan 

SUomen edustaJaan. 

Kuten yllä esitetyistä seikoista k~ Ilmi katsoin 

asianmukaiseksi olla mukana kaikissa Ltttzen-päivän muistoksi 

Järjes tetyissä tilai~ukaissa. siten allevilvatakseni SUomen 

osanoton merki tyatä ao-vuot1aeen sotaan. Ote.ksun tässä suh

teeasa to~ineeni Hallitukseni toivomusten mukaisesti. Erään-

1 ieen katkeruuden meissä ~omalaisissa kuitenkin herätti 

Ruotsin lähetystlSn jo .. ain .III'~ nonoh&lantti suhtautuminen 

me1h1n. Se ei ollut omiaan hälventllmään sitä ltatkel"Wltta, 

Jonka näiden Juhlaviikkojen aikana on tuntenut Jokainen 

Joka on w&kuutettu sIltä että aita KUstaa Vaasasta Kaarle 

lIIseen tekI lopun keakiaJalla SUomessa vallinneesta kanaal

lise.ta kirkosta. Ja Joka lisäsi vallan keskitystä !Ukhol

maan Ja Uppaalaan aikaisemman suhteellisen lteenäisyytemme 

knstannnkaella siten valmiatellen sitä provinasiaaemaa. Johon 

ru.otAl.aiaaJan lopu11a Suomi sen pahempi Joutui • 

• 
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Herra JUD1aterl. 

'1 ~ " 

--.. -
, . 

LlbetlD tät.n kunnlo1ttaen Tellle raport

tlnl n: 0 62, Joka al. ä1. tl&: 

B.lglan tr!!gl. 

Ottakaa Taat&all, Herra 11lD1at.rl, .rl .... 

omalsen tannlo1~taenl Tatu1l~ •• 

Herra l11koa.la1D1l1D18~rl. 
".puh.ra A. S. YRJG-XOSk~-IDI""'-, 

R • 1 • 1 n k ,1. 
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) -RAPORTTI n:o 68. 

ssa 6 p:nä JCIQl.u kuuta 19 1'. A 

i". t/ ,,-
Parlal 

Asia : Belglan trugl. .. ... 

Sen JQhdolta että RelllD81aaä oa lUkkumt huhuJa Bel

gian trangln olnan kullaata erkanea1s.n pe.rtaalla. olin ko.t

tanut &alaa täällä ta.tkla. Ena1ll1l1ltln huomautan että o 11 18 lanl 

23 - 30 p:na lIlI.rr&amuta Bllglaaa Ja nllhdeaaäJl1 maln.1 ttuna 

Yl1kkona hent11ölt& talklsta r,rhallta. pälaln.1aterlltä alta.a, 

.n .aanut altl täsltTltl .ttl kJ.1mTS ed.. 01111 aatarrutta

nut ettllll1all pUr'JI. 

Pala ttu&Jl1 PuhUn Ja tuul tu&Jl1 tlllll alull& maln.1 tun 

Jmhun aa.tu1n uudell •• n ThteTte.n Bl7la.lla Ja Uty.rp.n1n tOl'Jllo 

~inYlraatoJln talli.. P17tlln heitä tuttlaaan puollltaan hubuJl 

• to4tnp'I"I1.T7Ua. Kolluat Ylraatot aaaolnkuln .rUt muttln 

llhtelD1 toteayat Ttaallllal.U Ittä Belgian t1'&Dg1 on Ulla 

h'~llla YabY1apla yaluuttoJa ~oopaa.... Valtlop&Dt1n kulta..

raato on 11 ailJaardia ~la Ja kultakatl on 66~. Yaltioa 

buAJltia .. on toain y&Jaukaia Ja ultoaaaatauppa on totaal1.lltl ' 

pllnl.t7aJt .. tta a .. at •• itat I1Yät alnakaan toistal •• tal y01 

ya1tuttaa ~in atabll1tllttl1 •• 

'latl b.uoliaatta qlla 'lldlll Ittä .r .... t belclalal •• t 

Oyat oataa..' ulto.ala1a YaluuttoJa pllatla a&b40111ata ~a 

laaha. toUa on lITIa IUI BaaqUI 41 BftZellla1l1a oa ollut 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan .' 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksi;n. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J .' 
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J. Jet~ya.'l on Y.lkeukal., mutta to1811t. puolen 3001'" 

GåU&le, Jonka JohkJ. Pr&Dotul D7k1'1.1I1 on ene_1D t.lkk4 

Ylhe .. an Belgian flnan •• ldlkt.attorl. on YahY.... • ....... 

J. Yalm18 ant~an BantUI de Bruzelle.1a. 

Yll"anot~ koakel luonnol11.eat1 Y.ln 81tä t.p~ta 

I t te 1v ä t IlU.U t ml t. Y&lu.u tat J. Innlllkalkkla Ran skan h'aDc1 

ala hellahdtll.. .Jo 8 nlln kl.n.1 - Ja Ranu.... on pal

Jon ihalall. Jotka uskont ettl. RanKan Yal tlon hIlonot no

h"".a1.t J. protektionla1n .iheuttam. kanp.n tTHht,.lnan 

.ekl pUDDan mahdolllseati 

RanakaDk1n rahan lauuun-

JatkuY. laatu Ylklpakolla Yleyat 

tule I lnonnolllae.tl Belgian 

~ln oleMan yalk.aM 7kaln P7871. P78 t78 .... 

1'1 ttla.1 klamstllu-.nl tlD&ID Qp.eanap kana.. otin 

otaak ... lankln puheekal Ja YahYletl hll1 7llaaano~. 
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SUOM EN LÄH ETYSTÖ PariaIa.aJOIllulalua ., p:DA 1938. 
f'J r ( 

N:O L i - Co 

/ // ,~ I 
1 / 

Herra lUnis teri. 

Llhetän täten kunnioittaen Teille raport-

tIni n:o 63. Joka siaältää 

Englanti Ja suositu~ua. 

-

Ottakaa vaataan. Herra MInisteri. erin

omaisen knnnloituk.eni Yakuu~ •• 

Herra UlkoaaIalDa1n1steri. 
Tai.a.na A. S. YRJO-JmSltIlID. 

R • 1 a 1 n k 1. 
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P J. R 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 6a. 

Pari.i ssa 15 p:nä Joa.lu kuuta 19aa· 

Asia : EDclan t1 Je- euoa1 w.1Ium.u. 

Salainen. 

&1- 11/ r.J 

lo/t2. - J. a
1 . .. ---.. \ 

Juuri plättyneen kanaalnTlll.en kauppakamarin ~ 

'l1akokout.en ~lok.i.ta ansait.ee .1ele.tänt 8~r&aTa seikka 
x) 

erikoista huoalota puoleltaame. 

Llbtle •• 1D1 kO~8en Jht,yteen JärJe.tetyiltl .uuril'

Jublapl1Tllll.11tl kotia Jou~in kulke.aan ItäTallan ent. Derll1-

I11n-lätLett11UD tohtori RieUin kan..... Joka nykyllD kokonaan 

oa1etautuu kanaainTlli.ten kauppaty.~.ten holtami.elle. Olta 

BerUln.i •• ä o ll .. aan 1 erl Ulln llhdnen UeUin 7atlTI. hn tie

.ta että hlD on eteTiapil kauppaaop1auetIk1111ll.ten kJ'eJa7,ten 

DTqllll tIIulttJoUa. kut.uln hlllet v1eraak.enl aaa4alC.el11 llhln

nä h&neltä kuu11a aitä hän aJattel.e OUoh7D .opiallkaen lUhtle .. 

ta no.l ~1amuaklq.ell1n. Raportl.e&n1 OU~ ,0p1amkae.ta Joka 

mlnulla kqan on 01111 t tekeUl", tulen Tiili. tlbän puol .. n 

pal.Mau, .. tta kUntoilu 011 että Ri,41. alnulle kertoi eDA'

lantUal .. n Tal tuuamaDaa ... ana pl1 vlal (solU) a.lanoaai.en ko

.1aalon1A kokoukae.. kaikklaa lhae,k.i aa.t~ .. n ranakalateten 

xl 
Olen Jo •• ln .Urln lhaltel17t Ittel t",ä tärke"eä kokouk

..... kukaan e4a.taaa.t :Jalo.,a. Vapuherra .Hele, Joka Juuri l11i
hin alkoihin tlllll oll.kell Ja Joka 011.1 ToillUt aaacla .... 
1't.Jk.en eu.taa _1 ta. hin Jaul aital.-.takU on SUoa.. nU •• 1 
kokftk.l.. eb.8tanv.t. el tlllU17t altäia koko kOko.lk'l,ta. ltUo,"" 
,11la 011 15 eelu_Jaa. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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Ja kreikkalaisten kansaa kannattamaan raJoitet~a auoai~1a

mutta. R1e41 meni nUn pitkille että hAn lalt.ui pliT"" 

hi8toriallisekai. 

Koska Rledl Tlliatä voi olla Jossain määrin mie

lilm.vl1ukseu.a lnnoittaaa. kontrolloln s8I1raavana pUTlD1l 

hänen tietoaan eräin kanla1nTäl1aen kauppakamarin Takinaiaen 

Jäsenen kautta, Jonka tapaan harn se pl1 ... ä - kauppakama

ri on näet läheisin naapurin!. Hänkin mynnai englantUai

sen val tuualm.n.nan läsnäoliJoiden hÖllalllt7kaekll aivan sel

Tästi ilmoi ttanun kantanaa ylllmaini ttuun auuntaan. HI!b1 

sitäpaitli antoi k~tett&Täkaenl eräitä kokoUksen reaolu

tio1 ta Joista lamoin k~ ilmi tämä toaiasia. Lllhetän eri 

kirJeenä nlaät reaolutlot samoinkuin ministeri Riedlln 

alua1uksen koskien suosi tuillllDU.us- Ja reB1proai te.ttiQ871D7a

tä kanaa1nTällslaaä aop~aiaaa. 

Kataoen siihen että Englanti vastate8saan Belgian 

Ja ~ llol.lannln halli1ukselle näiden kehoi to.ka .. n 111tt7& 

Ouoh7n sop1mukaeen erikola'ltl alleTii ... a8i tlaän sop~aen 
x) 

Ja 8Uositul~u8klauselln kesklnl1atä rlatiriitai.uutta • le-

kä ottaen huomioon että alkäll tiedln Englanti on ainakin 

Ruotlill. Il.aoi ttarm.t aaett&Yanaa piakkoin kllJrt&Tlen taloua

neuvotteluJen pohJakai integraallsen BUosito.1mmuuakä8itteen, 

ansainnee 711lkerrot~ puoleltamme erikoista buomlota. 

xl 
!ehdon Jo tiliä antll1pol4a e'tl Belgian h&lll~. puo-

le.1IaaD tlhäD Englannin hal11tUnIl huOMutuk ... Il. Jota .1-
TUaennell .anoen olisi 11loltel~a laltlua prott.tikal. on 
ki1aD.1 ttlD7t Bnglann11l halli tukeen huoalota Ottawaan Ja 
KnBlann1n 81elll Doaln1ol11e lupa.a11n pret.reD8s1~tel.l1n. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Parisiaaa Jouluinun e p:nä 1932. 

: .. . , 

c ~ /1/ kr ., 7t 
I ~~, ,. 

Herra Minister1. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tinl n:o 6'. Joka sisältää 

Pu.utavaranvlen t1mme Ranskaan • 

ottakaa vaat&.an. Herra J.Un1steri. er1n-

omaisen kunnioituksen! vakuutus • 

Kerra Ulkoe.a1&181n1at8r1, 
Vapaaherre. 1.. S. YRJC-KOSKnElI. 

H • 1 a 1 n k 1. 
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alainen . 

P ARI S 1 SSA OLEVA LllHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 64.. 

Pari8I SScl 6 p:nä Joulu kuuta 19 82. 

A ia : Puutava~anv1ent1JDme Re.nekaan. 

Llhetyst~ on sekä eähtein että kirJein tIedolt~t 

viimeisistä muutoksista vallalla olevasaa laln8äädänn~es& Rans-

kaasa koskien p1m taTara.ntuontia tähän maahan. Lienee mi tentin 

s1Ytä raportlnkin puitteissa tehdä selkoa näiden muutosten 

arnnystä Ja merkitykaeatl. 

10 vl1ae talTena my~n8ivät ranskalaiset periaatteessa 

että poaJolsm&lnen puutavara ei kilpaile muussa kuia aiTan 

vähllasl. IIllArllaeä Ranskan oaan puutavaratuotannon kanasa. VaI

keudet ovatkin eU tä lähtien plAasiaUisesti keski ttyneet ky_ 

~kaeen siitä, millä tavalla tätä perlaatteelllsta tunnuatue

ta voitaiailn ka,tännösslk1n toteuttaa. TOieten maiden kateus, 

suoai tu.1JDmuueklauae11 Ja mone t IlUU t se1ka t OTa t tähän as t1 

viiTyttäneet ratkaisua. Joka kerta kun ratkaisu on ollut auo

doa.. taikka toieessa käsin kurotettavi8.a, on aina ilmesty~t 

metsl4epartementtien Jokin vall~s tai maanv11Jelyaminiater1~n 

Jokin uuai vaNke. Joaon aa1a aina takertui. Vali tukee.e. 

pllllIniaterlä I117Gden. aJautulvat alna tuo .. a ainiaterlGsaä ka

rlUe. 

Rek&pl~old&kaenl palautan mleleen että kun elomuasa 

1911 kont1D.genttt puutATualle määrätt11n, ne dlme vuoden 101)-

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja Ii äksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . :1) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituks;in . mutta ] : 
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2. 

po.Wl pl'syivät 

tasalla. 'llImän 

sataprosenttisesti vuosien 1925 - 29 keekiarYon 

taso aleni 

kohotaklleen 

75 

vuoden 

:lln. 

s1ttellD1in 

ensimäiseksi nelJännekseksi tuo 100 %:n 

toiseksi nelJännekseksi aina 50 ~ :llnt 

vuoden Jälkimäiseks1 puo11l1.koks1 60 ~i1n 

aikaisemmasta keskiarvosta. 

Tilanne on itse aeias.. ollut vielä pahempl sen 

kautta että lieensseJA Jaettaessa niitä on annettu kalken

nät~isille indivlideille Jotka ehkA Joskue maailmassa ovat 

puutavaraa ostane.t, Jotavaetoin vakInaiset, vuoslkymm.nlä 

ammatissa toimlne.t tuoJat ovat Jääneet Joll.i osattom1ksi 

nIin kult.nkin vähill.. Tämän lisäksi päätettiin että tuo

Jan Pl'l'tätssA lll1ensalä, hänen tllOntioikeuten.. lasketaan 

ei ylempänä mainittuJen vuosien 1925 - 1929 keskianon taik

ka ~öhemm1n aiitä alenn.tun prosenttltaaon mukaan vaan vuo

sina 1929. 1930 Ja 1931 ostamansa puutavaran keak1arvon pe

rustalla. 'lAatä on e,iheu tunu t va11 te t tava eplauh ta ~öDDe t

t.rJen leontingenttien ja myönnettyjen lieenssien välillä. Jo

tapaltai koko lia.ns.iJärje.telmä täällä kuten kaikis .. oloIs

sa on osoittautunut täydellIseksI erehdykeeka1. mistä luon

nollise.tl kauppasop~8neuvott.luJen aikana Ja monessa muus

sa l'ht.yde.sä 01.... ranakalaiaill. huomauttan.et. 

Kun tÖIllä vuosi &lkol lähennellä loppuaan tuli maan

vilJe1y .. inisteri~ pako te tu.ksl lopultakin määräamään kantansa 

kaIkkiIn nIihin lukemattoalin valItuksIin Jolta •• kä ulko-

8&lsilta .dustaJllta että kotimalailta oataJilta päivIttäin 

aaapuI. Lähtl.n Ranekan kaappapolltllk&n uud.sta suuntavIlvas

ta: kork ... pla tull.Ja Ja korkeaapia kontlngentt'Ja, maanvll

Je17_lnlsterUS tahtoI korottaa puutavaratull1 t. Jotka lenA'" 

s.en aaakka olivat ranba aa1kalat.n tullien taaalla ~tta 

Jotka .illo1D kohot.ttlln noin 1 1/1 klrtaa korkeamaikal 

~haD·IkaIaI1n vIrraten, niIn korkealle Ittä ne olisivat 

vastanneet kola1l1kertaiaia rauhantu.lleJa. Tlaän aaiaal .en 



• 

• 

p~rempi eatetykai, mutta viaeinen a •• tu. korottaa kui

tenkin tulli t vähän enemmän kuin kaksi kertaa korkeaa_ 

miksi min enn.n sotaa e11 noin 50 ~ kork .... all. mln 

mls.ä viimeksi olivat. 

Tämä tullinkorotu. on luonnollise.ti ikävl .envuok. 

si että n.k. avaintulleJa tällll ei voida Jälleen alentaa 

ilman parlamentin auostwDuata. (SensiJaan hallitus voi ne 

parlamenttia kuulematta korottaa.) Ed.lleen s.nvuok.i etta 

uudet tnllit todella Jo hipovat prohlbitiiviata raJaa. 

Toiselta puolen Ja katsoen siihen että puutavaratullit 

ovat ape.iflikki- eikä ad valore. tulleJa. ..rkit.ee uusi 

tullien korotus .ffektiivia.sti halv.mmall., Ran8kan puu

tav&ratuotannolle tod.lla ~urta haittaa tekevälle k'aki. 

eurooppalai.elle ~utavaralle korkeampaa tullimuuria kuln 

kalll1amaU. pohJoiUlalull.. Voin.. pitää V&l'lDana etU 

kea1cl,urooppalainen 1c11pal1u täaän kautta Vähene. .'idän 

hyväkseaJDe. 

samaaaikuis •• ti uu&1 .. ,tu. määriä että pohJolaa!_ 

•• 11e nha1aU18 1I.!.nD,y118 (.'Pin rouge). Jota Ran'kaan tu

le. Suome.ta. Ruotsl.ta, NorJasta, Viroata, Latviaata • 

Liettua.ta Ja Puolaata, ~~nnetään nelJännekalttl1n 40.000 

tonnin. 1.0. noin 16.000 standartin. 7limäärä1nen kontin_ 

genttl. (SUollen lehdl... oli väärä uutinen tästä ~utok_ 

.e.\a. kOakapa nl1s.ä kerrottlin että nuot ~,OOO tonnia 

annetta1alin koko tälle vuodelle. Sen par .. pi kosk.. ta

.a uuai erlkoiBtontingenttl aekä kolmatta että nelJättä 

nelJianeatl. Joten lils PohJol ... 1aelle IIIDa;ylle tälle vu. 
delle ~BlUl8tlln l1aätontlngenttlaa 80.000 tOnnia '11 noin 
18.000 .tandarttla.) 

!1aI ... tu.. Jo. kohta ae luonnollis •• ti ei voi 

.'lta lopullis •• ti t~1ttaa. on kult.nkin perlaatt •• llin.n 

voitto PohJol"a1.en puutavaran all&11e, JOnka puole.ta 

01.... 1 1/2 vuotta taiat.ll •••• 
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Koska varsInkIn WorJan. Viron Ja ~.ttuan vIentI 

Ranskaan on mitlt~n Ja LatYlakln P7s7ttel.. s&Dg.n yaatl

mattomla.. pul tteis_. tulee korotus oik.astaan SUo •• n. Ruot

sln Ja Puolan hyväka1. Tlas! on toteutwmt s. p.lto aUI 

.inuna on koko tämän aJan ollut Ja Josta monaat1 olen 

puutavaramlehillemae sa&olDtu1o ll7~akln ulkoaln18t.rl~1l. 11-

moi ttanut. että ilman Ranskan 7stävIä Puolaa .... _1.1 

tltä a.laa ratkalstukai. Nils8ä olosuhtelssa ol.n oik.ut.t

tu uu.d.ll .. n as.ttamaan lqs1ll7ksen alaia.k.l etk!5 o11al Ol

lut yU_upaa alunpitlen olla puolala1at.n kanssa yht.i .... 

tolminnaasa Ja k!lttää heitä hy!ltsamm. neuvotteluissa rans

kalai8t.n leanssa. KUten tunn.ttua on noIn iO ,& Puolan puu,. 

tavaranviennlatä laadul t&an meikäläis •• n puutavaraan verra tta

Vi8sa. 

LoppuJ.n 10put8i 8yntyi viell viime päivinä rlit&1-

lIuutsla tuon yl1&äärilaen kontiD8entin Jakamis •• ta. Kun kuu.-

11n .ttä .e11le 011 aiottu antaa palJoa pien'.lll osuu. 

kuln Ruotaille Ja Puolalle. teln h.tl innolckai ta dllaarohlJa 

J~lta hyvälll .en.atyksellä 1ähdett71n1 Belglaan Jatkoi lA

h.t7.tl5neu.,oa Sohlb.rg. Kävi tälllHn naI .ttä koska ~OII.n 

puutavaran ostaJat aikaisemmin oli.,at aaan •• t suurempla 11-

•• na.'J' kuln ruotaal&1 •• t tahdottiin klTttää lieäkontlng.nt

Ua tllaän llUka .päauhdan taaoittu1aeks1. 1r7tIs Puola 011 

... anu tainuin l'h t ä nuren 0 auu4ln kuIn m. alkup.räis,.sl 

Juo.hdotuka •• sa. SnnA tähän dialcr1JA1oatloon oli kal t o.al

taan ~. s. .ttä suo.alaista puutavaraa on d'p6t rlot1tl •• 1 

olottaAa.... li.lna.'JI Ja tullau.st& vähemmin kuin 1'\1ot .. l&1.-
x) 

ta Ja puolalaiata. lIei '.än Dnt&lllne 011 luonnollisesti to1o.n, 

•• 0. ••• v01neet hTYäkll71 .rUolskonUngentin k~ttÖll1atl 

alt&1elll1plln 11.lna.l.n ta.olttamlslk.i, koaka nÖllät 11een •• lt 

x) 
, ... r11ppunl. al1tl Ittl Ranak& al.,an vl1a. alkolna on 

oat~t .n • ..an Ruotsi.ta kuln SUo ••• '- aih1n t .... n on 1uon
no11h.. .7JIlI se to.laala .ttä SUoun .,araatot ol1.,.t al
ka1aeaa1Jl 10ppu~t kuIn lblohla. 
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luonnollisesti perustnivat kulloinkin valllnneislin tilantei

aiin Ja koska ~on perustelun mQkais •• tl a. maa aal.1 

suurimman vlentiolkeuden, Joka on uakal tanut eDi t.n tuoda 

maah&n puutavaraa ulkopuolella kontingenttien Ja lisene.l.nl 

Si t äpaitsi haom~t.ttiin meidän taholt&mme että aikaiaempaa 

Jakelua Joka käsitti kaikkl puulaJlt, ei voida tasoittaa 

erikoiakontingentilla Joka tarkoittaa yksinomaan parempIa 

laatuJa. 

Pitkien neuvotteluJen Jälkeen on nyt päästy 81ih.n 

että meille myl5 nnetäln tämän vuoden männylle a.nnetust& 11 .... 

kontingentilta, s.o. 80,000 tonnista. 23,000 tonnia, Ruotsil

le ~.OOO tonnia Ja Puolalle tietääkseDi 18,000 tonnia. lo

pu t 14,,000 tonnia Jakau Ql va t 1Il\11ll •• 

On valkea lIanoa ennenmin vuoa1 on lopussa Ja laa

taukset päättyne.t, mi tan korkealle tllllän vuoden puutavaran

vienttame Ja erikse.n sahatun puutavaranvientimme Ranskaan 

nou •••• 

Niissä olosuhtei.sa ~le. kysyneek.i mikä sitt.n tu

lee olemaan ensI vuoden r6gtae. Omasta puole.taDi ol.n .ii

tä ,aakka kun uusI a.e~. JulkaistIIn pitänyt todennäkl5ise

n& että nyt voiaaan utwlut JlirJeetelllä tulee Jatkuaaan .n
.1 YUonna, •• 0. että tulllt P7'yvät Qykyisellä korkeudella. 

yleiakontingentti luultavaati aamoin Ja että nelJännekslttäin 

tai ehkä puollyu081ttaln annetaan li.lkonti~nttl pohJol .. al

•• lle mllnDTlle. On pelättävl .. & että kun Ranskan halli tu. 

k.rran tiliin muutokaen panl voimaan ,e ei halua m.nnä .1 tI. 

uud.ll.en ~uttamaan muutaman viikon kul~t~. 

!Ul. käsityks.ll.nl aa1nkin lI1odolllsen vahvistuksen 

kDn kanaalnvälia.n ~pp&kaaarin plivllll'11l1 toi.,apäivln& 

,aatein hetken puhutella kauppamInisterI&. Hill antoi ILiJlll1 

'ltllait81 ~&r~&& että maanvl1Jely .. ln1aterlGn vaatustu. 011 

ollRt vo~. Ja .ttä an.l0 al1t& .ttä kontlngentlt tore-
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6. 

tettiin tulee hänen miniateri~lleenl 

Näinollen täytyy ponni.takaemme. sekä ulkomais.n 

eduatuks elDlDe että täkäläiaten ostaJien J.. agenttien. keski t

tyä sUhen että s .. aame mikäli mahdollist.. vuoden kulu ..... 

sekä yleiakontlngentin että erikoi*ontlngentin noueemaan 

eekä lisenssiJärJe,t.lmän poiste~si. E~äteen uskallan 

sanoa • ttä tehtäTä ei tule olemaan helppo. 

PohJol~ai8en puutav .. r .. n ostaJien ayndikaatin yleis-

8th teeri oli tänään i tsenäisyyspäi vänä luonamme ja kertoi 

että k .. ikki pohjoisaieen puutavaran tuonnista Ranskaan 

kiInnostuneet henkilöt ylihuom.nna pitävät suuren kokouksen 

koett&akseen pakottaa hallituksen korottama .. n yleiakontingent

tin j.. poi8tamaan lie.nseit. Jos kohta minulla on tilIä 

hetk'llä varein vähän toiT.ita 8iitä että kokous tällä 

k.rt .... tulee viemaan poeitiiTis •• n ~okseen. ol.n kuiten

kin kut,unut mainitun ayndik .... tin presid.ntin yhdes.ä va-

p .. ah.rra Wred.n kane... v1er .. useni ennen kokoU8t& jott .. 

'''isin tl1al~ud.n hänelle vielä a8iata selTittäl. 

Tulen luonnollise.ti kaupp ... opimuaneuvottelujen Jäll.en 

alk....... t.k. 12 p:nä proteateer .. amaan .itä Taat"an että 

puutavaratullej.. on korot.ttu kesken neuvott.luJ.n. 

Kut.n alkai .... in olen maininnut Ruotsin täkäläinen 

kauppakamari noin 6 Tlikkoa .itten kiintyi suoraan kaupp .. -

minist.rin puol.en huolestun •• na huhusta puut .. T .. r .. tullien 

korottamis.at.. kolm!nk'rt .. ielkel. Kauppaministeri vast .. ai tä

hän mahdolli.~n kat.goorlseetl (minull.. on Jäljennes kir

j ••• tä .deseäni) ettei tull'J" tulla korot~an joll.i ea

aana1kuIse.ti kontingenttijärJestelmäl kokonaan (entI&r ... nt) 

polat.ta. Kuulen Il7t .ttä .am.. kauppakamari on k .. upplai

niat.rI11. llh.ttlD7t kirj •• n Jos.. se lau~u 1haett'~81 

~lien koro~ •• ta ilaan Taata"T"" kontingenttijärJestelaän 

pohtaalak. 

VI~l. kertoi Latvi .. n lähettil" k .. uppaminIsterin 
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8YYskuun lopulla hänelI. VakuuttanIIn, että kont1nge nttl

JärJea tolmä puutavaralta poi ste taan enn.n vuodln loppua. 

Lähettiläs ll.moitti t äs t ä halli tuksell'ln Ja Latvlan ulko

mini s t er i ant oi l ehd11lekin slnmukai sen aelitJksen, Joka 

Suomenki n lehd1lle sähkO tettiin. Vasta kun aloin sen Joh

doata t äkäläi.'stä La tvlan lähetyattJatä udella alhetta Lat

vian ulkomini sterin opt1m1am1in, vlrkavelJen1 h.räll huomaa

maan että opt1alaa1 011 ollut ennlna1kainen: luottaen kaup

paainisterin sanoihin 011 hän pitkin sykqä ollut puuttu

.at ta puutavaraan varmaasa uakos.. että kont1ngentit poia

t et t a1811n vielä tänä qk,~ä. 

! ehdäksenl 7l1101evasta yht.envedon haluan lopukai 

allev1ivata että mielestäni kontingentt1a7steemtn Jatkumin.n 

puutavara-alalla e1 enU, Ja varslnk1n Jos S&8IIIIDe vielä 

kontill8enti t Jonkun verran kohoaaaan. muodosta llUurinta 

v&ar&a, .... 1nkin Joe kauppaneuvottelumml sln lisäksi pUt

tyvlt valuutt&surtaxln poi.tam1seen .eidän osalt..... su.urem

pi vaara on Jo s11nä että n7ky1stä varsin mielivaltaiata 

l1sensaiaysteem1ä edelle en sov1 te taan tähänastisella tavalla • 

Kutta suurin vaara on epäilemä ttä siinä että ran.kal~1set 

neuvottelgl ... an KOskovan kana.. pääsevät sopimukslen, Jol

loin todennäköisesti venäläiseen puutavaraan nähdln aletaan 

sovelluttaa aJ.nim1tull1a, a.o. a&Ilaa tullia min am.ih1n 

puutavaraa Ranskaan v1evUn maihin. T8IDä Ta&H silmien 

,de •• ä J. muistakln sylstä alan olla sitä miel tä - vaikka 

e, tuntuu Ihkä ,nl1 ka tu.nnol ta ptoradokaaalla'l ta - että 

kontl~nttlJärJI.t'laln . ä1l7ttlainln puutavaraan nlhdln 

.'ille 10PPUJln lopuk.i on Idullislmpaa kuin täT4111inln 

vap ... , koeka V01.ma1 ke etu venäläi.ln kilpailun 7111. vU 1;. 

tooaa... tapauksl... v.in Jo. vlnäläinlDtin puutavara on 

kontlns,ntoi~. !~elllnln v pau8 voi.i ainakln alutai &D-



8. 

taa venäläiselle p~~tavarall. ae11aisen handlkapin, että 

lilUiden pohjoismaiden p~~tava.ranvientl tänne Jo~tulai eri t-

täin uhatuksl. KontingenttiJärJestelmän Jattuainen Joe m&h-
I 

dollista korotetuin kont1ngentein Ja lisens8iJärJe8telmän 

samanalkuinen moditio1m1nen eamoinknin ~rtaxen poiataminen: 

kas siinä mielestäni se p äärA. Johon n,yt olisl pyri t-

tävä. Tä tä taustaa va staan on l~onnol1isesti erittäin 

tärkeätä saada ka~ppane~vottel~t positiiviseen tulokseen 

Ja sen seura~k8ena ~rtaxe polstet~sl ennenkuin ven&ll1-

nen pu~tavara pääsee na~ttlmaan minimitulleJa. 

Ylläoleva on samalla kertaa vasta~s UlkoministeriOn 

klrJelmää n:o 30321/752 seuranneeseen liitteeseen, Joka 

sillältää Sahanom1staJayhd1styksen UlkoministeriOlle osoitta

man kirjeen JälJennHkeen otaueasiasta. Tämä klrJelmä pe

~stui niihin erheelllaiin ennakko tietoihin ~~den lisäkon

tingentin Jakamisesta Joihin yllä on viitatt~. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

C't(g - j lP Parlala8& Joulukuun 
N:o 

9 p:nä 1932. 

f. II( !2 ~r 

Itll; '.{ . r) '2. 

Herra nieterl. 
r 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tlni n:o 65. Joka sisältää 

Belgian äskettäiset parlamenttIvaalit. 

Ottakaa vast an, Harr inIsteri, arin-

om isen kunnIoi~ksenl vakuuta •• 

Herra Ulkoaaialnminlstlrl, 
Vapaaherra. ..... S. YR.TO-JCOSKIBElf, 

R • 1 • 1 n k 1. 
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P A RI S 1 S A OLEVA LÄ.HETYSTö. 

RAPORTTI n:o 65. 

Pariai . a 9 p:nä Joulu kuuta 19 32. 

, 1 ia: Belgian äsk$ttM~et pt.rluenttl-

vaallt. 

alainen. 

/ (; ~ ((t 

/'(, 
l~rJ .' r . 

I . , 

Vlltaten raporttllnl n:o 56. koskien Belglan vllmeistä 

halli~senva1hd08ta sekä senJohdosta muodoatQnutta uutta de 

Brooquevillen halli tueta, teen seuraavas8a selkoa marraskuun 

27 p:nä tap&h~elsta parlamenttlvaale i sta, Jotka kävivät vält

tämättomik81 sen kautta että kunlngas lokakuus.a. hallltuksen

vaihdokaen Jh,teyde.sä. haJoitti v 1 tlopäivä t Ja määräsi uudet 

vaalit toimitettaviksi. Sivumennen sanottakoon että edelliset 

vaalit tapahtulvat vuonna 1929 Ja sitä edelliset vuonna 1925. 

seleä että i1&an haJoi tueta aeu.re.avat v&&ll t oliai vat au tomaat

tla •• tl tapah~neet ensi keväänä. Pal~tan myOakin mieleen et

tä haJoltnks.n aikaansaivat lähinnä llberaalit Jotka lokakuun 

alu .... 

hetleen 

halU 

suoritettuJ.n kunnallisv .... ll.n p.rus~aella lasklvat 

itselleen otolll.ek.l - tolve Joka kultenkin aika pa

petti. 

Oleekelin vaallpäivänä 

.aatoln siten luoda 

mitä Parisl.ta käa1n 

i tullen1 

Ja .en 1mplrll1ä Belgias... Ja 

henk110kohtalsemman kuvan kuin 

on mahdolllsta 

Vaalien tulo. 011 seuraava: 

xatool1.et 

LibeftaIlt 

tehdä. 

!!!! 
76 

28 

J akelu (kirjaimin euraavien ohjeiden mukaan : 1) Tava lIin n. 2) Tavallinen jtl Ii äksi 

J) Ei ulkomaaedustuk en tiedoituk iin . -1) Ei ulkomaaedu tuk en tiedoituk iin . mutta J: 

!& v&llinen. 

~ 
78 

22 
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2. 
~ .!2!L !2M 

So.ialisti t 7& 70 79 

Flaamile.iset front1atit 8 II 6 

KOllUlll.Dis t1 t S 1 2 

Villi 1 

J08 kohta liberaalien häTilStl ei voi kutsua kata ... 

troofik.i, varsinkin ottaen huomIoon että heidän edu8taJ~ 

määrän.,. Jäi korkeammak8i kuin v. 1980. on kuitenkin libe

raalien menetT8 huomattava Ja vaalien ehkä tärkein tulo •• 

Siihen oli useita syitl. 

Enainnäkin 8anoisin että puolueen nykyinen JohtaJa 

Dedze ei ole tehtävän8ä tase.lla. 1W.istan hlllet Jo T:lta 

1929, JollOin hln oli sen Kansainliiton konferenssin pu

heenJohtaJa Pari8issa, Joka käsitteli ulkomaalaisten kohte

lua. Tänä toimeasa hän tliydellisuti epäonniatui Ja hänen 

8illoin Gen~ves.ä n~.eva tlhten8ä laaki äkkiä. Olen usein 

kuullut hänen pubnT&n parlamentissa Ja muualla eikä käsi

tykseni hänestä ole muutturm t: hän on liian teeskennel17s

ti teatraalinen omaamatta ranskalaisen kykTä antaa tra .. eil

leen tarpeeksi Terta, hen.keä Ja luonnollisuutta, hän on 

l11an TIhIlD. T&kuUttava Ja 111an itaerak... Marraskuun 27 

p :nä ulkoministerin suurilla päiTäl118illä i8tuin hänen Tie

ra •• 1In eikä käsitykseni keskustelumme kautta muut~ut. 

JW.n S8\.o.raaVana päivänä olin pääministeri kreivi de Broov.ue-

villen puheilla a&noi tämä miuulle, aitä t08in oudokauin. 

ett.I liberaalis. lla puolu.ella ole suurta JohtaJaa, sillä 

"on8iear »eT's" T~S "Tez. n'.st pa8 .... S oompletR
• 

Liberaali.n läne.täJil o~at TUoaien kuluesaa hermos

tut~s.t D7D.k1n n. mon.t k.tolilai8ill. Ja oikeistolle 

t.hqt lll!5DD1tTks.t, Joihin puolueen on ollut pakko suostua 

.0TUn 711~ltla1s.ksI hallltuako.lit10 .... 

Kreb47. 011 117GB .tU 11 b. ruli t ADtnrp.ni •• 1 .. et

~Tat Tht.1stJGhDn 8081al1.t1.n kan ... uhaten 1.181t.et111. 
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Ja antiklerika&lisella kouluretormilla. Tämä erehdya a1t&~ 

aai tavattoman vo~kka&n katolisen reaktion, piiapain pat

menkirJeltä MTOden. katoliata kirkkoa uhkaavan vaaran vält-
. 

tämiaekai. Xlkäämme unohtako että katolinen kirkko varsin-

kin tlaamilaisalueella on erinomaisen suuri Ja voimakaa 

tekiJA Ja että niin merkilliseltä kuin kuuluukin eela. 

Belgian Ja Hollannin välisessä satavuotiseaaa riidaasa ~_ 

luista Ja kanavoista uskonnollInen kysymys on näytellyt 

paljoa suurempaa osaa kuin aaattaisi aaviataa. MentiinpA 

vaalien aattona niin pitkälle että katoliset papit selit

tivät viikkoa ennen vaaleja Belgiassa sattuneen maanJäris

tyksen, Joka näil.ä seudulssa on kylläkin harvinainen luon

nonilmlft, olleen merkin taivaasta Joka varotti oikeauBkoi

siIL 

L1beraalien monet myftnnytykaet kielikysymykse8sä oli-

vat a1kaansaaneet edelleen sen että varsinkin Brysselissä 

~tta muuallakin vallooniailla alueilla muodostui pikkupuo

lu.ita, Jotka, saamatta ainoatakaan miestä ValiU1ksi, kui

tenkin veivät liberaaleilta paljon ääniä. 

Sosial!stien Ja kommnniati.n pieni liSääntyminen on 

katsottava yksinomaan pulakauden aiheuttamakai. 

L1beraalien häviftn rinnalla on trontistien, s.o. 

tlaamilaiaten militanttien hävi8 niinikään erikoisen tärkeä 

tapahtulla, varsinkin kun ae vahvisti atkaise_iasa kunnal-

1lavaaleis.. ilalkl1neen t081asian. Oaaksi riippui tämä 

trontiatlen tappio aiitä että katoliset tekivät kaikkenaa 

aaadakae.n trontiatit mukaan yhteisell. kielirintamalle tlaa

milaiaalua.lla. Siten Antverpeniaaä katolinen puolue suoras

taan otti trontistlan ehdokkaan oaille liatoill •• n. 

JlUtta tapahtllaalla on qY.apikln merkltya Ja a.n 

,.aartlaisekal t.en a~raavaa8a s.lkoa siltä k.skust.luata 

aikA minulla ILIU vaali.n Jälkeen 011 aikAlAisen ulkoal

ntaMr18n po111Uhtn o .. ton JohtaJu kua.. Jonka &Iltaan 
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expos4n tähän lThYuti JälJennllD. 

Fl.aml1alset trontl.tit on nlmenä silll puolueella 

Jok. 80dan Jälkeen erottautui katolia.sta puolu.e.ta tyyty

mättOlllin1 ttlmän kiel1ohJelm.an. Front1st1en ohJe1m.... kieli

kysymys on k •• keislmplinl: .en päämäärIinl on ransk.nkiel.n 

yllvallan murtamlnen Ja flaamlnklel.n s.attaminen maan p~ 

kIelekai. 

~ätä tarkoitusperää tavolteltaessa on trontlatlen 

ke smudus&. ilmennyt kolme ryhmU. 

llrlmml1aintä ryhmää voltaislln kutau. rOQ4ryhmlkal 

(r.oiquea) Joka unekaii a.ks.l.ls-holl.ntl1ala-tl.aa11alata 

yhtels01 el ainoast.an k1elelliselll Ja slvlstykselliselll 

v an ~Oskin polllttisella Ja valtiollisella alall.. '''1 

17hm1 on suhteellisen pieni mutta ovat sen Jäsenet mitl 

kiiv.lllpi. Ja intohiaois1mpi. nationali.t'Ja, Joid.n toimin

ta Jo sodan aikana .Jottain tuli näkyviin s.l.l.e... 7h

tei.toimlnn .. sa vihollisen k.na ... 

~oinen ryhmä pyrki 1 erottamaan Flanderin muusta Bel

gia.ta J. yhdistlalln sen valtiolliaesti Hollannin katoli

siin provln ••• lhln. 

Kolma., m.ltillisin ryhmä pyrkU sl1lTttlaäln Belgian 

nykyisen v.ltl0111sen unlteetln tederatlivisell. pohJ.lla. 

On .anom.tt. s.lvää 1l1kl erinomain.n vaara Belglan 

valtion olem .... ololl. J. .eok.utt. Europan taaap.inolle pii-

lee v.r.inkin k&h4en In81mllsen r,rblllD ohJ.lll.... J. mitl 

pollittla-strateeg181. valkeuksl. nl1den olemas .. olo mlrklt

.e. .ekl v ltiolli.elt. että sotil.alliselt.. '.0. puolus

alkannalta. 

On hetl ki.lttlvl että Hollaanis.. vlralli.et piirit 

Ja mlklli tiedlD ~urin 0.. ylel.tl mlelipidlttl ovat ... 

noutuneet irti tl.amiln Ilriaml1sY7I&inekl4.ta. 

~nti.tiln AIn1allrlD huoaattava vlhen .. inen kaikkial. 
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la maasaa sekä lokakuun kunnallisvaaleissa että marraskuun 

parlamenttivaaleissa on ilmil5 Jota näin ollen Belgian omien 

intres8ien Ja »1ropan ranhan kannalta on mi ta 8Uur~la 

tyydytyksellä tervehdittävä. Jos kohta täDin illlil5n sT,Jnl 

08aksi on ka toliaen puolueen kieliohJel.m&n tarkempi pre.l

aointi tlaam1nkielen oikeukaien puolustamiatarkoi tuEau.. Ja 

vaikka siis trontiatien tappio tavallaan merki tae. kieliky

syaykaen a.ettamiata enemmän etualalle katol1aten oh~lIlas ... 

on kuitenkin tapaua erittäin merkityksellinen, ae Itu.n oaolt

taa että tro.ntiatien omassaltin kealtuudes.. on ale ttu huoma

ta .ennyn liian pitkälle Ja että f laamilaistenkin leirls.1 

Jo alkaa olla todettaYia8& erllnlainen kielikysyayksen tar

kistu.. mikä JOhtuu. siitä yk.inkertaiaesta tosia.iasta ettl 

on havaittu ranskankielen täJdelliaen syrJlyttämiaen tlaaml

lai.alueella toaiasiallisesti merkitsevln suhteiden valitetta

Y&& katkaisemi8ta alihen suureen siYistYlpliriin. Jonka kes

lalstana on Ranaka Ja r&nakank1el1. Ja senkautta ulkomaihin 

yleenal. Aletaanpa yalloonlen keaken Jo toIvoa että tlaa

mlnklelen äakettlinen ~u.staminen taaa-aryol.ekai kaikilla 

aloIlla on Ylepä kärJen kielikysymykseltä. Saatoin oaakoh-

taisesti äskettäin 

tue.. kau~is.a 

klyde.8lnl Oe.ndU.a 

to1mlyan yliopiston 

todeta miten .. inl

lakettäinen täJdelli-

nen flaaailalatullinen on kaupungiata karkoittanut ka1ltki ul

komaalais.t opialtel1Jat Ja että auillakin aloilla valitet

tiin alltalsampien 8Rhtelden ulkoaa1hln oleyan alenemaasa. 

x 
x 

UUdln hallituksln kokoonpano tulee vielä tuottaaaan 

monta yaikeu.tta. O!l olemu.. kolae mahdoll1auutta: libera.

lien Ja 80sialistien yhteiatyB; toiseksi nykyinen hallitus-

koalitio a.o. katoliset Ja liberaalit yMe •• a, ,1& Itolaaa-



n.ksl 

ta. 

katolisten. 

SensiJaan 

11 be raal1 en 

ka to11stan Ja 

Ja sosialistien yhteistoimln

sosialistien yhteistyn. Jo-

lI:a viime vtlos1t:Y1IIIIenen puolivälissä oli vallalla. tuntuu 

tällä hetkellä mahdottomalta. LuonnolIisin ratkaisu ollsl 

katolisten Ja liberaalien Jatkuva yhteisty~ kuten tähänkin 

asU Ja tällä hetkellä tÖIllä tuntuukln todenmuka 1sillllllal ta. 

Jos kohta liberaalien radlkaaliainesten puolelta on kuulu

nut vakaviakin ääniä Jotka vaativat polstwmista halli~

sesta ja siirtymistä oppositioo. Liberaalien kanta ratkai

s.e kysymyksen: puoluekokous on kutsuttu kokoon t.k. 11 

päiväksi, vasta aenJälkeen voi kysymystä selvemmin arvoatel

la. 

Jos kohta on mahdotonta ennen uuden hallituksen 

s ntyä ennustaa sen suhdetta kauppapoll1ttisiin kysymyksiin, 

uskal taisin mi tentin olla sitä mieltä että koska uudessa 

hallituksessa varmAsti tulevat olemaan edustettuina Joko 

liberaalit tai soaialistit. Ja koska e1 vähimmin Ouohyn 

aopimaksen vuoksi Belgiasaa tuskin ~8kift voidaan kokonaan 

luopua vapaakauppa-aatteesta, ei ole syytä pelätä uuden 

hallitukaen pyrkivän kehittÖlllään nykyistä pitemmälle kontio

gentti JärJe stelmää. ~ämä minullekta ulkomli1steriön kauppa

oaa.tollat:in vakuutettiin Ja viitattiin siih.n pältökseen 

JOnka nuha halli tue teki Juuri ennen kaa tuIlis taan kon t 1n

genttiJärJeatelmän Jatkamista vastaan. Palaan tähän aaiaan 

uud.n hallituksen muodoatuttua. 

• 
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Lähetän t äten kunnio1ttaen Teille raport

t1n1 N:o 66, Joka sisältää: 

Uusi hallitus Belgiassa • 

Ottakaa vastaan. H'erra l: in1ster1. er1nolla1-

se n kunni oitukseni Vakuutus • 

Herra Ulkoasiainm1nisteri A. 1U.CKZ.ELL. 
Ulioasi&1l'11l1n1s terll~. 

H • 1 8 i n k 1. 
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Salainen. 

P Å R 1 S 1 SSA OLEVA IAllITYSTö. 

RAPORTTI n:o 66. 

Par1si ssa 20 p:nä Joulu kuuta 19 32. 

Asia : Uu.i halll tue Be1&~a ...... 

SUomen lehdissä näkynyt tieto siitl että Tl1me päiTinl 

810 ttunu t halU tIlk8enTa1hdos Belgia.. ol1si aiheu tunu t talouaky

.11IIYks18tl tai. kuten käTi Ranska... pää t6k.eatä olla auori 1;

tamatta Amerikalle 15/12 lankean.. maksua. e1 ole paikkanA 

pltäTI. HalU 1nks enTa1hdos aiheutui nlet .11tä että 27/D. suo

ritettuJen a4n~tav&alien Jälkeen, JOista aikaisemmin olen 

tehnyt selkoa. Ja senJälkeenkuin liberaalipuolueen ylei.kokoua 

ll/la 011 a.ettu.nu.t JatkuT&n halUtusoaanoton kannaUe, pUml

nisterl ltrtiTi de BroquevUle katsoi velvollisuudek.ten Jlttu. 

tuDiDkaalle halll mksen e rohakeaus. Li beraal1tn puoluekokoua aa

molnkuin v .... lien Jälkeen k"dyt neuvottelut puolueJohtaJien ke.

ken oliTat Jo aelTentäneet ma&perll slinä määrin. ettei ollut 

epl11yatäkäln ailtä ettelke kuningas uskoisi hallituk.en mQD

dostaml.ta UD4ellaen krelTi de BroqueTillelle. Tämä lyhye •• ' 

aJ .... a muodo.tik1n uQ4en hallitllksen Tanhan halli1nskoalitlon 

pohJalle. Yksityi8et neuTottelut liberaalien Ja sosi .. listien 

ke.en Jlllklal1atan mahdollla .. ta o8anotoata olhat t7rehtynttt 

alkuun .... 

kA el1llan nalaJ", Renkln1n kaadu ttua, de Broqun1l1e 

auodoaU a'eUl.en halU 1I1ks enaa , lmsuin si tä koskeva8a.. ra-

Jakelu [kirjaimin .seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisälc.si 

J) Ei ulkomaaedu.stulc.sen tiedoitulc.siin. 4) Ei ullcomaaedustulc.sen tiedoituksiin. mutta J: 
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• 

portis .. nl 1hmette1Jni aiitä .tta huolimatta vaali.n lA

heisyyd.stä d. Broquevill. antoi hallltuks.ll.en ·vahvo~.n 

mi.st.n hallitukaen- leiman Ja vedin siitä a.n Johtop ... 

~ka.n että uU8i päälllnisterl varmaankUl laski vullen &Doo 

tavan tuloks.kal Jokseeakln eaaanlalsen parlamentaarls.n 

kuvan kuin mikä 011 aikaistllllllalla parl&ment1l1a, alkä 

mahdolllatuttaisi hänen Ja hAllituksenaa Jatkuvaisuu4.n. 

Jos kohta vaalien tulos ehkä hieman enemalin muutti voima

suhteita kUin mitä de Broquevl11e oli laak.nut, oli kui

tenkin, kuten viimeisessä raportiaaanl Belgian asioista 

(B:o 60) Jo otaksuln, ainoa uuai koalitiomehdollisuua 

entin.n katolls-liberaallnen. 

Tapaammekin uudessa hallituksessa edelleen ulkomi

niaterinä Hymansin (l1beraalll. ent. pääministerit Jaaparin 

(katolinen) . Ja kreivi Poullet'n (katolinen demokraatti) t 

oikeusministerinl taasen Jansonln (liberaali) y.m •• alla 

sarjan vahvoja nimiä. Huomattavin muutos ehkä on siinä 

että puolustusministerin salkun on Jättänyt ent. pUa1-

nister! Th.unls Ja että sen on ottanut liberaalien Joh

taJa D.v~ze, wallooni. Tämä seikka merkinnee !Jatkuvaa yh

teistoimintaa Ranskan kanasa puolustuskysymyka'saä. mikä 

on sitä tärkeämpiä todeta. koska ranskalais-b.lglalaln.n 

sotilaa.opimna yuodelta 1980 piakkoin ~lel uualttavatsl. 

UUdIS" hallituka.a.. Joka ylelaaapektl1taan ei 

poikk.a sanottavasti alka1B .. sta Ja Jota on pid.ttävä 

v&rain vahvana hallituka.na, istuu 7 katolista (niiatä 

, kona.rvatiivla Ja 3 demokraattia) Ja 6 lib.raalia. 

Yaahasta. halUtuks ..... ~11 9, ainoastaan 3 Jäs.ntä on 

UUala. 

Uud_ halli tuks.n pU.tehtävä tulI. olell&&l1 valtion 

Jlrklquln t&l.0Q411l JIrJ.ate17. aikä ftzw.sU aiUe 111&11. 

tQot~&Il aonta valk~"a. 
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5. 

lIeidän kannutalllllle. s.o. kal1.ppa Slhte ltteJllllle kannalta 

en ole aivan tyytyväinen tähän halli tllkseen. Tosin luotan 

siihen että liberaalien olo hallitllksessa estää kontlngent

tiJärJestelmln Viemistä liiallisuuksiin (liberaalien sWntau. 

tumlsesta tähän kysymykseen olen mona.tl 

nutl Ja my61kln luotan siihen että Ouohy 

aikal .... ln puhu
x) 

Ja 0110 mo~-

litestl sitovat Belgla& Ja e.tävät sitä r,yhtymästä nykyi .. 

t ä pitemmälle meneviin protektlonlstiaiin toimenpiteisiin. 

MUtta minua pelottavat uudet miehet kanppamlnlete

ri6s81 Ja maanvl1Jelyam1nlsterl~8sl. edelllses8ä van r •• oker 

Ja Jälklmälse.aä sap. molemmat flaamilais-katol181a Ja .el

la18ina taipuvai8et BUoJelupolitilkkaan. Tämän Johdosta kir

Joitin kohta, tiedon saatuani hallitllksen kokoonpano.ta, 

Antverpen1n paäkonsulinvlra.tolle pyytäen &aiaata lähempiä 

tietoJa. Antverpenin päWtonSttl1nvirasto va8taa minulle tAhän 

-EnellJll1at~ uttdes8a halli tnltae.sa on kontlngenttiJär

JeatelmU vastaan, mutta t.ollisuus- Ja t~m1n1ster1 van 

rsaoker. katolilainen flaamilainen. on . en~än kontlngentti

JärJe.t.l.JlID kannalla kul~ sitä va.taan. Suoln yleist.n 

tl514en Ja me.atalou_in1ateri SAp on vapaakauppaa vaataan Ja 

konttagenttlJlrJ.stelmän kannalla. Ministeri sap kuuluu Van 

aaa. •• la.rttn (Antverp.nin kuuluisan porme atar1n) ryhmllD, 
J!.J 

.11s boerenbttndilain.n/kLtolllalnen flaamll&1n.n. InlkUlaltoa-

tan mlnist.ri P. Portho .. e, vapa_l.lin.n, kannattaa -'oono

al. 4Irtg'e"ta. P. '.oho~~.n, slirtomaamlnl.t.rl. kannattaa 

kepu raJoltt&mlata. lC&1ltltl _u1o lienevU kt.ikkia kaupan 

r&Joltllkala vutaan. Kltllll luoranal.. p.lkoa ei s111 01.-. 

Mln1.terl Sa~lsta kirJoittaa Brysselin konsullnv1r&sto ... 

maten. etu. hän on harr_ aoJelutoUlupltel4.n kannattaJa.lIeidln 
on s11a pidettävä 8ilmät auki. J I { 

No ~G\... 

x)------------------------------------------------------------IDD tlDllD klyln ~ot'ln lähe'tl1'" luona k •• kR.t.l ..... hiilen k&A.aaan 
aah401l1.1 ... ,h,.181." 'otaeupltel." puutavaraan nIb4.n .nal wn04.kal, 
~. a.n _11 puh' •• l Oslo Ja S\1oaen 111 t \valn.n .Uhell • ....- neITI Bbftll
..... PQolek.l *--- 1.1k1111.e.t1 puolekal lrooD1l.atl aanol, ",~.e 
O.lO-Yal'lo' ...... IRaae.ta vOSpekJte'D ta.n tal.'.lu...... a&kau 
"'''' ,uole •• -. - luoDnolU •• aUkMn JUa,t yaa-.. ftl~:. pp .. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: f'. 

OSASTO: (06. 

ASIA: 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Parlslssa Joulukuun 26 p:nä 1932. 

:0 

erra in1steri, 

Lähetän t ten kunnIoittaen Teille r ort-

• tIn1 n:o 67 , Joka sisältää: 

K!ynt1 Ranskan ValtIopankln JohtaJan 

luona. 

Ott kaa vastaan, erra in1s terl. erin-

o !aan kunniol mksenl vakuutus. 

Htrr& Ulkoa.alalanlnlsteri A.. JU.CKZELL, 
H t 1 • 1 n k 1. 
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Salainen. 

P Å R t S 1 SSA OLEVA ~STö. 

RAPORTTI n:o 6'1. 
~ . . . 

}>v1ei s a a6 p:nä Joulu kuuta 19 15&. 

Asia: K~ht1 Ransk .. n Valtl.Ql!e,nkin 

JohtaJan luo~, 

Kävin Jouluuttopäi vänä tapaamassa Ranskan Val tiopanltin 

JohtaJ.... herra Moreta. KeskUstelumme alussa koskettelin kuun 

alkupuolell.. ak~ .. a118ena ollutta kYQ1~~tä pohJoismaisten va

luuttoJen mahdollise.ta st .. bi11soinnist& siltä varalta että Eng-

l .. nnin punta 15/12 Jälkeen Jälleen alkaisi laskea. Kävi täl

l!5in enslnnlltin ia! että Qp.eanq puheUmi t s e BaseUat& 011 n-

sivumennen ... i .. sta orat'lle puhunut. Koska toiselta puolen 

punta vUm. ..ikoina vasten odotuksi" on noussut Ja kosk .. 

näinollen mitään h.tk.llistk v .. ar .. markallamm. .i ole olemas-. 
sa J.. kosk" lopuk.i minulla ei ollut uusia ohJeita raJoi~ 

( 

tässä suhteeas.. muutamiin yleisiin huomautuksiin. 

Kyayin sitten Moret'lta voisiko hän minulle e.ittää 

käsityksenaA ~kytilante.sta Suomeen mukaani vietäväksi. »oret'n 

T"8t~sen J~aisin kolmeen ryhmään. 

1. Hänen eanan.a kuuluiTat: "Ulkom .. iset pUolllat eivät 

nykyäln hakeudu Yhdy.valtoihin seh impulaiviteetin vuoksi. Jota 

täaln maan yleiselle asi&1nholdolle nykyään on niin kuTa"T ... 

Ran.ka.... t ...... n valtion t .. lou. on niin r.mp .. ll .. an e ttä whiuk_ 

set nouae,...t pällllaäni pyatY7nw• Uakon .ttä saamme lähi tul.ev .. l-

J<lkelu [lcirjiilimin seuriiliilvien ohjeiden muleiiliiln : 1) Tiilviilllinen . 2) Tiilviilllinen jiil lisälesi 

J) Ei ulleomiiliiledustulesen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulleomiilaedustulcsen tiedoitulesiin, mutta J: 

....... 1ft. vall&.1n.In. 
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2. 

llU.udeaaa sarJe.tl (oasoade) halli 1:uks-ia, Jotka turhaan koet

t ava t t i l annetta p rantaa. N i ssä olosuhteissa ei ole 

luultavaa . ett ä pääoma hakeutuu enää tänne. Nbissä olo-

8Qht e i s sa oliai l uonnollista JOB päloma Jälleen alkai8i 

hakeutua Engl antiin, Jonka vanha traditionaalinen keakei-

nen asema raham.~lmassa Ja Jonk tyyneys Ja kylmäveri ... 

syys herät t äv t luot t amu s ta. Senvuoksi en usko punnan 

sanottav sti en ää l askevan vaan pysyttelevän f r ng1in 

n~den 80 - ~ välillä, mieluummin ehkä l ähemp änä Jälki ... 

m istä raJaa". 

2. Amerikan velkamaltsuihin nähden oret l uuli 

että asia ysyisi avoinna maaliakuuhun saakka Ja varotti 

u skomasta että Roo.eveltin valtaan tulo aiheuttaisi suur-

t akaan lIII1utosta nykytil nteeoeen. s.o. hän uskoi Roose

ve ltin voivan ainoastaan hyvin raJoitetuasa määrässä myOn

tyä eurooppalaisten velkoJien toivomuksiin. 

a. Kaupalliseasa suhtee.sa nl:lki Moret paranemisen 

oireita siellä täällä: Poh Jois-Ranskan kaivoa- Ja tekstii

li teol1181lude.sa, Belgia..... Jopa Italiaasa Ja ennenkaikkea 

Satsa.... Viimemaini tw.un maahan nähden ansa! taee tulla 

main! tutai että SelI:ae.n uuai tWtäläinen suurlähettiläs ml-

nulle my8na1 käsityksens. olevan että Saksassa talouselä

a. on paranemaan päin. 

Lopuksi puhuimm. Suomen taloud.llisesta •• emaata, 

Jota hän piti turvattuna. E.itin hänelle myOakin laaJaa

ti Y&1keuksi.... k.uppaaopimu.neuvotteluia.. Ja varainkin 

BaDakan mAanvilJelyamlnister18n haluttomuut~ my8ntJä ml

hinkllD. 1Iyt kuten .nnenkIn hän avo1aest1 valitti bna

kan nyt1iata kauppapolitiikkaa ~a ;malr8i h1Tin m.idln 

v&ikeute_. tahU. ranUalai8ille 1IT8na,yt7kai., Joll ••• p ... 

t.rUklolhl.e nlb4an aaa altlln talte1ta tulevaisuuteen n~ 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 
- - -

RYHMÄ: 

OSASTO: (Dt; . 

~ ASIA: 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

l'arisisaa oulukuun 28 p:nä 1932. 

Rerre ' lnisteri. 

LähetUn täten kunnlo1tt en Tel1le ministe-

ri FOn~ r portin n:o 8. oka sla "ltää 

Ranskan viime ikaiset taI 

suhde n. 

Ott kaa vastaan. Herr l:inlsteri , erln-

om ~sen kunnioituks eni v kuutus • 

• 

nerra U1ko s1&inmlni s terl l. RACKZELL, 
Ulkoas1ainministeriO, 
n elo i n k 1 . 
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Salainen. 

P ARI S 1 SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 68. 

Parial s a 2:$ p:nä Joulu kuuta 19 aa. 

ia : R.ns}c • . n vlimeaikaiset tapah-

Varsln ylelnen käsitys virkavelJlenl kesken täällä on 

että Ranskan parlamentti päättäessään olla maksamatta Amerikal

le l5/1a lanke.v.a velk.erää, teki auttamattoman tyhmyyden. 

S.notaan että Ranata t äten isololtul Englannista Ja Itallasta 

Ja että siten Euroopan valtoJen keskeinen yhtelsty~ taasen 

pääsl huononemaan. 

On llmeistä että Ranska täten on helkentänyt, Amerlk

kaa kohden käyttämälläln argument.tioll., volttaJavaltiolden ~

r1idist& 8& .. amleaaaellaa Sak8&an nähden, seikka Jota. tlill:äläi

sis.l .akaal.isiss. pilreis.' pldetään uutena dlplomaattlsen. 

voittona Sak •• lle, Joa kohta näissä sam01S8" pllreissä - ... 

malla kQn luonnollisesti iloitaan siitä että kans.invällsen po

litiikan viimeinen rlstirllta t.pah~ n.s. Saksan ulkopuolel

la - hyvin hill1 tystl puhuta.,. uuden tilanteen SUealle m 

dolllae.ti vielä ~ottamista e~uka18t •• 

On v.lke.t. ottaa vak.vaati ranskalalsten eslttämää vl1-

tettl, Jonka lIlUltaan 19 1I1lJoo ... n doll.rin (11.0. pareJIIID..n .. e

rlkkalaisen hotellin hinta tai puolet Ranskan äskettäin n.ll

le l ... kell&.ll uuden IIlUHn valt_erll&1van kustannuksiata) aUrtl.-

ainen ..... ta toiaeen ilman kaupallista vastiketta voisi aikaan~ 

Jakelu [kirjaimin seuraavim ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituksiin , mutta J: 
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saada arvaamattomia häiriöitä maailman talouseUmäaaä, kun 

Ranska tähän saaklca ei ole tah tonu t tunnustaa tämän 

väitteen oikeudenmukaisuutta silloinkaan kun on ollut k7-

syMys parin kolmen milJaardin kultamarkan siirtämisestä 

a&moilla edellytyksillä. ikäli olen voinut a8iaa seurata, 

Ranska onkin nooteissaan ashingtonille tahallisesti kITt

tänyt ~urI Sakaan oaia aikaiaempia argQmentteJa eekä 

viitannut niihin tOdistuskappaleisiin, Joihin Hoover veto

ai ehdottaeasaan kesäkuussa 1931 yleistä moratoriota. 

Ranska onkin mielestäni koettanut Juuri aaettaa motiivin-

.. niin että kausaallnen reng .. : Hooverin moratorl

Lausanne - maksut Amerikalla, mahdollisimman selvästi tu

lisi n~l1n. Eihän kukaan J'ärkevä ihmlnen usko ettei

kö Ranska voiai millä hetkellä tahansa suorittaa nnoJ 

19 milJoonaa dollaria, mutta siitähän ei olekaan puhet

t&. Tätä selkkaa. s.o. kysymyksen periaatteellisen puol.n 

päl.palnoa allevUvaalkin m.1mlle min. La boul a,ye parI pl1-

vllä sitten. 

U/1I:.ta Ja 

kun Quai d'Orsaylla kävin 
x) 

sen seurauksista • 

e.mstelemaaaa 

Y_ärtUlts8ClUDe ranskalUsten kantaa meidän on men

t ävä JO.oa1n määrin aJassa taaksepäin. Jos kohta on 

~önnettävä että Ranskan lehdistö viime aikoihin astl kI~ 

Joitt •••• aan YhdysvalloIsta on noudattanut hyvlnkin pItkll-

1. m.nevllä v rovalauutta, Ja Jos kohta ranskalaiaelta ta

holta on koet.ttu k"lt.llä AmerIkan alaäialäkin kysYIITk-

8iä kaik.lla mandolllaella useIn Jopa tieteelllselllkln 

vaka~d'lla Ja obJektllvi~ud.lla. on kuit.nkin RaDatas8a 

Jo kau.an pinnan alla qte~t yhä kaavava va8teZUl1eUs17S 

.neik8i 8iihen yl1aieli817teen nlhd.n Joka ÄII.rik.... Y&l
xJ 
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11tsi puut_kasvavat-taivaaseen-periodln aIkana Ja sittemmin. 

pulakauden puh Jettu., siihen plUl.nslmenettänyt-tuntuiseen t~ 

loudell1seen Ja henkiseen pulament.li teettiin - Jolloin r&n8-

kalainen ehkä enemmän .11ev11 vaa sanaa henkinen kuin talou.

dellinen - Joka .Amerikassa on saanut palJoa hysteeris .. piä 

Ja paroksyamisempia ilmaisumuotoJ. kuin Enroopaasa J. Jos

ta sen mukaisesti me euroopp.laiset olemme ehkä enemmin 

kuin muusta saaneet tuntea vaikutukset • 

.Amerikan v.ali taistelun aikana tänä syksynä ransk~ 

lain en lehdistn vielä osoitti ihmeellis tä itsehillintää. 

lienipä n11n pitkälle että Herrio t marraskuussa Kamari ... 

II tahtonut kaJota. velka.k78J111.Yksean v.in s11 tä snstl et

tei hln nllYttäisi haluavan sekaantu. Aalrikan sisäisiin 

.. ioihill. Ifl1.8sä kahonkin että sekl. Englannissa että Rans

k.... tlhtiin palJo. auurlmpi virhe kuin olivat näiden 

m.id.n Kam.ri.n valitettav&stl vastakk.is.t päät~kset vila. 

viikolla mumun nlhd.n. Jos päinvastOin velkaJcysYJl7s 0118i 

Lolltoo... Ja Parl.1... .sit.tty k.ik.s.. al .. tomuudlsaaan 

Jo ".rikan vaalitaist.lun .ikaaa olisi mielestäni tilannl 

..lalli ••• ti Ja moraall ••• ti ollut palJoa sllvlmpi va.lien 

Jälkllll. Silloin oli.i Jokainln amerikkalainin valitsiJa 

tilnn,vt .1 tä hän Une. ti. 

Kun vaalit olivat ohi J. kun tulos oli .asl hla

mäatyttäväatl Hoov.ri. vastaan, ~ntyl näet aln&k1n Parl

.1 ... - en tildä oliko .. lanl.1ta .ama Lontoo ... - IrllD

lalllln hJplloottlllln tilannl Jonka vall.... luultiin "'il

MIl pl1vlaU. toh •• n muuttun.lIl. Tlaän autoauge.Uoll val-

1 .... antl.1poltl1n Jo kllltol&k1 Am.rik.... k •• tunllk.l, 

vllat &IlDaloldulkal ~ kan .. lnvllinln par.tii.l palau~l.t_ 

81. bIl lu1aI1 •• t nootU Lontoo.t. J. Pu1ai.ta laitat

tl1ll åah1l1Btoll1l1l. ll1in tuli q.lIl •• t.l 1 tall tllD, mthinka 

~rl141 ••• 'i ~ut~...... tl1ant ••••• 1l Ill1d.1l noot'l.1l optl-
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4. 

miami perustui. Olivathan useimmat aahi1l8ton1aaa akkredi

toidut ambasaadöörit Ja lähettlläät koteJanaa varo ttanee t 

uskomasta mus tan muuttuneen valkeakai. Täseä, Jos oikeiD 

asiaa ~ärrän. on senJälkeisten virheiden 1dinkohta. Ereh~ 

d1S oli Herri ot'n puolelta m1ös siinä että hän vii.ei

seen päivään asti Jätti maansa yleisen mielipiteen tie. 

t ämättömätsi hallItuksen kannasta. 

Itä erikoisesti tulee Ranskaan, UDohdettiin velka

maksua koskevan noottivaihdon aikana että kUD Roosevelt 

oli tullut vali tultsi Ja enemmän tai vähemmän vihattu 

Hoover ka tuDut sellaIsella Jyskeellä kuin hän sen teki. 

Ranskan lehdistö yhtenU miehenä, voi liIOIttelematta sa

noa pOikkeUksetta, yhtyI suureen aJOJahtiin Hooveria Ja 

hänen aJamiaan aatteIta Ja intresseJä vastaan. Tuntui 

siltä kuin olI s i kauan aikaa kahlehdlttu koIra plässyt 

odottamatte. vapaaksI. Ranskalaisten oli81 pitänyt ymmärtU. 

että sellaIsen hyökk~ksen Jälkeen ei pidä PY1tää armo

paloJa. !ämä arvostelUDI ei suinkaan merkitse sitä ettei

ke lehdistön Väitteissä ollai ollut palJon oikeutettuakin • 

T.,tyyhän meIdän loppuJen lopuksI kuitenkin kaIkitenkin 

myöntu. että suuri s1Y nykyiSiin onnettomuUksiin Juuri 

on ~tlantin toiselta puolen .t81 tt·~! S8ä. Jaan sIlloin 

r&nakalaisten syytökaet nelJään ryhmiin. 

Enaikaikin tapaamme tllllä useIn vä~ tteen että 

klaasillinen, sanoiainko honetti kapitalismi aa1 kuolin

Ilkan Yhdysvalloiasa: kapitaliaa!n aatteeata kuorittiin 

eall1e Ja erotettlln muuata ~arist8stlln ykal ainoa 

k~onlntt1: re.haD.nopea-.. anti-intoh1ao, Jota, rl1PP1UI&tta 

lmplriateata Ja mRista kapitaliatlaen aattleD vlhlntlln 

7h" poaltlivieieta llaal~o'oiata, kehitlttiln e'elllln 

lrrall1ae.. ila18n&, holvattlin kuIn ekaoottlata kukkaa 

lla&D luonnollista .. aplrll. 
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Kaikki tämä - truateineen, holdingeineen J.n.e.

saattoi tap~~a r nka isematta niinkauanknin nlln sanoakse

ni maaatoa riittl Ja kaikki vielä uskoivat nou~ mahdol

lisuuksi in, Jos kohta ainakin peräatäpäin helposti vol 

osoittaa miten pal jon pula-aJan esiratsast&Jia Jo hetl 8g

dan Jtllke1SinWtin vuosina Yhdysvallolssa 011 havaittavl 

(vähittäismyyntl, Fordin ·sosialiset- uudis~set y.m.l. 

Toiseen pääryhmään lukisin kaikki ne ilmi~t Jotka 

aiheu~v~& siitä mitä kutsuisin ltam4rioanisme par pr't6-

renoe Ja Jonka voi analysoida yksinkertaisesti muistelemal

la Amerikan vuonna 1914 olleen velallinen Ja 1918 äkklä 

muut~neen saamamieheksi. Rahansaanti on helpompaa kuin ra

hananto, sillä Jälk1mäinen edellyttää pitkää sekä yksilGl

listä että kansakunnallista k~itystä hyvinvoinnin merkeis

aä. Kun englantll inen tai ranakalainen lai a rahansa hän 

ei 8i t ä vaadi talca~sin seuraavana pä!yänä vaan tietIlA et

tä se yoi yhtä hyvin tulla takaisin hänen poJalleen tai 

poJanpoJalleen. TÖIllä 1D&a11mankatsomus v .... tl1 tradi tioi ta, 

Jolta Amerikassa ei vielä ollut. Tästä aiheutui ena1ksi 

liikarah&n tyOntöminen Jokaiselle JOka vaan pankin ohitse 

suvaitsi kulkea. Ja kylmäverisyyden muuttuminen hermotilaksi 

kun vastoinkäymiset tulivat. ~akauteen ei oltu ei talou

dellisesti eikä henkisesti valm1staudut~. Tätä puolta on 

Juuri Ranskan lehdi.t~ssä erikoisesti allevlivattu, .... ea 

Jossa ei tässä suhteessa ole menty aJattel ... tt~utsiin 

Ja Jos" aanoialnko vanha porvarillinen mailmankatao~s Jo

ta uusiasa mai •• a kuten Amerikassa Ja Saksaasa niin ~ure.

ti on ivattu, edell.en on kunniaaiJalla. - tahtoi8in t18 •• 

yhte74.... sanoa .ttä Joskin Ranska Yli.. aikoina ltae on 

ryht7D7t Yarm&stlkln liian pitkille .enneleiln ~oJelu~1a.n

pl t.hlln, ~ol ta •• Jqlll plan tul.. katwDaan, tlaa 1 lille 

pohJt.ail1iuJl Johtuu ~o kauan ka1kl.... bnMannan luokhaa 
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tyteneestä käsitJksestä. että Ranska oli menossa perika

toon Jatkamalla sitä t~delli.en ayoimen portin politi1k

kaI., jota täällä vuosikyameniä oli noudatettQ ulkomaalai

siin Ja ulkomaalaiseen tavaraan nähden. Eräänlainen xeno

!obia, muukalaisviha. on Ranskassa tällä hetkellä selYäa

tl havaittavissa. 

Rooseveltin vaalin Jälkeen Ranskan lehdist~ VLrsin 

avoimesti Ja melkein ilkenmielisesti antoi Hooverln ymmär

tää, että se lukee hänen syykseen näiden. ranskalaisten 

silmissä harhaan osuneiden taloudellisten periaatteiden 

kar11lemenon. hän kun erikoisesti oli suoainn t suuria yh

tymiä Ja ajanut niiden intressejä siten lisäten pulaa 

ja pulan 1.&aJuu tt&. Eikä oltu vii ttaama tta siihen kan

niiaeen nimen -Prosperity PresidentIt jonka glorian koris

tamana Hoover tuli Valkoiseen taloon. 

Kolmas pääryhmä ilmilSi tIi joi ta 

voi amerikkalaisissa olla moittimatta. 

tä taikka niinkuin ranskalainen sanoo 

ranskalainen ei 

on lähinnä henkis

moraalista laatua. 

Siihen kuuluvat ulkokultaisuus, vääriin uoml1.n kulkeutu.nut 

ideologia (kieltolaki. apinaprosessit. naisten luonnoton 

lainluoja y.m.) Joista kirjailija Duhamel on antanut niin 

loiatavan iroonisen kuvan kirjassaan "So~nes de II. vie 

tuture". 

Ulkokultaisuudeksi ranskalaiset MYISs nimittävät si

ti että Hooyer v atii Europan maita supistamaan aae1s

tust&aa. aamallalaln Yhdysv ltain omat sotlle.smenot oltuaan 

v. 1916 270 mllJ. dollaria n,yttemmin ovat kohonneet 700 

milJ . dollariin vuodessa. Edelleen ranskalaiset vetoayat 

si1hen että Hooverin Y1imekeaä1non .. eidensupist&misohJel

.. - matemaattinen kolmasosa! Jula1st1in vasta S »11-

yli ,enJälkeen kn1n Hooyer 011 v1rallisesti asetettu ta

aayaltalaistsn ehdokkaat,1 - 'iia selvä yaal1manlSISveri. 

lIelJllnnekai ranskalaiset syyttävät Yhdysvaltoja 811 U. 
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että ne eivät yhtyneet Kansa inl11ttoon , eikä ole 11101-

teltua sanoa että tämä kannanotto suuresti on v ikeut~ .. 

nut sodanjälkeis t ä älleenrakentamistyotä. 

Palataksen1 tllmän Jälkeen läh tOkoh taamme, kysYlll7k

seen 15/12 päiviin maksui te. on meidän arvoatellesat.mme 

ranskalaisten kantaa muistet tava että kun v. 1929 Ranskan 

parlament ti r atifioi e110nin Ja B'renger'n nimissä kul

kevan ve1kasopimuksen Amerikan k nS8&, tllmä nimenomaan 

tapahtui sill ä tosin unllatera&lisella ehdolla että Rans

ka ei koskae.n tule maksamaan saamamiehll1een enempätä 

kuin minkä se itse saa . Ranska ~ttää edelleen, eikä 

syyttä, Hooveria s11tä ett ä hän kesäkuussa 1931 s!ihkOtti 

moratorioehdo tuJcs ensa Eurooppaan l ainkaan etukäteen mniden 

v t Jen k neuvo ttel ematta , vaikka hänen t äy tyi ym

mär tää että tällainen suuri kysymy s vaatii tarkkaa har

kintaa. Kysyi kO Hoover silloin t oisten eIttämättOmiä Ju

rl1dIsIa oikeukala JoIh in hän nyt oman maa.nsa kohdal ta 

vetoaa ? 

Reville Chamberlain on OS äskettäin alahuoneessa 

viItannnt niihin moraalisestI sitoviin lau~ntoihln, Jotka 

viime syksynä Hoover velkaky~ykseen nähden nt01. Ranska 

on edelleen Lansanne.aa asettanut selvästi Saks n velkojen 

pyyhklaemiaen ehdoksi että 

LJ~e.ti sanoin, rans~lainen 

aahington menettelee samoin. 

ajattelee näin: Hoovlr on 

itse aiheuttanut Saksan meJt~ Jen lakkauttamisen; näin ol

len on Ipämoraalista hänen puoleltaan vaatia meiltä mak

suJen Jatkamista. tähän yksinkertaiseen Ja r anskalai.en 

hengln .ukai.een todiatlluun voiai til~ati paljon huo

mauttaa, _tta tnrdyn täs.ä totlamaan että tällä käsi tya 

on 11&&8.a a1Tan y1e1nln. Illn JCamariaaa 18'1 IUlIltä annet

tiin Hlrriot'n l1ak8l1ehdotalben puolla ta. ei tämä minor1-

teltti Tastaa todllli.ta mielialaa maaaaa vaan on kA8i-



• 

• 

8. 

t e ttävä Rerrio t'n ystävien mielenosoitukseksi. Jotka ymmär

sivät ettei Herriot siin asemassa voinut toisin menetel

lä. 

Herriot'n kansainväl inen maine ei ole kaa~isensa 

kautta vähentynyt. Hän on tällä he tkenä omaasa maassaan 

ehdottomasti suurinta arvonantoa nauttiva politikko. On 

l upa tehdä t ässä vertaus: Onko Rooverin arvonanto maail. 

massa viime ViikkoJen kautta k~svanut? 

Tule e t äten kyaymykaeen Herriot'n kaatQmisesta 

Ja P ul- Bonoourin uudesta hallib1ksest& • 

Osaksi He rriot'n 

se i kka .tt,i oppositio. 

erinomainen sema , 

Jonk muodostivat 

osaksi myOs 8e 

sosiali s ti t Ja 

oikeisto, voinut saada kokoon uutt 

lkaansaivat sen, mitä 1 tse asias_ 

luonnolli8ena. että näe t presidentti 

H.rrlot'n puoleen. Yht& luonnollista 

h~llitusta, ~hdes8ä 

koko maAssa pidettiin 

uudelleen kääntyi 

oli että Herriot 

ki e lt~tyi Ja yh t ä luonnollista, että resid.ntti silloin 

kääntyi Herriot'n lähimpien ystävi.n puoleen. 

Lnuli8in että kälntyminen ens iksi Chauttmp.'in • 

Rerriot'n sisäministerin ~uoleen. oli v in ulkonaisen k~

neuden .äilyttämi,tä tarkoittava toimenpide, Jotta yliaeno 

Herriot',ta Panl-Bonoouriin. Joka on kan~pana Herriot'8t& 

kuin Cha.ltQlP" tu.lia1 pare_in friseeratuk8i. Se Joka 

oli llana kun Chautemps neitsytpuheellaan Kamari, .. kolme 

wotta .itten Dasi o.an kolmepl1välaen hallituksen.... ei 

voi klsittll että vakava.ti oliai aJateltu tätä mi.ata 

tilanteen pelastaJaksi. 

Paul-Bonoour on vihdoinkin päässyt toivoaus ten ... 

perille. Jopa k k.in verroin: pääministeri Ja ulkomini8te

ri .aaan&1kui.e.til LDultavaa on etta hän oli.i mielel

llln 8innt tullut vählll halpo_i.... olollUht.i .... 

Hlntn e.1ttt17na. tiesi litn.. Arpeeton. likat 

~.t~ on hänee ni.en.l. Pari yksityi •• eikkaa riittlk~Gn. 
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Pi an 60 vuotta , asianajaja; aldeok-Rou8seaun sih-

t eeri J hänen yks ityiskabinettinsa virkam iebi ä vu08isadan 

vaih teessa . Vuonna 1906 l e i s t en t Oiden mini s t eriOn kabi-

netti päällikkO . Val ittiin ensi ke rtaa parlamenttiin Elois'ta 

1 909. Saman mi niste riön päällikkö onis'n hallituksessa. 

:obilis oiti i n sodan syt tyes s ä , "teki" sodan patal joonan 

äälllkkOnä, mai t t i i n k ks i kertaa urheudestaan päivä-

käakyssä. On kuvaavaa et t hän rin t malla ollessaan 1916 

liitt i sos i al i s teihin. Sodan älke en alkaa hänen nouso..n-

sa sosiali s tipuhujana, 8Qurena k nsantribUDina. Kamarissa 

hän n y ttelee yhä suurempaa osaa, on puolus tusvaliokunnan 

j ulkoasiainvaliokunnan residentti. Samanaikuisesti hän 

ot taa osaa Kansainliiton to ihin Ran skan edusta j ana Ja 

Briandin kuoleman jälkeen Ranskan valbluskunnan Pysyvänä 

uheenJoh t aj&ll • • 

Herrio t' n h lliblksessa Bonoour oli uo l us tusmlnis-

teri Ja ott i ku ten tunnettua t ässäki n omi naisuudessa huo

m t t avaa osaa aseidenaupistamiakokouksen t öihin. Hän on si

t paitsi useampa n otteeseen ajanut Ranskan i ntres sej ä 

aa i n tuomioi s tuimen edes sä , viimeksi ranskalais-sveitsi_ 
xl l äi s essä n .k . zoni-riidas sa. 

ari vuot ta s itten Paul-Bonoour luopui sosialisteis_ 

ta, ollen senj älkeen puolue.ton j a tull en viime vuonna 

valituksi Senaattiin . 

Kun Journal de Gen~ve8sä • • väi ttää että Paul-

Bonoour hallitus on kar tellihallitus ilman s osial i steja 

nUn blntuu minusta ett hän ampuu yli maalin. Tosin 

sosialistit OTat luvanneet Bonoourille kanna tus taan _ he 

18&t tulleet hallitukSIIn sotilaemenoi s ta ai heu tnvan Iri
xl 

Tosin ovat Ha-Sln tuntIJa t minulle 
hänln teatterbaa1nen ja Jos8&in mlärin 
pube1suutl llR eI t l l ~Tlä vaikutusta 
a1ohtIQ.1aen JlWtal'hUA-qlaUn Jä.tIliin. 

vakuuttaneet että 
dlm-sooglnln kauno

kan.a1nyällslll tuo-
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mielisyyden vuoksI - , to sin Bonoour tekI eilIsessä ohjelma

dekl r t i osaaan s elvän kQmar ruksen vasemmalle Ja tosIn uu

del!laa he.llltu.kaessa on Joi t akuita siirtoJa v semmalle, ku

t en eslm. DaIadier' n bllo puolustusmin1steriO~n - Jos koh-

l uulen että P ul- Bonoour luulee siten voivansa help om-

ln h 111 ta t t/:lkin mlnisterH! tä samalla kun D&lad1er ultra

r dl kaalisena rauhoittaa sek ä sis äistä et t ä ulkonaista kan-

sainväl i s t ä oplnlonla - samoin ierra Cot ulkoasialnministe .. 

riOn alivaltloaihteerinä, hänkin kuten Dal adier n.k. "nuor

turkkilaisia" s . o. Herriot ' n v stust&Jia puolueen sIsässä, 
terävä 

kansa1nv islssä l1re1ssä suurta a rvonantoa nnu ttiya / tiede-

mies Ja ol1tilcko, Jonka Saksassa ltäi U rauhoittaa. uut

ta muuten on uudes sa hallituksessa pelkkIä vanhoJa n~lä, 

Herriot ' n ty~tove relta. 

Pabolttelen ~~sti ent. maanviljelysministeri ~ 

deyn .iirtoa oikeusminla terik81 sekIn Ranskan parlamentil-

le ku~ ava hypp~sl - sillä hänen ai Jalleen on blllut en

nen ostiministerinä pariin ke rtaan toiminut ~euille, tun-

nettu protektloni.tlal.ta mielipiteistään. lui s tan että kun 

HerrIot'n muodoa~essa keaäkuuaaa halliblksenaa maanvil Jelya-

mi ni e t.riOn paikka v appui euill.n Ja Gard.,n välillä, Ja 

kun .1 tten Jllklaä1n.n sen parempi tuli nimi tetyka1, mi

nua tbt ulkom1n1st.ri~ •• ä onnitelt11nl Puutavarapl1r.1aaä 

täml nimitTI on herättänyt l.yottomnutta. 

HuomattaY1D uu~ua rlUl-Bonoourin hallltuk...... on 

Po1Doar6n aOnlyuotl •• n ~Da.t.rln Ch~onln tulo tinan.ei

mlniat.rlDDn. ~urta p pUlarit •• ttla n~ttlYa ep&re Ch'ronw 

on tunn.ttu Irlaoaa1.ekal raha-aeioiden tiIlntiJakaI Ja au

rek.1 elUl.atllJllkal. Hill kuuluI alka1 • .unln keskuataan .. tta 

auuttuntena .11 ta etteI hlllU kateut. _letaatMn1 Jo 

POlnoaru yU. .. 1alln Ja LaYalln halll~e"ll. hll1 yU •• ai. 

koina 011 ollut puolulI~. Eerrot&all etU Banque 4t PraaOI 

011.1 Bonoourl111 Chtronla .uoeltellRt. 
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Yleensä .nnuste~an Paul-Bonoourin hallitukselle ly

hytt ä iklUl. Ja Herriot'n palaamista valUPou parin kuukau

den perAatä. Tästä en m i teDkaan URal taisl mi tälD ennus

taa, Joalcln tuntuu vaikeal UPo aJatella että e81m. Ch'ron 

Ja Daladier kauan voislvat i stua saman katon &lla. 

Lählnnä astuu v stattan.ksemme kyaymys lIl1 tA uuai 

halli tu s tulee tekemään Amerikalle auorl tettavaan maksuun 

nlihden. On todettan että kohta ääneatyksen Jälkeen täll-

1 vallltsi huomattav& hermoatunei~us s11tä. mitä ~lok

al äänes t kaestä tulisi ole an. Pel ättiin vaatatoimenpl

t eitä Ame rikan puolel ta. puhuttiin m dolliseata kauppaso

daat y.m. TllIIlä hermostuneisuuB on nyttemmin helpottanut 

Ja Jok inen asioita tunteva käsittää että kun Amerlkan 

vienti Ranskaan on alJoa SQurempi kuin päinvastaiseen 

suun t&an (tänWtln vuonna Ranskan Ja Yhdysval tain kaupp~ 

b 1 ~98i tulee olemaan noin 2 mi lJaardi& frangla Jälkl-

m sen eduk8i, oltuaan aikalsempina vuos lna Jopa nel lsen 

mi lJaardia tuontivolttolnen) el tarvlnne pel t ä kauppa80-

t&a, vaan että päinva.stoin Ranskalla on tö.vsl ayy Jat

kuvasti valittaa Amerikan nyky1atä ~llllluur1a. PelätUll 

t08in t1e'78t1 .deU.ankin, .ttä Jos kiel tolui AIIerikas-

• a kaatuiai, 

pll.tuottei ta. 

Amerikka tul •• 

Ehkäpä myaakin 

boiltottolmaan raD8ltala1sia ry

Joksin aJaka1 amerikkalaist.n 

m tkustaJien luku Ranakaan voi entis •• tAän vähetä. 

' inullr on .. käsi tys attä lII1luallalcin kuln R&lla

ka... lltaa voi tt..a alaa eräänlainen tyytyväisyya a11 tA 

että Joku on uskaltanut Amerikalla puhua suoraa kieltä . 

(Että &1omi oli pakotettu mak-.ma&ll .rlna' on tiety.ti 

aivan toin.n .ia.) lIiltlLli tälLltä käain nin nähdlL ei 

_lUUlin lehU.te ole lainkaan tyytya'tGn. )(ain1tselll1.ta 

t.naai t... .ttä kun Italian uuBi tIltallL1nln 8I1u.rllhlUnla 

pari päivlll .Uten kävi Yaat...... a1ka1a_pu.n k~lltl1AJ. 

hll1 au.ore.an anoi, ItU. Ital1a 11 k •• Ilala.an ..... '. ...... 1Iak!f= 
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maan. Tät ä hän el olisl voinut S&Doa Jollei hänen hal

li tllkaensa oliai 811 t ä etukäteen sopinut Lontoon kan .... 

~ttää tätä kirJo~ta.e... silti. että Hooverln Ja 

Rooseveltin välillä ei synny yhteisymmärrystä velkakysJmTk

sen kllai ttelystIL. ja että koko kyQ'lIIYs a1 ten au tanutti

sesti pitkittyy maaliaknuhun. Tämä on luonnollisesti mie

l ui.aa Bonoourill.. Jok. siten voitt.a aik... Ohj.lmad.k-

1 ra tioaaaan Kamarissa eilen Bonoour jättikin kaikki por

tit uki. Delclaratio oli muutenkin varain ylimalkainen, 

l uottamukee.t äneatettö.es.ä 011 ään te ne neaun is to hieman 

p18nemlli leuin .e minkä Herriot tavallisesti aai. 

Tuntnu omi 1:nisel ta että l'aul-BonoOllr. entinen so

sialisti. on saanut slksi huonon prässin Saksassa. vaikka 

kuitenlc1n ~uri hän suostut Gen~ve8sä viiden miehen komi

t.alaa niihin ehtoihin. joiden täyttämin.n tekee mahdolli

I.kll Salcaan pal.amis.n as.ld.nsuplstamlslcon!erenasin töI

hin - seilclc. Joka on jMnyt. A.merika.n me.kS1ky~k8.n hal

li tU ea yleistä iel1p14että vHme vHlclcoina. paloa 

varJoon mln •• ol1.i an.ainna. t. kosk.pa tlknä myönnytys 

ainakin mlDUn mlel •• täni merkits.e alkua sa.urimpaan MYOnny

tyk ... n mInkä Ranska tähän aa&ltlc. koskaan Saksaan Ja V.r-

8&111.s t n sop1ma.k.en r.v1sioon nähd.n on tehnyt. Tämä Paul

Bonoourln va.t&anotto Sak..... on sitä räik.lalll kun aJatt.

le. .ttä v. Sohleioherin halllta.a tUllä on saanut odotta-

mattoman 8Uopean vast&&lloton. Mitähän S&Ic..... olisi sanot-

ta. Jos •• 1m. eyg&D4 Ranalca... ollsl nimitetty pää- Ja 

.0t .. lnlst.rllcll kuten v. Sohleloher Sak ..... ' J. ml Uhlln 

01181 8&Ilotta. Jos Ranlk& Lau .. nn.... korvausmaksu1hln nlb-

4en 011.1 .. et~t yhtä Jyrtllle non po,sumlls-kannalle 

kuin n,yt .aah1llBton mu-oopan velkolhin nlbdenl 

Vaikein t.htävä tule. undell. hallltukselle oleaaan 

ensi woden talouaarvlon käal ttely. Joka el viellL e4 .. ole 
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alkanut! Uuei hallitua on ollutkin pakotettu pyytämään X .... 

mnrilta ennen Joululomaa .k. proviaoorinen kahdeatoistaoea, 

9 .0. täällä käJtänDasaä oleva edellisen ~dJetin kuukauti-

en idenny8 budJetin valmistumista odotellessa. Vasta ensi 

kuun uolivHlissä alkaa lopullinen budJetin käsittely. En 

ereh tyne kun vw. tän että Herriot mlelelläAn uskoi tämän 

teh t ävän toiselle miehelle, Ja kuvaavaa on että hänen ra

hamini s terinsä Germain- artin kaatui kenenkään sitä valitte

lematta. Tosiasiana voinee pi tää että nerriottn Ja hänen 

laatimaKaK talousarvio ei ollut nykyhetken vaatimusten ta

salla, se kun turvautui palkko Jen ja eläkkeiden vllhentä

mlseen, uusiin veroihin ja uusiin lainoihin. siis vanhoi

hin ortodoksisiin ätäkeinoihin. uskaltamatta ryhtyä todel

lisiin uudistuksiin talousarviossa, joi ta ei kauan enää 

voida lykätä vuodesta toiseen. Tilanteen vakavuus käy ilm! 

aiitäkin että hnllituksen täytyy vuoden alussa negoaioida 

omassa maaasa parisenkymmenen milJaardin 1 ina vanhojen ja 

uusien vajausten peittämiseksi. 

Lopuksi vielä sananen: joa kohta entisten rintama. 

miesten suuri mielenosoitus velkakysymyksen käsittelyn aika

na parlamentissa oli suurimpia mielenosoituksia mitä täällä 

viime aikoina on näll ty - en ole koskaan Parisia nähnyt 

niin loppumattoman paljon poliiaeJa parlamentin Ja ulkomi

nisteri~n korttelia auoJaamaasa kuin tulleas&mme ministeri 

Prooop4D kansaa neuvottelukokoukaesta kauppaminist •• i~BSä 8ii

tä ohi - niin oliai kuitenkin väärin luulla että tämä oli-

8i vaikuttanut parlamentin kantaan kuten jossakin Suomenkin 

lehdis.ä olen nähnyt vält,ttlvln. 

ll. H 0 1 m a. 


