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Herra M i n i s t eri • 

Saan täten kunnioittavimmin Teille, Herra 

åI i n i s t eri. lähett"ä raporttini N:o 1, Jon-

ka otsikkona on: 

Aseistariisuntakonterenssin aattona. 

Vaataanottakaa, Herra M i n i s t eri , erin

omaisen kunnioitukseni vakuutus. 

Vapaaherra A.S. YRJÖ-KOSKINifi~ 

Suomen UlkoaI1a1nm1n1ater1. 

, H e 1 • 1 n k 1 • 
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Asia: A;~ti~:t~J;"11~,w.lt~p~e~enlill!!~ 
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alainen . 
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II Turkissa käydessäni oli minulla tilaisuus keskustella 

ulkoministeri Tewfik Rashtttn kanssa niistä aikeista Ja 

tel ista, joita Turkin ballituksella aseistariisuntakonferenssin 

suhteen on. Hän esitti kantansa seuraavalla selvällä ja 

kertaisell~ tavalla. 

Turkin kanta on ybä entinen: egalite, tasa~eroisuus. M 

rättäkoön se aseistuksen määrä, joka on tarpeen suurvaltain 

puolustukselle, ja otettakoon se normiksi kaikille. Turkki t 

tyy siiben. Vahvistettakoon tämä tarpeellinen aseistue 

vaan armeijaan nähden esim. 100,000 mieheksi. e 

on tuonkokoinen tai pienempi armeija, pysyvät aseistukseen 

den ennallaan, toisille miiärätä~ aika, jonka. kuluessa 

on alennettava aseistuksensa tuo hon maksimi in. Olkoon se 

pitempi tai lybempi, on ybdentekevää , ku.nhan päämäär"än läh

detään pyrkimään. Hän sanoi keskustelleensa Li t vinoffin kanssa 

tästä suunnitelmasta, johon L4 oli vastannut, ettei hän voi 

sanoa mitä än varmaa, koska sovJetilla on oma ohjelmansa, mut

ta Jos Tunkki saa konferenssin puolelleen, ei sovJet kyllä-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T;..,~lIintn. 

2) T~v.lUn.n j. U,iiJcsi .... .. ....................... .... ....... .............. ......................................... ........................ II •. 
J) EI tltdo/tub/;n. 1 

f) Ei tltdo/tubiln. mutt~ .................................................................................... : ......... ............................. lIe. 
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kään tule tekemään vaikeuksia. 

T.R. sanoi vielä, että Turki tulee epäilemättä ja eh

dotto sti vastustamaan "status quota", jolla hän 

kä nykyistä aseistussuhdetta eri maiden välillä että aseistuk

sen a lentamista prosenttimäärin nykyisestä niin että suhde säi-

lyy ennalla Ei tarvits e pelätä sen kannan tulevan p~ätök-

seksi, sillä Turkin hallitus ei ainakaan siihen suostu, 

ti hän. 

Turkin valtuuskunnan täytynee itse konferenssissa pakosta

kin tätä kanta a m ovailla käytännölli s iä seikkoja 

en. "Status quota" koskevalla vakuutuksella saattaa kuitenkin 

olla käytännöllist ä merkitystä. Si l l~ kannalla Turkki ei ole

kaan yksin, sillä muista puhumatta Italiankin hal lituksen 

on sama. 

1 t ali a n hallitus on yleensä aseistariisumiskonfe

renssin suhteen Joustavammalla Ja, 

viselllmalla kannalla, sikäli kuin 

tekisi miel i sanoa , 

keskusteluissa m.m. ministeri 

Rosson kanssa olen saanut siitä selkoa. 

Italian hallitus ensiksikin hartaasti toivoisi aseistus

taakan vähentämistä Ja on valmis tekemään kaikkensa tuloksien 

saavuttamiseksi. Tärkeänä vaikuttimena on tietysti pulakausi, 

Jonka vaikutus Italiassakin puheena olevaan kysymykse en 

ti tunnustetaan. Sitäpaitsi h~mautetaan, että mielipide 

sa on muutenkin "viime vuosina" kehittynyt yhä enemmän 

vaa rauhaa toivovaksi. utta s ilti Italian hallitus ei 

konferenssiin naivin optimismin vallassa, se on vain 

valea

lähde 

kemään kaikkensa, jos"Ca yhtenä merkkinä voinee pit"ä sitäkin. 

että Italian delegatsio oni on niin vahva, s ' ihen kuuluu 

kokonaista neljä hallituksen Jäsentä, nimittäin Grandin lisäk

si. sota- Ja ilmailuministerit, Ja vielä sellaiset vahvat 

het kuin senaattori Saialoja Ja myöskin Rosso. 
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Täällä tunnutaan oltavan si l lä kannalla, että 
lUlc/ 

kuluu noin 20 päiv"ä yleisk-.-Iusteluun, Joka 

paljonkaan eteenpäin,~·\orkeintain voi luo a 

Jaa valiokuntatyoskentelylle, Syynä siihen. että konferenssin 

alkuviikoilla useat maat todennäk isesti tulevat "as tumaan pai

koillaan", pidetään Rans an lähestyviä vaaleja, J"tka 

hallitukselle ja sen kautta koko konferenssille tulevat muo-

dostamaan melkoisen Jarrun; "epävarm uden momentin r • • 

Jos Ranska pysyy kovin Jyrkästi usein korostaruassaan 

kannassa turvallisuuden lisäämisestä ennen aseistuksen 

~a, ei t~ällä paljoa uskota tuloksista. utta ollaan taipu-

vaisia olett aan, että Ranskan kanta on määritelty "tinkimi

sen varaa" ot t aen. Italia itse on useaan kertaan osoittanut 

olevansa valmis mahdollisuuden mukaan ottamaan huomioon Rans-

kankin toivomukset. jos se käy mahdo lliseksi; t äll " in on kes

kusteluissamme viitattu vuoden 19 24 pöytäkirjaankin. 

Konf erenssin alkupuolel l a keskusteltavaan kysymykseen 

"aseistariisunnan metoodista", Jonka sopimusluonnos pääasia~sa 

määrittelee, Italia ei näytä valmistavan u~sia 

den reservatioiden lisäksi, jot a se on tietoon saattanut. 

Saksan esiintymi s tä konferenssin alussa t äällä pidet ään seik

kana. josta paljon riippuu. Jo s Saksa heti alussa jyrkästi 

esittää käytännöllisenä vaat i muks ena pyrkimyksensä 

teen aseistuksessa. t oi mien yhdessä t oisten 

den aseistusmahdollisuuksia rauhansopimukset ovat rajoittaneet, 

saattaa konferenssi pran mennä karille. Toiset maat 

ti luettava Ranska voiva t käyttää sitä aiheena 

että Saksa tekee keskustelutkin mahdottomiksi. Täällä 

kultekin, ettei Saksa tule esiintymään niin jyrkästi. Se kyl

lä ottaa puheenaolevan kysymyksen eaille mutta luultavasti 

vain. niinkuin minulle on sanottu, "aseistariisunnan metoodia " 

ko&keva~a kysymyksenä. eli niinkuin tahtoisin sanoa, periaat-
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t eellisena kysymyks enä . Italia on niin usein tiedoit tanut maa

ilmalle näitä Saksan toivomuksia kannattavansa , e~tei s i i nä 

suhteessa ole epäselvyy~ tä. 

I t alia on yhä sillä kannalla, jonka 

valmis supistamaan 

se on Lontoossa 

ilmoittanut, 

l ä ehdolla, 

l1njalaivain 

tyk sen . että 

mään Italian 

vuutta. Italia 

kin voidaan 

että se on vedenalaisasetta 

e tt ä samalla supis~etaan merivarustuksia suurten 

kohdalta . I t a l ialaiset ova tk in saan eet s en käsi

Englanti on t ässä suhteessa t ai puvainen l ähenty

kantaa Ja ainakin ra J ~ ittamaan suurlaivain kanta

edelleen on sillä kannal la, että maa-aseistus t a-

riittävin kontrol limahdol lisuuksin ra Joit~aa, esim. 

mitä suurtykkien määrään t ulee. 

Antaessaan Kansain Liitolle t iedo t ykyi sestä armeijastaan 

Italia ei ole ottanut lukuun reserveJä, ni inkui n t iedonanno~ 

sa in mainitaan , mu~ta ei myöskään koko f asc istimiliisiä, n . s . 

" mus~apaitoja". Tiedonantoon ainoasta an se osa. joka 

on vakina isemmin toiminnassa raJa- Ja rautatievalvonnassa 

tehtävissä ja Jotka siis on sopimusluonnoksen 3 ar~iklan mu

kaan otettava lukuun. uu osa fa soistimi liis i ii on rtet ty pois 

maan aseellisten voimain luvus ta, koska sillä ei ole se llais

ta harjoitusta eikä sellaista aseistusta, Joka pakoi~tai s i luke

maan n e näihin voimi in , ja koska siihen kuuluva miehistö on 

yksilöllisesti asevelvo l lis uuden alainen. Tämän muka i sesti siis 

voinee katsoa . että I t al ia on tehnyt saman poikkeuksen, minkä 

Su omi suoJeluskuntiinsa nähd en. j a että I talian kanta tässä 

detalJikysymyksessä on sama kuin meidän kantamme . 

Sopimusl onno k sen 40 artiklassa mainittuun valvontakomi s si

oon nähden Italian hallitus tuntuu taipuvan siihen, että komi

sion Jäsenten tu11s1 asiallisesti. ellei muodollisestikin, 

taa hallitusta. Tämä on ymmärrettävää. sillä tahdottaisiin 

da varmuus siitä, ettei edustajaksi tule hallituksen vastuata

Ja, esim. täältä Joku ant1fasc1sti. Ku~teqk1n tuntuvat hymåb

tele iin k omissiolle, Jonka J-sen1- "ei saa va1htumaan muuten 



• 

• 

- 5 -

kuin tappamalla". En luule kuitenkaan. että tämä yksityiskoh

ta vielä on täällä saanut osakseen vallan suurta huomiota. 

Samoin on laita myos sopimusluonnoksen 52 artiklan 

Jännen koh an meillä pe ätyn tulkinnan siten, että se estäi-

si Kansain Liittoa 
f~/ toimima-V sopi muksen 

kaik~n aen käytettävissä olevin keinoin 

no da ttamiseksi sellaistenkin allekirJoit-

taJain suhteen, Jotka eivät ole K.L:n Jäseniä. On tunuunut 

kuitenkin siltä kuin täällä pidettäisiin selvänä, että täytyy 

voida, Kansain Ll1tonkin taholta, kaikin mahdollisin keinoin 

toimia sopimuksen nou a ttamisen hyväksi • 

Venäjästä eivät täällä paljoakaan halua puhua. Ne ~enki

l öt, j oita kysymyksessä olevan a sian suhteen olen puhut ellut, 

ovat kuit enkin myöntäneet t"y elleen käsittävänsä Suomen aseman 

vaikeudet juuri Venäjän vuoksi. Ja kun olen maininnut nuorien 

valtioiden tarpeesta önsin saa ttaa puolustuksensa olosuhteita ja 

tarpeita vastaavalle tasolle, ei se ol e herätt änyt vastav"ittei

tä vaan on siihen suhtauduttu ymmärt äväisesti.-

Italia tuntuu valmistautuvan • . rut en Jo sanottu, ponnista

maan voimiaan tulevassa konferenssissa. L ul t avasti sillä on 

tälloin kannustajana keskusteLut. J J ita on käyty sekä englan

tilaisten että amerikkalaisten valtiomiesten kanssa . Tuntuu sil-

t~. että Italia on valmis näyttelemään tärkeätä 0 aa rauhanasiain 

edistä jänä Ja ristiriitojen väli t täjänä ja sovittajana, eixähän ole 

syytä muuhun kuin toivomaan sille menestystä tässä tehtävässä. 

Roomassa. tammikuun 7 päivänä 1 32. 
1) 
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Täten on minulla kunnia lähettää Teille. Her-

i n i s t eri • raport i ni :0 2. jonka 

kona on: 

Mussolinin huutavaääni. 

Vast~nottakaa . Herr 1 n 1 s t eri, erin-

omaisen kunni oitw sen1 vak tue. 

Vapaaherra A,. S. YRJÖ-KOSKINEN. 

Suomen Ulkoasiainministeri. 

H e 1 8 1 n k i • 
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Asia: Mussolinin huutavaääni. 

On äskettäin saatu uusi todistus siitä, ettei Italian 

pääministerin ja diktaattorin säännöllisesti uud1atuva hyökkä

ys sotakorvauksia Ja sotavelkoja vastaan voi Jäädä huomiotta 

näinä aekasorron Ja oh jelmattomuuden aikoi na. Tarkoi t a n niiden 

tunnettujen kirjoitusten va staanottoa, Jotka milanolainen Po

polo d'Italia julkaisi t.k. 12 Ja 14 päivinä. 

Popolo d'Italia on Musso l inin entinen lehti, jonka 

Jaksi hän j ätti veljensä Arnaldon lähties s ään itse panemaan 

toimeen fasoistista vallankumousta. Arnaldo j~.sti osaksi 

rastaan inspiroiduissa kir joi tuksissa 1lussol1n'in mieli pi tei t·· , 

kunnes äskettäin kuoli. Kuolemantapauksen j älkeen hänen muis

tonsa ympärille l uotiin suurmiehen sädekehä . Olen ker ran t a-

vannut Arnaldo ussolin in. mu t t ke skustelun i hänen ka nssaan 

oli niin lyhyt, e tten sen koh t a amisen nojal la saanu t selvä ä 

kuvaa hänestä. Välitt ömäst i hän ei kuitenkaan tehnyt erityi

semmin etevän tai imponoivan miehen vaikutusta, n i in että 

jäin saamaani käsitykseen, että h änen maine ensa lie johtW1Ut 

etupäässä siitä, että hän oli velJensä veli Ja puhe t orVi. 

Hän on nyt vaiJennut, mutta Kussolin1 pitää yhä huolta leh-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

........... :... ... ..... . ... - .. .... -..... " .... ,......... . .......................................... -....... ~ ................................ . 

.............................. ;: ......... ......................................... '"' _............................... ..... .... ... . . .... ... . .. 

J) T.v.tuMn. 
2) T.v.IUnen j. Ii,;;}csl ... .......... ........ .. . .• _ ... .. ....................................... ................... _.... ........ .. /le. 
J) EI lI<<101tuJcslin. 
''1) EI lI<<101tulcslin. muttJ ....... .. ......................... .. ............................................................... /le. 
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destä •• lussp. mainit emani kir jo itukset ovat 

uSSJlinia, ett ä niit ~ pi detään Ja voidaan 

siinä m"ärässä 

pi t ··ä hänen kir-

Jo it1iaminaan, siks i auktori tl\ tH vinen on ni i den sävy, i.1tsi 

kategorisia niiden väitteet, Ja ennen ka ikkea, s iksi suurta 

huo iota Italian koko muu l ehdi stö omisti niille painattaen 

ne viipymättä kokonaisuudessaan parhaimmille paikoilleen. 

Unin tuot.teina Ja sisällcltiiänkin ne ant>!:l itsevat sen 

on , minkä maailman lehdist bk i n niille omisti. Terveen 

veellisen tapansa mukaan hän niissä puhuu 

p··äkohdin 

\..oraan Ja pettte

t 11 t lemät t ii . Vaikka niiden sisäl t · 

tunnetuksi lennättimen kaut t a, luulen 

tä läherruninkin selkoa. 

on in 

annattavan 

heti 

tehdä niis-

Kir jo itukset ovat Lausannen konferenssin a l kusignaali, niin

kuin näkyy otsikoistakin: "Lausannen konferenssin edellä. On 

a.ika päättää "sodan murheellinen . tili". Ra tkaisu tehtävä." 

Ja suoraan päntä mennään asiaan: Kansat, 

valo i sesti Ja keskellä ennen kuulmnat9nt a 

kein myrslc isiUll.llistä talvista mitä historia 

Jotka kulkeva t 

urJu tta htä 

t untee Joka 

tuskin on verrattavissa Juoksuhautaso sn viimeiseen talveen

kysyvät nyt, k Lausannen konferenssin aika on määrätty, 

mitä tulee tapahtumaan ? Saammeko velka- Ja korgauskysymyk

sen lopullisesti ratkaistuksi va i lykätäänko s e vielä kerran? 

Vieläk" ra tkaistavat kysymykset murennetaan komissioihin ,Ja 

"asiaintuntiJain" murheellisiin ponnistwcsiin? IlJoittuvatko 

LausanneBn kokoontuvat ministerit ta!:l s, huolimatta kansain , 

tuskallisesta , odotuksest, k ymyksen teknillisen puolen tutki

miseen vai käyvätkö ratkaisemaan sitä siten kuin se on rat

kaistava: poliittisena kys~yksenä? 

Ilmenee siis näissä kysymyksissä täysin ooussolinilainen 

epäusko komiteatyöskentelyyn. Hän sanookln suoraan, että, 

ellel konferenssi kykene solmua a*kaisemaan, olisi parempi, 

ellel sitä ollsi ollenkaan pidetty, olisl parempl luopua 
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kalliista ja vaaral11sestak in 

ferenssimoratorio, koska ne 

johtavat yhä katkerampiin ja 

konferenssin täytyy pyyhkiä 

murheellin en tili" . 

konferenssi maniasta, sää,Kt "ii kon

aina v~in herättävät toiveita ja 

syvempiin pettymyksiin. Lausannen 

vela t ja saatavat, päätt i ä "sodan 

Seurhavat tosiseika t kirjoitus toteaa. On todettu, ett ä 

Saksan taloudellinen asema on kestämät On. Voi ~lla, lisät ään 

siin~ melkeinpä kyynillisen realistisesti, ettei Saksa alunpi

täen ole omannutkaan mitä"n erityisempää "hyv"ä tahtoa" suorit

taa sodan korvaukset, mutta se on niitä kuitenkin suorittanut 

huomattavassa määrässä ja on nyt tullut kykenemättb10äksi 

maan enempää . 

Toinen tosiseikka on 

ei ei täkään , joka 

nimittäin Ranska . 

toivoi 

pula, 

siitä 

Joka ei enää säästä ketään, 

pelastuvansa keräämäll ä kultaa, 

Ja kuitenkin on a ivan vnltt ~mätöntä, että 

maailman taloudellinen tila alkaa parantua vuonna 1~32 . Ei 

dä 1 ulla aan, että ihmiset ilman aavistamattoman vaikutusrikkai

ta epäjärJestyksiä kestäisivät s en, että talvi 1~ 32-33 tulee 

vielä julmel1lmaksi kuin nyt käsissä oleva. 

Sotavelat ovat syntyneet seuraavasti. Amerikan ja En l annin 

hallitukset etukäteen uorittivat teolli uudelle nii en hankin-

ma mn elintar eiden, raaka-aineiden, asei en hinnan, jotka 

luovutettiin liittolaisille. Mutta sen summan on esim. Englan

ti Jo ottanut takaisin sodan aikaisen liikavoiton veroi~sen 

muodo sa, JOKa sie l lä on ollut hyvin raskas. Raha on siis 

palannut takaisin, Ja palckosuori tusta on, mitä velallismaat 

vielä maksavat. Nykyhetkeen mentäessä on vielä toinen eikka 

tullut lisäksi tekemään korvaussuoritukset sietimittömäks i taa

kaksi. Rintain alenemisen vuoksi on tänään annettava kaksin

verroin tyotä, kaksinverroin tavaraa, tehtävä kaksinverroin pal

veluksia, Jotta kullassa määrättyJen ve l kain muuttumaton erä tu

lisi suorite tuksi. 
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Koko sosialinen rakenne kärsii surkeasti tästä. Korvat, 

Jotka ova t tottuneet käsi tt" ään muutaki n kuin myrsklD'l 

Jotka eroittavat kumeat hiJ Jaiset maanalaiset äänet, kuulevat 

että Jotak in murtuu. onet si teet h öl~yvät, monet peruskäsi 

set , kuten hen en , kodin , toisen omaisuude rvo sa pito, 

vat. Jos vielä ottaa huomioon ilmi ot, amanl aiset kuin on 

vaittu toisten kultuurien kukistuessa, on nähtävi ssä , e ttei 

noastaan ole kysymys eräistä sivistyksemme puolista vaan etti 

valkoisen r odun koko sivis t ys ssat t ;( heikentyä , himmetä tar

koitukset tomis a epäJ ärJestyksissä Ja kurjuudessa. 

Kir joitta ja huomauttaa, että hiinan tapansa käsittää kysy

mys j ättää kokonaan syrj ään sen, mi ä korvausten pyyhkimi sestä 

voisi olla seurauksena, pelättynä ta i to ivot~una, Saksan s isä-

poli iikal le. Ainoastaan demokraa tit voivat arvo stel la as iaa 

siltä kannalta, mi l:: ii m"är :i ssä korvausten poispyyhki minen voi 

et äänn tt ä" ttii poi staa näkopiiri stli Hitlerin haahmon. Kir j oit

taJan mielestä muut arvo ~ ov:.. t peli s". 

Toinen kirj oitus oli "puhe Amerikalle". Korvausten 

sa on monta reng sta, a lkaa se: Saksa on velkaa kaikille, 

Italia ja Ranska Englannille, Italia. Ranska, };nglanti Yhd sval

loille. On vain yksi valtio, Joka ei ole velkaa kellekään 

vaan on kaikkien velkoja: YhdysvE'.llat. Tämä seikka ei kir Jo it-

taJan mielestä asiaa mutkista vaan s elvittää. lkoi Jo olla 

yleisesti tiedo ssa, että Saksun sotakorvaukset on enne mi n tai 

myöhemmir. pyyhittävä, ja oli Kysym' s va in menettely tavasta. Sa

nottiin: ennekuin Saksan sotakorvauluret pyyhi t"än, on Yhdysval

tain ja Englannin luovuttava s aatavistaan, taikka: ensin l uo

vu~e korvauksista Ja sitten nuo kaksi luo puvat saatavistaan. 

Tämä tilanne on muut tunut. sillä edellistä vaihtoehtoa ei 

enää ole, kun Saksa on ilmoittanut olevansa kykenemiitön mak

samaan. Tilanteen avain on nyt Yhdysvaltain käsissä. Mitä 

dä? Pakoittaako Saksan maks&m.aan? Millä keinoin, mi nkälaisin 

tulQka1n? Ruhrin valtauksep kaltaisten toimenpiteiden aika on 

, 
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o/tA:, Ja jos yri tett"isHnkin sentapaisia toimenp iteitä, joihin 

Italia kieltäytyisi ottamasta osaa, niin mitä tulisi Looar

nosta, mitä tulisi Kansainliitos~a? 

On vain ' yksi pOispääsy, nimittäin että Europan valtiot 

kesken"in lakkaavat olemasta toistensa suht een velko Jain ja 

velallisten asemas sa. T"män Jälkeen ne voi vat yksimielisesti 

esiintyä TIldysvaltojen suhteen velallisina. Ne voivat puhtain 

oml ntunnoin vaa tia AlQerikalta velka insa poistamista. Luulette

ko, kysyy kirj oitta ja , e~ t ä Yhdysvalloilla olisi rohkeutta 

vielä vaatia velkoja maksettavaksi, s enjälkeen kun ~Uro pan 

valt iot ovat 1 opunee~ sa ata vi t e an Saksalta. Hän itse us-

koo, ettei Yhdy sva llat r ohkenisi asettua vastustamaan täten 

spntynyttä yksimielistä Europaa. Eikä ainoastaan moraalisten 

syiden vuoksi, vaikka nilläkin on merki~ystä amerikalaisille, 

joiden 1 ontee ssa on i d ealislUia ja epäitsekkyyt t ä . Yhdysval

la t kie ltäytyi si vät es Hn tymästä inhimillisyyden hi storiassa 

Shylo ina , j oka vaatii pal a n lihaa velalli s ensa ruumi i ta , 

o tta on myoskin käytännöllisin seikkoja , jotxa pa oittaisivat 

amerikalaisetkin omalta osalta n pä" t tämään veri tilin . 

tuttaa. minkä i nnostuksen Hooverin yhdenvuoden mora tor10 syn

nytti , ennenk i n Ranskan hallituksen ovelat f inanBsi neuvojat, 

uristitaiturit, turmeliv t mielialan . Kuir~a v01si Amerika 

näinollen asettua vastustamaan. kun on kerta kaikkiaan 

t ettava mailmasta t ämä este, joka nyt pidättää kansoja 

koi l laan ja ulottaa synkät va ikutuksensa melkein koko 

pois

pai

nyky-

vuosisataan. Luo puminen saatavi ta 011si l opultak i n Yhdysval

tain omaksi hy ' dyksi . 

Ja viel" kerran toistaa k irjoittaja , että en i a skel 

on otet~ava 1Uropassa. Yhdy s vallat eivät sitä tee vaan on 

Europan asete t tava ne tosiasian eteen. johon niiden lopulta 

on alistutta va, koska eivät voi tehdä muuta. Taloudellisiin 

vastatoimenpiteisiin ne eivät voi ryh~yä, sillä maailmantalous 

on yhtenäinen: repress&liot synnyttävät vastarepre salioita. lu

histuvB valuutta saattaa vaaraan muut rahat, maailma tarvit-
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s e e kyllä Yhdysvalto ja, mutta Yhdysvallat tarvitseva t 

ta maailmaa ehl ä enemmän kuin koskaan ennen . 

Niinkuin nRk~y , on oikeas taan liioittelua ital ialaisten 

lehtien t~valla selittää, että näissä kirjoi~uksissa on sota

ve l ka- ja korvauskysymys käsitel t y k okona n uude l la tavalla. 

Ajatuks e t eivät sellaisinaan ole u sia , mutta tuskinpa niitä 

on n iin vaikuttavan jyrkästi ja mahtipontisen kaunopuhe isesti 

ennen esitetty , eikä ainakaan niitä ole ennen esittänyt ku

kaan niin näkyv äl tä paikalta kui n näi s ä kir joituksissa Ita

lian diktaattori tekee. Ne on ote "& tu vakavasti, sillä ne 

osoittavat sen vaaran eläv ää tuntemus \ ta, 

lassa SiV~ynyttä maailmaa uhkaa. Tietysti 

joka nykyisessä pu-

ussolini puhuu 

pro domo, silln pula kirist"ä eritt ä i n vakavasti Italiaa 

fasoismia, joka tämän maan menestyksestä on ottanut 

s ' en, mu t ta kukapa voisi väittää , ettei hän amalla puhu 

my skin muiden kotien puolesta . 

Vielä nämä kirjoitukset näyttäv"t, miten päättävä i sesti 

Italian hallitus on ryhtynyt tekemään kaik en mahdollisen 

dakseen nykyhetken suuret kysymykset onnellisest i ratkaistuiksi • 

Siitä olen Jo huomauttanut a seistariisunnan suhteen ja nyt 

nähd"iin, että Italis käy samalla päättäväisell ii vaka vuudella 

myoskin velka- ja sotakorvauskysymyksiin käsiksi. ussolini 

toistaa kyllä vain, mitä h"n on jo ennen eano nut, mutta 

on saanut havaita, että maailma yhä suuremma sa määrässä 

puu kuuntelemaan hänen sanoja n, Ja siksi hän yhä pitää 

taa kuumana, niinkuin Italian lehdist 

sanonut näistä kirjoituksista. 

on vertauksellisesti 

Toinen asia on, saako Mussolini sittenk " än tyydytystä 

nähdä Lausannen konferenssin pyyhkivän pois sotavelat. Tusk in-

a. Kysymys on sittekin tällä hetkellä mutkikkaampi, tai 

sin sanoen: se ei näytä vielä kypaältä ratkaistavaksi 

linin käsi ttämällä tavalla poliittisena kysymyksenä . Eikä 

tu Italia.takaan. ei taaoistienkaan joukosta niitä, Jotka 
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dista vat päätään sen mahdo~lisuuden edessä, että Saksa 

kiä. ja ennen m ita vapautuisi sodan seurauksista mitä suo

ritusrasitukseen tulee tuntien siten taloudellisen ja 

s en voimansa ja itsetietoisuu~ensa yhtäkkiä suunnattomasti 

suvan , l1s""äntyvän. 

Italian lehdissä onki n vi ime 

sii tä , että oikeastaan voita isiin 

nen konferenssin tuloksena . 

aikoina näkynyt merkkejä 

tyytyä vähempäänkin Lausan-

Roomassa, tammikuun 1 päivänä 1932. 
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Roomassa, maa11aru.un 18 pu:vinä 1932. 

;- ....... ~------~' 

Herra II 1 n 1 • t eri • 

täten on minulla kunnia lähettää Teille, Herra 

K 1 n 1 a t eri, raportt1n1 .:0 3, Jonka ota1kkona 

011: 

Italian ta.o1am1 Ja ulkomaiden t.ac1am1t. 

Va.taanott&k&&. Herra K 1 Ja 1 a t eri, er1lloma1-

aen kunni01tutaen1 Yakuutu8 • 

Yapuberra A.I. DlÖoCOIEDa • 

.... vu.aalai.'wl. ... n.. 
B • 1 • 1. 11 k 1 • 
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Suomen I 0 0 M Å. .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o :Se 

Rooma ssa 18 p:nä aaalh kuuta 19:52• 

Asia: U .. l1u ...... t •• o.1a1 ...... .l ...... '!l4e: 

maiden taaoi.mtt. 

alain en. 

. .\ 

Suomena äuettäin 8attunut "Mäntsälän kapina" antaa ai

hetta kosketella Italian sanomalehdistön suhtautumista siihen 

Ja yleensä Italian tasoiamin suhtautumista niihin ilmiöihin, 

Jotka muiasa maissa käyvät paikalli.en tasoismin nimellä. !i

mä on tullut aktualiaekai sekä Mäntsälän tapausten että Sak

san preaidentinvaalin Johdosta. 

Mitä oman ma&IIIIIle tapauksiin tulee, on myönnettävä, että 

Italian lehdistö mitä tarkimmin noudatti taaoiam1n itsell.en 

omaksumaa periaatetta olla sekaantuaatta Yieraiden maiden sisäl

lisiin asioihin. Lehdistö täällä pysyi ankarasti 8illä kannal

la, että se vain Julkaisi saamiaan lennätintietoJa 

niihin mitään omia arvosteluJa. Vieläpä saattoi heti alussa 

hayaita, etteivät italialaiset uskoneet Lapuanliikkeen viimeisen 

edesottamisen menestykseen, Tämä ilmeni siitä, että lehdet 

ti alussa kä.ittiyät saamansa lennätintiedot liiOitelluiksi. 

Rooman tärkein poliittinen lehti esim. heti ensi 

ai Ja aivan muuttaaattomana omana tietonaan Julkaiai lähetys

tön laatiman tyynnyttävän tiedoituksen. Erään toieen tärkeän 

lehden pOliittinen toimittaJa kävi luonani ilmoittamassa, että 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) l'iUlAlIinm. 
2) TAVAllinen J~ Iisiilcsl . 
J) EI tl«loituks/in. 
4) EI tt«lo/tulcs/in. muU. .... ...... .. ......... .. 

/le. 

. .............................................................. ... /le. 
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lehti on lähetystön käytettävissä, Jos tarvitaan, Ja ilmoitti 

selitykseksi havainneensa, että ulkomaiset toimistot, 

ti oman kirjeenvaihtajan puutteessa on riippuvainen, ovat lii

aksi väritettYJä. 

Täkäläiset lehdet siis välttivät kaikkia omia arvoateluja 

Ja lausuntoja. Niiden oma suhtautuminen Mäntsälän tapauksiin 

ilmeni enintäin sähkös&nomain otsikoimisessa. Ja otsikoissa 

det yleensä nimittivät "liikettä" kapinaksi Ja siihen ryhtynei

tä kapinoitsiJoiksi. Kuvaava on otaikko, Jolla muuan maaa.udun 

lehti varusti Berlinistä 8 päivänä saamansa sähkösanoman, Jossa 

kerrottiin Mintsälän Joutumiseata hallituksen Joukkojen haltuun 

Ja JohtaJain vangitsemisesta. Otsikko kuului: "Faaoi .. in 

naurettavasti päättynyt Suomessa". Tämä Italian lehtien täysin 

korrekti menettely antaa aihetta olettaa, että Italian Helsin

Sissä olevan lähetystön suhtautuminen Mäntsälän seikkailuun on 

ollut harkittua Ja viisasta, tässä suhteessa pOiketen siitä, 

mitä se tietääkseni oli~ silloin, kun Lapuanliike alkoi. Mutta 

Italian suhtautumisella Suomen viimeisiin tapauksiin on myöskin 

syvempi periaatteellinen syynsä, niinkuin myöhemmin esitän. 

Saksan "tasoismin" pyrkimyksiin Italia myöskin on viimei

seen saakka suhtautunut hyvin pidättyvästi. Hitreliläisillä ei 

ole ollut tilaisuutta tehdä mitään laskelmia Italian kannatuk.

sesta, ainakaan, mikäli minulla on ollut tilaisuus asiaa se~ 

rata. Hitler itse ei ole voinut tehdä pyhiinvaelluamatkaa Roo

maan, vaikka siitä yhteen aikaan puhuttiin. Italian hallitus 

nähtävästi ei sitä halunnut vaan tahtoi pitää kätensä vapaina 

yhteistyössään Saksan hallituksen kanssa. Eräs hitleriläisten 

llbetU, Joka täällä p1atäysi, palasi varmasti hyvin pettynee

nä, sillä hänestä ei ensinkään välitetty. Ja s. esiintyaisti

lalsuus, Joka hänellä 011, .i suinkaan lilännyt hitreliläisten 

kunnioitusta täällä, mikä Johtui lähetin omista persoonall1ai 

ta oa1Dalsuukslata. !iedän huomattavain tasoistien yksltyisiatä 
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lausunnoista, ettei Hitleriä täällä pidetä huomiota ansaitse

vana henkilönä, varsinkaan ei poliittisesti. Niinpä on näissä 

lau.unnois sa auoraan myönnetty, että Italiaaaa toivotaan Hin

denburgin tulemista vali tuleai senvuoksi, ettei Hitleriä voida 

käaittää täysin vakavaati eikä häntä pidetä sellaisena 

tiaena kykynä, Jota laksa tarvitsisi. 

Tämä ei estä sitä, että Italian lehdistö on 

nyt suurta huomiota hiileziläiaten presidentinvaalis8a aaamaan 

auureen äänimäärään, 

tänyt ikävää huomiota 

Jopa ai10ä määrässä, että ae on herät

Saksan hindenburgllaisiasa lehdissä. Po-

liittiset laakelmat Ja 

tyaU vaikuttanut tähän 

varsinkin kireä suhde Ranskaan on tie

J'" saanut aikaan, että Italian leh-

diatö on alleviivannut hitleriläisten menestystä 8iinä määrä •• ä, 

että melkein näytti ailtä kuin Hindenburg10 aaavuttama äänten

enemmistö olisi ollut pettymys. lasoiam1o luonteen mukaista 

myöakin on. että Sakean presidentinvaalien yhteydessä tap&ht~ 

nutta puolueiden ryhmittymistä on selitetty sosialidemokratian 

i teeatään JUlistaaakal ltuolemantuomioke1, sen kun on täytynyt 

luopua i tsenäiaestä esiintymisestä näin tärkeässä vaalia.a Ja 

muodoatua aen miehen kannattaJain ydinJoukokai, Jota .e vielä 

sdellisessä preaidentinvaaliasa va.tuati Ja Jota sen periaat

teellisesti täytyiai va.tuataa. 

Void~~ k787ä. merkitaeekö Italian ta.oiamin pidättyväi

nen .uhtautuminen tä.sä mainittuihin kahteen ulkomaalai,ten "ta

.oi.tien" e.iintymi.een si\tä, ettei täällä toivottai8i 

tieten aatteiden lfviämi8tä ulkomaille? Sitä .e ei merkit.e. 

Vuo.ia on kulunut .iitä, kun Ku.solini Juli ati, ettei 

ml ole vientitavaraa, Ja täytyy myöntää, että kä.ity. on .ii

tä pitäen auuttunut, tai ainakin, että noita .anoJa on tul

kittava toi.in kuin alus.. tulkittiin. Viime vuo.ina on yhä 

enemmän ruvettu puhumaan ra •• iati.esta 1oternat.ionali.ta Ja 

laakeaaan sen mahdolli.uukaia aekä ....... yhteyde •• ä et.i

mäln ta.oiamille .ellai.ta aatteelli.ta pohJaa, Joka antai.i 
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al11e ylel8ma&llm&lllata merkltyatä muiden Johta~1en yhte1akun

nalliaten Ja polii tt1shn virtauaten vaatlJ!:1taiaena oppina Ja oh

Jelmana. Tähän tulokaeen pääatäkaeen ovat taaoiatiaet teoretikot 

koettaneet teroittaa älyään Ja luoda JirJeatelmårakenteita. 

~äliin ovat aika nokkelia. ~äliin taaaen ~lelivaltaiaia. 

Jyrkimmin eaiintpy täaaä .uhtee8aa eräa nuortaaoiatinen 

auunta, Joka Julkaiaee aikakaualehteä "Antieuropa". Nimi on hä

lyyttä~ä Ja kuvaava. eikä aitä ole edes helppo ymmärtää ilman 

8elityksiä. Siinä ku~a8tuu ensiksikin taaoistien itaepalsutus. Jo

ta aelittää 8euraa~a laina1l8: ".iuropa? Euraa1a? - Ei, vaan 

Rooma". Siis yleiseuropalaiaten Ja poliittisten ohJelmlen Ja 

Euraaia-unelmien aiJa&n on aaetetta~a Rooma. roomalainen aat.

suunta, Jonka ~oittoon vieminen samalla Johtaa Rooman aatteel-

liaeen hesemoniaan. Ja mikä on 

tietysti taistelu liberalismin. 

aatteita vaataan. (fulee tällöin 

aitte tämä Rooman aate? 

marxiamin Ja aoaialidemokratian 

itsestään kysyneekai. obko la-

pualaiauuAen uuai obJelma "marxilaiauuden bävittäminen" ehkä 

detty Gravellin Ja muiden taaoiatien oppivaraato~ta?) Gra~elli. 

Joka muuten on äskettäin Julai8sut kakaioaaiaen teokaen "Anti

europan" Julistamista periaatteista. 8elittää olevan kakai eri-

laista "europeiamia". europala1auutta. Toinen niistä elättää 

aeään germaniaiata Ja alaa~ilaisiata lähteistä Ja auuntautuu 

Länai-Europaa ~aataan. Siitä auunnaata hyötyy 80vJet. Toinen 

sen pyrkii palauttamaan läntisen sivistyksen 

!ämä taasen on ranskalainen auunta, Joka hyödyttäisi aanakaa. 

Se vaatii Par1aia Europan unionin keakUkaeksi. 

Jäiden kahden auunnan vaatakohdaka1 pyrkii taaoiami, Joka 

tahtoo luoda uuarooma!aiaen kultuurin. Tämän uuAen kultuurin Joh

ta~at. 

aatteet 

tasoiatien muinaiaroomalai8iata ibanteista Juonnetut peri

ovat: ~altio yk8ilöiden Ja ykaityiaetuJen yläpuolella 

sekä uakonnolli8uus. Val t10n enaisiJai8uus on tasoiamin alkupe

riiaiä periaatteita. Ja uskonnollisuus on myöbempi liaä. Jota 

e1 ole kovinkaan läheinen Knaaolinin eliaänkatsomukaen 

tt.elle tai anarkiattselle läbtökob4.alle. Antieuropa e1 
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kuin anUhistillian.. koa1ca taaihmi on korkean hengell1aYT

den auoJeliJa ja koaka ae ybtäläiat~tää kirkon Ja Italian 

kansan kohtalot. niin selittävät nuortaaoiatiaet teoreetikot. 

"Ant1europa" on aiia Europan vaatainen s1kai. että Europaa 

hallitsevat nykyisin demokratiaet Ja bllllllUl1iathet aatteet; ae 

vastustaa Europan "plutokratioita". koska nämä koettavat tukaa

<tuttaa taaohminj taaoiami pyrkii takaiain maan puoleen Ja tah

too pysyä aiinä kiinni. vakuuttavat nämä teoreetikot liaäten 

seuraavan hieman hämmästyttävän aJatukaen aamalla kun muut 

Euro pan kansat kaaautuvat mekaania1in metropoleihin. Muatapai

ta1n Antieuropa vaatustaa Pariain, Moskovan Ja Geneven Euro

paa. sen nimi on Rooma, ja ae tahtoo palauttaa Europan u.

konnollisen yhteyden (katolisuuden muodos8&ko. sitä ei sanota). 

Kun kerran päämäärä on näin yleiatetty, kun kerran on 

rakennettu tasoiamille ohJelma Ja aatteelli.nen tarkoi tue vaa

takohdaksi muun Europan tOdellia,lle ja keksityllle Johtaville 

aatteille. niin on luonnollista. ettei tältä ohjelmalta enää 

tahdota kieltää "vientitavaran" arvoa. Nyt tulee päinvastoin 

tärkeäksi propagoin'l;l. uskonlevittäminen. Mikäpä 0 ppiauunta ae 

oliai. Joka ei tahtoisi kerätä proselyyttejä? Gravellin teok

sen toiaen osan nimi onkin "Verao l'internazionale Fasoiata" 

(Faaoiatiata internatsionalia kohti). Voisi siis näyttää epä

johdonmukai.elta. että fasciami koettaa pidättää kätenaä vapai

na niistä taaoistiaen hengen k1r~avista tuikahdukaiata. JOita 

on eri tahoilla Europaa havaittaviasa. Mutta tämä ei ole epä

Jobdonmukaiauutta vaan viisautta Ja varovaisuutta. Niin kauan 

kuin nuo taaoiatiaet ilmiöt muualla ovat vielä lastenkengiasä. 

pyayvät haibattelun aateella Ja realiata voimaa vailla olevina 

yritykainä. merkitään ne kyllä Italiaaaa muiatiin, mutta pyay

tään niiatä erillään. Eaim. Suomessa havaittavina 

tiaen hengen ilmaukaet 

kunnea Lapuanliike alkoi 

Jäivät täällä vaille erikoiata huomiota 

JärJest~ Ja antaa aihetta käaityk-

aeen, että aen takana oli vo1D&a • • Muilutukaet Ja varsinkin 
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talonpolkaiamaraai nähtäväati täällä käaitettiin toiveita Ja 

uakoa antavikai voimannäytteiksi. Niinpä Lapuanliike eaitet

tiinkin yhtenä aelvänä eaimerkkinä siitä. että taaoiamilla 

mahdollisuukaia viritä muissa maiaaa. Kunnea nyt Mäntaälän 

aeikkailuun ryhtyminen heti käaitettiin teokai, Jolla ei ol

lut mahdolliauukaia meneatyä. Tälli . välin 011 llmeiaeat1 pääa

ty aelville liikkeen näkyvien JohtaJain laadusta, Ja aalai

aiin JohtaJiin ei luoteta. sillä taaoiamin täytyy luonteenaa 

mukaiseati vaatia että ne, Jotka tahtovat Johtaa, todella pa

nevat täyden panoksen peliin. Niinpä nyt Mintaälän seikkailu 

onkin "Faaoiamin parodia". 1a aikaipä ei koko seikkailu Ita-

11aasa aaanut oaakseen yhtään ainoata myotätunnon Julkiata il

maisua. 

Sakaan preaidentinvaalin tuloa oli toisenlainen. aillä 

se osoitti, että hitreliläisilli on takanaan kaavava kanaa

Joukkojen auoaio. Ja R&nakallehan tämä seikka ei auinkaan ole 

mieleen. Vaikkei Hitlerin peraoona herätäkään luottamusta, 

vuttaa auunta kuitenkin täällä myötätuntoa, Ja aikai 8en 

vahviatuminen on herättänyt iloa. Jota ei ole peitetty. 

Roomasaa, maali8kuun 18 piivänä 1932 • 
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Roomassa, maaliskuun 18 päiTänä 193~. 

N:o 289. 

Herra K 1 n 1 • t eri • 

.. !äten on minulla kunnia !eille, 
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t eri, lähettää raporttini B:o 4. Jonka ot.ikkona 

on: 

Italia pJrkii 7h& lähemmä. B~Toatoliittoa. 

Vaataano t takaa , Herra l( 1 n 1 s t eri , erinomai

sen kunnioitukaeni Takuutua • 

Vapaaherra .f..I. DJö-JtOSJCI". 

luo.eD Ultoa.lataaiD1.ter1. 
-
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Suomen R 0 0 K .l .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 

ssa 18 p:nä maali. kuuta 1932. 

A ia : Italia pyrkii yhä 1ähelDlläa 

Neuyo.toliittoa. 

Huolimatta aiitä, että taaoiami teoreetikkoJenaa aeli-

tyks1asi Jyrkia.ä vaatakkai.auaauhteeaaa "Itä-europalaiauu-

teen" Ja aiia taiatelee kommunistisia sekä aoaialidemokraatti

sia periaat~eita vaataan, pyrkii se kiihkeästi yhä läheiaem

pään yhteiatyöhön aovJetin kanaaa. Selvää on, että tätä 

kimystä yhä vaatii pakko koettaa parantaa maan taloudelliata 

aaemaa. Sitäpaitai: kuta vähemmän Ranaka näyttää halukkaalta 

aaettumaan aovJettiin nähden yatävällisemmälle kannalle, sitä 

enemmän vilkaatuvat yritykset VenäJän Ja Italian 

si. 

Kauppataae Italian Ja VenäJän välillä on solmituista 

taloudellisiata lisäaopimuksista huolimatta pysynyt Italialle 

pasaiivisena. Italian koko kauppavaihto Neuvostoliiton kanaaa 

viime VUDdelta osoittaa tuonnin nousevan 561 milJonaan li1-

raan, mutta viennin vain 275 milJonaan. Näinollen on ymmär

rettävää, että on ollut ayytä käyttää hyväkseen hetkeä, Jol

loin Ranaka Jälleen näyttää Jossakin määrin kylmenneen 

tille, saadakaeen aikaan uuden taloudellisen liaäsopimuksen. 

Siitä ne.votellaan parhaillaan, Ja aovJet on lähettänyt Roa-

Jakelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.....................................•............................................ 

1) T~"d/lintn . 
2) T~"d/lintn i~ Iisiik i 
J) Ei tlffloituksiill . 
-1) Ei t;.doiluk iln. muH., 

. II •. 

• ... . .......................................... .......... 11 •. 
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maan huomattavan 4.legation. 

N.uvottelut ovat .. ata äakettäin alkan.et, Jot.n niiatä 

ei vieil.ä ole mitään ti.toJa natu. Mbaua4ööri Kurui tun

tuu kuitenkin olevan erittäin iloin.n Ja ylpeä tältä d.le

gatioata. Kuvaavana taloi8min huomaavai.uu4.lle Neuvoatohalli-

tukaen auhteen tahtoiain mainita erään pien.n ykaityiskohdan, 

80vJetin mielialan vi-Joka oaoittaa, miten 

rittämiaekai auopeaan 

Italian 1.h4iatö 

pitkälle 

.uuntaan. 

yle.nlä 

mennään 

tietää täytyvänaä olla 

.en auht.en, aitä Neuvoltoliittoa koskev.. •• Julkaise •• Kutta 

.räitä zirJe.nvaihtaJain lähettämiä kuvaUkaia on kuit.nkin .il

loin tällöin ollut lu.ttavana, eikä nl1 .. ä ti.tenkään. kaik .... 

ta varovai.uu4esta huolimatta, ole voitu kokonaan peittää 

tuutta. Tämäkin on ollut NeuvoetohallitUkselle liikaa, 

•• n täkäläinen auurläh.ttiläa saikin JOitakin viikkoJa aitten 

t.htäväkaeen proteatoida nii4en, varainkin erään milanolaiaen 

l.htimi.h.n kirJoitusten Johdosta. Tämä prot.sti aai aikaan, 

.ttä hallitul ki.l.i Julkai.ema.ta Neuvostoliittoa koakevia 

omien kirJe.nvaihtaJain kirJeitä. Seuraua tule. olemaan, .ttä 

nekin harvat italialaiaet kirJeenvaihtaJat, Joita KoskovasBa 

on .i.llä tu.kin tätä nykyä onkaan kuin yk.i - saavat 

palata kotiin. Silti .aanevat he Julaista muist.lmiaan Ja 

havaintoJaan kirJan muodo •• a. 

Tämä pi.ni tapauI valai.ee Italian leh4istön kurinalailta 

tilaa. Kun kat.otaan valtion edun vaativan, että neuvos .. ,u.".~.~~.

tUI PYlYY tyytyväisenä, .aa aananvapauI "yksi tyiaetuna" 

tyl, vaikka litä .i ol1sikaan väärinkäytetiy tämän 

.Ukai..... ..rkityklellä. 

RooMSsa, aaal1lkUw1 18 päivänä 1932. 
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Heti Moskovaan tekemänsä vierailun Jälkeen Ismet pasha 

Ja Tewfik Rushtu Bey lähtivät suuren • . kansanedustajista, 

t1miehistä Ja virkamiehistä muodostetun seurueen saattamana 

Roomaan. On ollut merkittävää. että tämä viimainittu kiJnti 

herätti ulkomailla enemmän huomiota Ja mielenkiintoa 

linen. Siinä mielipide ei suinkaan mennyt harhaan 

vastoin. Yhtä paljon kuin Turkin Ja sovJetin 

Turkin Ja Italian ystävyydestä syntyynsä Ja tähänastiseen 

kutukseensa nähden. yhtä suuri ero on niiden välillä. mitä 

tulee niiden vastaiseen merkitykseen, mikäli sitä nykyhetkel

lä voi arvioida. 

Turkin Ja sovJetin ystävyys syntyi suureksi osaksi 

timentaalisista syistä. Turkin Ja Italian on poliittisten 

kelmain tulos, Turkki Ja sovJe~ tunsivat ahdistuksen Ja hä

dän hetkenä olevansa yhtä eristettyJä muusta maailmasta. 

ki taistellessaan elämästään luuli olevansa yhtä vihattu Ja 

eristetty kuin sovJetvalta konsanaan. Tämän turkkil iset yhä 

vielä esittävät yatävyytenaä peruaaYlksi. vaikka tietysti Sl 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

•••• • ••••••••• ••••• • . • ••• •••••••••• •••• • ........................................ •• .. ••••• •••••••• • ............. . .... u .. . .... . ....... . ....... . .. . . . ... ..... . . ..... . 

....................... ................................................ ~ ........................................ -....... -- ................................................. .. 

.............. ......................................................................................................................................................... . 
1) T.v.Uin.n. 
2) Tav.Uin.n j. /lähi ............................................ ................................... .... ........................................ lIe. 
J) EI tledollub/ln. 
4) EI tledoltubiln. muttJ .................................... .... .............. .................................................................. ..... lIe. 
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aineellinen a~u. minkä saivat sovjetilta taistelun kestäess ä , 

ol i hei l le a rvokas, niin vaatimat onta kuin olik i n . Sittemmin 

h e ·ovat saaneet muutak i n hyöty ä , mut tei erikois emmi n 

sellist ä . Ra uhan kyllä venä j iinpu oleisille r a j oilleen, mutta tus

k i npa sovjet olisi ollut halukas muut enkaan årsy ttämä-n sotai

saa j a hä i käilemät ont ä na apuria an ra jariidoilla aikana, 
I 

se itse ennen kaikkea tarvitsi rauhaa. Kommunistisen 

sen m odossa tapahtuvas t a sisä i st en ol ojen häirit semisestä Turk

ki on Jotakuinkin tyystin vapautunut, Ja t äm" etu on ollut 

arvokas, kun ma as sa sittenki n on t uon tuostak i n kuohahtanut 

vaivoin peitetty taloudellisen ahdingon ja uskonnollisen kiih

komielen virit tämä tyytymätt · myys. Tullaksemme tuoreimp iin tapa

uksiin, niin mitä on Turkki saanut tulokseksi valtiomiestensä 

ä skeisest ä suurieleisestä Moskovanma tkasta ? 8 miljonan dolla-

rin "luottosopimuksen" , s. o. tuohon m"!ir"än nousevan luoton 

ostaakseen sovJetin t uotteita, l ähi nn ä n äht ävästi kon eita 

nitellun kutomoteollisuuden l uomi s eksi. Tämä luotto kuitenkin 

joillakin tahoilla Turki ssa k " s itet"än vaaralliseksi, ainakin 

yksityiskau~alle vaaralliseksi. Turkkilainen lehdistö vii t tailee 

vielä siihenkin , että sovjetln ystävyys voi aukaista heille 

markkinoita Venäjällä, mutta sellaiset haaveet saava t kyllä 

odottaa toteutumistaan. Tähänastiset kok emukset ka upan alalla 

ovat olleet Turkille murheelli s et kaik is sa suhteissa. Ystävyys 

sovJettiin on kuitenkin Turkin valtiotaidon kanna lta nyttemmin 

aivan välttämätön. Se on tullut arvo kka aksi osaksi siinä 

kimyksessä luomaan rauhankehän nuoren kan8&ilisvaltion 

Jonka Ismet pasha on viisaasti ottanut politiikkansa pä ämää

räksi. Ja kun asiaa sllmätä än laajemmalti ottamalla Italiakin 

lukuun, jolloin ohjelma tulee k~sittämään rauhan vakiinnuttami

sen läheiseen itään Ja Välimeren itårannoille, kuuluu siihen 

yhtenä välttämättömänä oaa'ekiJänä ystävyys sovJettiin. ( Kun 
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oli puhe turkkilaiste~ käynnist ä Moskovas sa, tulkoon t-ssä ma1-

ni tuksi, että t """llä kulkenut huhu, Jonka kuulin puolalaiselta 

diplomaattiselta taholta, Jonka väitettiin kiinnostavan myösk in 

Japanilai s ia Ja jonka vielä sain kuulla muka varmana suoraan 

loskovasta tulevaita saksalaiselta, kertoi 80vjetin tarjoutu-

n een suorana isesti ottamaan osaa Turkin salmien puolustukseen, 

jopa vaatineen oikeutta siihen. Viittasin t ähän ohimennen 

tassani Ismet pashan ja Rushtu Beyn. He vakuuttivat, että 

ko huhukin on heille tuntematon" Tietysti he jola tapauksessa 

olisivat sen kielt äneet. Luonnollisesti on Moskovan keskuste

luissa voitu kosketella salmien auki pitämistä sodan varalta 

tärkeänä kysymyksenä ei vain sovjetille vaan Turkille eikä vä

hernmän Italialle. Mutta pidän uskot t avimpana, ettei Turkki mia

s ~än tapauksessa ennakolta sitoudu laskemaan vieraita voimia 

salmien sa r a nnoille ja k äytännossäkin voisi sallia sen vast a 

äärimmäisessä h ädässä. T~kin tulevaisuudenlaskelmia arvailtaea

sa ei ole nykyisin unohdettava pä ivästä påiv"" än paranevaa suh

detta Englannin ja Turkin välillä, seikka, J gnka turkkilaiset 

itse lukevat Ankarassa olevan Englannin nykyisen suurlähetti

lään Sir George Grew'n ansioksi niinkuin minulle Ankarassa itse 

Rushtu Bey vakuutti Ja niinkuin saatoin mainitulle suurlähet

tiläälle kertoa hänen ilmeiseksi tyytyväisyydekseen, vaikkakin 

hän puolestaan vaatimattomasti selitti tapahtuneen kehityksen 

sillä, että turkkilaisten viimeaikainen politiikka on ollut niin 

viisasta, että siihen on ollut helppo ymmärt ämyksin suhtautua.) 

Mitä tulee Turkin ja Italian suhteisiin, joille äskei

nen vierailu merkitsee huippukohtaa, ehkäpä myöskin k äännekoh

taa, Josta avautuu uusia tai ainakin entistä selvemmin käsi

tettyJä päämääriä, niin on niiden syntyhistoria Ja kehitys 

kiintoiaa maailmanpolitiikan luku. Niiden edellytykset luotiin 

Jo ennen kuin taaoiami tuli Italian isännäksi, Ja toisaalta, 

tasoiami itse ei alussa suinkaan tajunnut tämän politiikan 

tärkeyttä. 
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NUden Joukkojen mukana, jotka aselevon jälkeen lähetet

tiin Turkkiin ja asettuivat Konstantinopoliin, oli myöskin ita

lialaisia joukkoja, Ja Italia oli edustettuna niiden korkeitten 

komissarien Joukossa, joita suurvallat pitivät t ässä kaupungis

sa Ja Jotka pyrkiv~t hallitsemaan Turkkia vaikka 

sa hallitsivat vain Konstantinopolia. Vapaussotansa alkaessaan 

turkkilaiset siis joutuivat taistelemaan myöskin Italiaa vastaan, 

vaikkei 'näiden kahden kesken verta vuodatet tukaan. Itsensä 

lialaisen komissarin. kreivi Storz~ esityksen mukaan italialai

set heti käsittivät onnettomaksi liittolaisten turkkilaispolitii

kan, koettivat sitä lieventää s ekä rakentaa rauhaa Turkin Ja 

länsimaiden välille. Tä.tä kaukonäköisestä politiikasta tulee 

nyt hyötyä fasoismillekin, sillä turkkilaiset eivät ole tätä 

Italian kantaa unohtaneet. Fasoismin ja uuden Turk in kosketus 

taasen alkoi 1922, Jolloin nyt Roomassa toisensa p ääministerei

nä kohdanneet Mussolini Ja Ismet pasha t tustuivat Lausannessa, 

Ja jolloin ussolini ei viel ä ~ntanut arvoa Turkille. Vielä 

vuonna 1926, jolloin ensi kertaa kävin Turkissa. ei voinut pu

hua ystävyydesta Italian Ja Turkin välillä. sillä Italialan ei 

ollut luopw1ut a jatuksesta saada "etupiirin" Väh"stä Aasiasta. 

Muistan vielä . miten Jännittynyt Rushtu Bey oli osuIin kysy

myksestä Ja miten tyytyväinen, kun sen selviäminen oli tullut 

tosiseikaksi. Uhka Italian t aholta oli sillä kerta a Englannilla 

"takataskussa". Kun Mosulin kysymys oli selvinnyt, ymmärsi Ita

liakin heti unelmansa Anatolian et upiiri stä turhaksi. utta sa

malla Italia myöskin ymmärsi, että sen oli muutettava Turkin 

poli tUkkaansa. 

Näihin seikkoihin on äskeisen Roomankohtauksen lohdostakin l 

viitattu niin Turkissa kuin Italiassa, Turki ssa tietysti sel

vemmin. Eräs turkkilainen lehti huomauttaa, että aikana, jolloin· 

Turkin Ja Kreikan suhteet olivat Jännittyneet. Turkin ja Ita

lian suhde oli Orientin pimeä kohta. Turkki levottomana näki, • 
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miten Italia muodosti vahvan laivastoasema n valta amilleen 

kreikkalaisi l le Kahdel letoista saarelle, Jotka vain kap ea sal

mi eroitti Anatoliasta. Ital!alaiaet poli tiko t Ja kirjaili jat 

kertoivat 

hyppyl auta 

turkkilaisille, että Dodekanesos 

s uurempiin valta uksiin Ja ett" 

oli Ita lialle vain 

Vähä Aasia l aajoine 

a l ueineen j a harvoin e a sutuksin een erinomaisesti vastasi Ita

lian d emogr nfisia tarpeita. Italtåla iset lehdet t a asen laus~ 

vat varovai s emmi n , että on ollut vuosia, Jolloin turkkila iset 

varsinki n "kolmans1en valtojen toiminnan vuoksi", 

t i katselivat Italiaa, on ollut vuosia, j ol l oin "fascismi 

ul komailla e s itettiin uhkaavaksi ja s ota a haluavaksi hy ökkää

jäksi n • Selvää on ett" turkkilaisten asitys asiasta paremmin 

vastaa silloisia tosioloja kuin italialaisten lehtien kaunis

televa ja mui d en niskoille s yt ä pa neva kuvaus. 

Mutta Mussolin i oppi ulkopolitiikan nopeas ti ja taipui 

Älykkäästi uusien olosuhtei en mukaL~ . Fascismi a lkoi kai k i n 

keinoin pyrkiä Turkin yst ävyyteen ja on vuosien kulues sa r a

kentanut t älle uudelle orienteeraukselle pOlitiikan. joka näy t

t ää tähtäävän kauas. Ja se näytt··.. myöskin hyvin menes tyvän, 

vaikka arvostellessaan kaikkea sitä kaunopuheisuutta. johon Ita

lian ja Turkin ystävyys on varsinkin viime v ii.kko ina antanut 

a i hetta, ottaisikin huomioon sen tärkeän s eikan, e ttä turkki

laiset kaikesta huolimat ta muistavat maansa katkerat kokemuk

set suurvaltain y s tävyydest ä Ja ovat jatkuvasti varuillaan. 

Tämän varovaisuuden olen itse siinä määrin todennut turkki

laisten poliittisen ajattelun pohjalla, e t ten ollenkaan usko 

heidän sitä ystävyydessä än Italiaa~åan kohtaan unohtavan. 

Tarvitsee vain heittää silmäyksen Turkin kauppatilastoon 

Ja aen aatamin liikennet11astoon käsittääkseen. mitkä tärkeä t 

käytännölliset seikat nykyisin tukevat Turkin Ja 

vyyt1iä. Se1 taemän vuoden aikana Italia on myynyt Turkkiin 

tavaraa 20,.8 m1lJonan Turkin punnan arvoata Ja ostanut siel-

J 
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t~ 267,1 milJ. punnan arvosta. joten tase oli 63 ,3 milj. 

puntaa Turkin eduksi. Vuonna 1929 tämä Turkille edullinen tase 

oli pienin nim. 1,8 milj . puntaa. mutta on siitä pitäen nous

sut 11,6 sekä 12,3 milj. puntaan. Noina 7 vuotena oatot Ita

liasta olivat vain 14 % Turkin koko tuonnista, mutta myynnit 

sinne 24 % koko viennistä. Viime vuonna purettiin Turkin sa

tamåin 3.500,000 tonnia ital'alaisia tavaroita. Italian kauppa

lippu on ensimäisellä sijalla turkkilaisilla merillä ja sal

missakin. Kauppavaihto nousi puoleen miljardiin liiraan. 

Joonaa liiraa on s ijoitettu italialaisiin yrityksiin Turkissa 

tai niihin oaallistuneisiin yhtiöihin. Noin 20,000 italialaista 

asuu Turkin valtakunnassa ylläpitäen kukoistavia laitoksia, kou

luja. sairaaloita, turvakoteja Jne. Tämä osoittaa, ett"" Turkil

la on suurta hyötyä Italiasta varsinkin n äinä taloudellisen 

pulan aikoina, Jolloin Turkin on erinomaisen vaikea saada fi

nanssejaan tasapaino on Ja sen mahdo~lis~udet ovat rajoitetut. 

mutta my oskin sit ä , että Italialla on Turkissa luja pohja , 

jo~le rakentaa suurempiakin suunnite~nia. 

Raaka-aineista köyhänä maana Italian on pakko 

kea etsiä mahdolliaimman halpoja Ja turvattuja aaantipaikkoja 

niille, Ja tämä tarve on kääntänyt fascistiaten valtiomiesten 

katseet yhä kiinteämmin läheiseen Itään . iskeisen 

alleviivanneet 

lehdille se Ku-

dosta Italianthdet ovat voimakkaasti 

kökohtaa. Uusta eren ympäristöt ovat näille 

naan maa, Jos a runsaat raaka-aineet on matkan pääs-

tä saatavis~ sikäli 

hästä Åasi~ta. Eikä 

kun ei niit ä l öydy 

tietysti laskelmista 

vielä lähempää Vä

jätetä pois sitäkään 

tulevaisuud nunelmaa, että Uusta~eren ympäristön avarat maat 

vielä tulevat Italialle tärkeäksi teollisuustuotteiden ostajaksi. 

Nämä näkökohdat ovat luonnollisesti sellaisia, että ne herättä

vät suurta kiinnostusta Turkissakin. Kutta kun italialaiset nyt 

laskevat läheisen idän politiikkansa mahdollisuuksia, 

pysähdy tähän. "Koko suuri islamilainen maailma, Joka ulottuu 
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Persiasta Yemeniin, koko arabialainen maa, Joka Jaettuna usei

den valtioiden kesken on todella edistymnssä, muodostaa mitä 

laajimman alueen, jossa Italian ja Turkin kaupalliset edut 

voivat ja jossa niiden täytyy kehitt"ii sitkeä ja edullinen 

yhteistoiminta näiden maiden omaksi eduksi. Tämä a ate 

sitä sopimuspolitiikkaa, Jota Italia on jo vuosia harjoittanut 

ja harjoittaa~ "Ei ole unohdettava, että ne läheisen Idän val

tioista, jotka vielä ovat mandaattimaita, ovat m"år"tyt olletta

viksi tulevaisuudessa, jo tkut niist" varsin l"heisessäkin, 

dellisesti itsen!iisten valtioiden joukkoon. Ja näille t"ytyy 

myontää t nydellinen taloudellinen yhdenmukaisuus suhteissa kaik

kiin Kansain Liiton jäsenvaltioihin, jottei niiden 

ta riippumat~omuutta saateta vaaraan". 

Tällaisissa lauseissa on selv"än oso itettuna. se, mikä 

liussolinin aktiivisessa ulkopoli tUkassa 

kaukonäköisintä ja mikä hankkii tälle 

on positiivlsinta ja 

ulkopolitiikalle peittä-

mätt bmän t nustuksen. Herkin katsein Ita.lian f asc istinen l ko 

litiikka on vetänyt Johto päät ' kset siitä kuohunnasta, J onka 

Turkin uudistaminen on saanut aikaan itämailla ja joka lupaa 

näille ikivanhoille kultuuriseuduille utt eläm"ä . Italia on 

avoimesti asettunut Turkin rinnalle Ja tahtoo it ä tietä 

tä avustamaan niitä voimia, jotka pyrkivät islamiiai s en maail

man uudistamiseen. Suurvaltojen Joukossa Italia ensimäisenä toi

mii tällä tavalla, l a usuu Le Tampsin Rooman kirjeenvaihtaja, 

eikä liene mahdo~lista olla yhtym"tt" siihen tunnustukseen, Jon

ka hän odottamattoman suora an t ästii poli tiikasta a ntaa. Tois

taiseksi Italian politiikka ei näytäk"än her"ttäneen t oi sten 

suurvaltojen kateutta, varsinkaan ei Ranskan, joka 

vehtii sitä, ainakin a luksi, tyydytyksellä, koska toivotaan 

sen Johtavan Italian katseet pois Välimeren länsiosista j a 

Afrikasta. Saksa, jonka sodanedellisen politiikan perij 

heisessä Idässä Italia tällä tavalla pyrkii, ei nyt 

tavoittamaan entistä asemaansa Siellä, Ja Englanti sillä 
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on tietysti sy ' tä valppaasti t a rka ta Italian toimintaa ja on

kin merk ej!, jotka osoittavat senkXK alkaneen tavoitella Tur

Kin yst~vyyttä . Siihenhän viittasin jo e~ell ~ , ja samaa osoit

taa e r äs lahJa Juttu, nimittäin se , ett ä M tafa Kemali l le 

1.\ s. ettäin annettiin 2ngl annissa julaistu virallinen Dardanelli en 

taisteluiden h i storia omistuskirjoit~~sin , jos sa merkittävän ma i

rittelevast i puhutt iin entisestä ritarillisesta vastustajasta, 

nyk isestä ystäv "stä ja Joka 0 i stJls sai Ranskassa osakseen 

alveksivia letkauksia matelev~ i·suud esta. Ja aivan n "in" psivi

nä julkaisevat turkkilaiset lehdet huhun t ekeillä olevasta 

huomatta vasta v ltiomiesvierail J.s ta Engl nni n ja Turkin v"lillä. 

eill !i on s y t" v i n toivoa, että Ita lian ys t "v yspoli tiikka 

kaik cine va taisine seurauksineen on poliitti s esti Ja taloudel

lisesti vahvistava Turkkia. Siell" Suomea kohtaan tunnetaan 

yv!iä yst"v y tt", Joka k ukaisessa maassamme saatt a joistakin 

tuntua arvo ttomalta , mut t a johon puolestani hartaasti 

meilt- vastattavan. x ) Vaikka Juri tällä haavaa, t nnet tuj en 

yleist en syid en vuoksi sen vaikutus on a rhaassakln 

sa rajoitettu, tarjoaa se kuitenkin meille l äht "kohda 

tääksemme suhteitamme läheiseen It ään, viel"pä niin 

lähtökohdan, että on epäilem"t tä lyhytnäköistä, jos jätämme 

sen huomiotta. Jo edellä vii t tasin siihen, ettei Turkki kat

kerien kokemuksiensa vuoksi suinkaan ole valmi s päästrunään 

tään suurvaltaa liian lähelle, ei Italiaakaan, ja sitä anem-

män on pienemmillä mailla mahdollisuuksia pääst ä en kanssa 

x) isken suurlihettil"äksi Roomaan saapunut ent. opetusministeri
Ja Kansalliskokouksen varaesimies Vassif Bey, jonka tunnen nelisen 
vuoden takaa, oli pari päivää si t ten lähetystössä päivällisil
lä Ja lausui äkkiä koko pöytäseurueelle: "Me olemme serkkuJa 
suomalaisten kanssa, samaa alkujuurta. en tiedä, ovatko suoma
laiset tästä hyvillään, mutta niin on asia." - Mielestäni o11si 
hyvin valitettavaa ja epäviisasta, Jos turkkilaistin Juurrutet
taisiin käsitys. etteivät s omalaiset ole tästä hyvillään. 
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läheiseen kosketukseen, niin pian kuin se saa taloudellisen ase

mansa varmennetuksi. 

Palataksen i jälleen Italian ja Turkin suhteisiin, oli 

niille r a tkaiseva keskustelu, joka Mussolinilla oli Milanossa 

huhti.kuun 5 p -i vänä 1 28 Tewfik Rushtun kanssa . Silloin t uli 

Jo a siallisesti päätetyksi kysymys ystävyys-, konsiliatsioni- ja 

arbitraashi-sopimuksesta, joka solmit~i~n muodoalisestikin pian 

sen jäI. een, seuraavassa toukol<uussa. Sittemmin ovat Grandi j a 

Tewfik Rushtu Bey tehneet vierailu t tois tensa l uona pannen 

alulle nykyi sen ystävyyssuhteen . Dodekanesoksen saarista johtu

vat ristir i itain mahdo l li suudet poistet ti i n s i t temmi n sopimuksel

la, Ja niin t"mä kysymys s iirty i syrj""än päivä j ärj es t yksestä, 

kysymys , Jolla huolimatta kaikesta saattaa vielä vastaisuudessa 

olla merkit.stä, sill ä vaikka nämä sa aret v äe s t bllisesti kuu

luvatkin Kr eikkaan, liittyvät ne maantieteellis esti mit ~ 

simmin Anatoliaan , jopa siinä määrin , et tä niiden 

r~an val lan , Italian, halt un tuot taa Turkille melkoisia han

kal uksia . Uutta sillä kysymyksellä e i ole nyt mH " iin äytän

nollist- poliittista merkitystä, si l l ä Turkki ei ha l a ris ti

riitoja naapuriensa kanssa vaan viisaasti a l istuu todelliseen 

olotilaan. Sille on nyt t ärkein t ä oman kansallisvaltionsa vah

vistaminen . 

Näkyvänä tuloksena Turkin valtiomies ten käynnistä Roo

maasa oli p 'ytäkirJan a l lekir joittaminen , jolla viideksi 

si pidennettiin edellä mainitseman i vuo a en 1 28 so pimuksen 

massaoloa ja m"ilrättiin, että sopimus on tämän ajan ku~uttua 

ilman lis"sopimuksia jat'ruvasti oleva voimassa v ielä viisi vuot

ta. Vielä päätettiin asettaa yhteinen dele a tio s unnittelemaan 

Turkin Ja Italian taloudellisten suhteitten kehit tämistä ja 

hentämistä. T-tä delega tiota 

käli minulle on ilmoitettu, 

itse saa ensiksi suunnitella 

ei ole viel- muodostettu, ja mi

on tarkoituksena, että delegatio 

oman työohJ e1I4ansa. S11 tii ei si 18 
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vielä voi olla mit-än muita kuin aivan yleisiä suunnitelmia. 

Mahdollisista lainoista. j oista jo näkyy huhuja liikkuvan. ei 

ole varmaa tiedossa. Luonnollista on että vieraskäynti antoi 

aihetta juhlallisuuksiin ja tärkeisiin puheisiin. En tahdo 

hemmin kajota näihin puheisiin. joissa maiden välistä ystä

vyyttä mit ä innokkaimmin vakuutettiin. Tulkoon vain mainituksi. 

e ttä Ismet pashan puheessa erikoisesti alleviivattiin sitä 

seikkaa. ettei tämä ystävyys saa häiritä suhteita muihin 

toihin. Hän lausui m.m. :"Turkin-Italian ystävyys on tullut 

lisäksi niihin ystävyyssuhteisiin, joita meidän maillamme oli, 

eikä se suinkaan muodosta estettä meidän maittemme Ja 

mait ten yst"väll1sten suhteitten vahvistumiselle j a syntymi sel

le va a n päinvastoin helpoittaa niiden kehittymistä". Tämä on 

mielestäni merkitt"vä 18 se juhlapäivällisten korupuheessa ~a 

osoittaa selvästi. miten Ismet pashan ka ltainen vii sas 

mies on tahtonut . niin selvästi kuin olosuhteet sallivat . 

poistaa kaiken l uulon , ett ä Italialla olisi jonkunl ainen 

poliasema Turkin ystävyydessä 

Roomassa. kes "kuun 9 päivänä 1 32 .• 
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Ro om saa , kesäkuun 15 päivänä 1 32 . 

.. -- - .' .. _~-"....-

~ I 
Herra ~ i n i s t eri • 

Täten on inulla kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri, Suomen R00 assa olevan 

hetystön raportti N;o 6, Jonka otsikkona on : 

Italian ulkopolit i i kan selvittelyä. 

Vastaanottakaa, Herra i n i s t e 

omaisen kunnioitukseni vakuutus • 

Vapaaherra Å.S. YRJÖ-KOSKINEN, 

SUomen Ulkoasiainministeri, 

H e 1 s i n k i . 
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alainen . 

Suomeu R Q OJLA.. .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
• {'--II \,II 

RAPORTTI 0:0 6. 
1/ ';ffJl !J ..... ' '( ~ 11 å-,L ]--. '.' Roomlll ssa 15 p:nä kesekuuta 19 32. 

A ia : It lian ulkopoli t1ikan 

~.elvi ttelyä. 

(e) 
~ Ii) 

Täydel lisyyden vuoksi lienee syyt" kosketella Grandin 

t.k. 3 päivän" senaat is sittämää laajaa Italian hallituk-

sen ulkopolitii an selvittelyä. Ei lli siksi, että t- ä 

he oli i tuon t esille mit"än varsinaisesti utta , 

ttl:4 e erästä. vi vahd.ua Ital1~ o ien va til uaten 

vaan todetakse e, etteivät f asoi stisen hallituksen politi ikan 

j ohtavat a jatukset ole m uttuneet . 

I talian ulkopolittikan selvittelyn Grandi ryhmit teli 

men suuren kysymyksen ympärille, niinkuin l uonnol lista on, 

mittläin aseiden riisuonan, sotakorvauskysymyksen Ja Tonavan 

den auttamisen ympärille. Aseiden riisunnan suhteen h" • a.n laa-

JasU puolust 11 tunnettua Italian kantaa, n.s. kvalitatl1vis-

ta aseistuksen vähentämist ä. Hän arvosteli terävin sanoin asei-

denriisuntakysymyksen käsittelyä Ja varsinkin tavaksi tullutta 

ehdotusten Jauhami ta n.s. teknillisiss" komisiooneissa, Joissa 

on erinomainen tilaisuus obstruktsiooni in. Hänen mukaan 

linen sofistiikka on raffineeratuin kaik*.ta sofistiikasta, Ja 

hän mainitsi, että eräissä kansainvälisissä piireissä käy te

t"än mielellään sanontatapaa: antaa ekspertUen murhata kysy-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

J) T~v~lIin.n . 

2) Tavallln.n ja Ii.iilcsi .... .. ...... .............. .... . .... .................. .. .... ...... .. .... ............... ........... .......... . IIr. 
J) Ei Htdoitulcsiln. 
4) EI tltdoitu"'iin, mutt. ..... .. .. ... .. ...................... .. ............ .. .............................................................. II • . 
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huomautti tähän asti käyneen ilmi. että kukin maa 

tahtoo vähent ä ä sitä aselajia, Jossa itse on heikoin : ne. 

Joilla on vahva maa-aseistus, tahtovat vähent ää meriaseistusta, 

Joilla on kunnossa viimemainittu. kohdistavat vähennysvaatimukset 

maa-aseistukseen, Ja Joilla on hyvä maa-. meri- ja 

t us, eivä t tahdo vähent ää ollenkaan . Hän piti selv änä Ja 

totta kai t "ydell ä syyllä - että kaikkien kansojen t äytyisi 

ottaa osansa uhrauksis t a j a suostua vähent ämään kaikkea a •• is

tusta. Ei voine olla mahdollista v äittää, ett e i Italia itse 

!Ilenettel1si t äm" ohjelman mukaan ehdottaessaan kiellett ~viksi 

tais t elulaivat, vedenalaiset, lentokoneiden emäla ivat, raakaan 

tykist ' n , hyökkäysvaunut. pommitualen tokoneet, k emiallisen Ja 

bakteriologisen taistelun välineet. 

Ranskan hallituksen ehdotusta aseellisen voiman asettami

sesta Kansainliiton käytettRTäksi, hän arvosteli ja vastusti 

jyrkusti, niinku in tunnet t a on. Se olisi hänen mielestä än 
puhuessaan 

sodan ehknisemistä sodalla. !u ten än , / aaeiden vähennyksen 

puolesta yleensä, vetosi viel äpä Cl~menoeaun auktoriteettiin 

lainaten hänen lause1taan eräästä puheesta, jolla hän 16 päi-

vänä kesäkuuta 191 vastasi saksalaisi l le vakuuttaen, että 

liittolaiset ottavat lähi tule vai uudessa keskus telta vaksi asei-

den vähennyksen Ja että Saksalle pakoitettu asei s tuksen ra-

Joittaminen ei suinkaan tarkoita ainoastaan tämän kansan es-

tämistä käymästä ~y ' kkäykseen vaan on ennen kaikkea ensimäi

nen askel yleiseen aseidenriisumi s een. 

Sotako~vauskysymyksessä fascistinen politiikka on tietys

ti tunnetulla, usein JUlistetulla kannallaan Ja vaatii luopu

mista kaikista sotakorvauksista ainoana keinona maailmanpulan 

vastustamiseksi Ja parantamiseksi. Siihen en sen e nempää sy

venny. Eikä ole fasoistinen politiikka muuttunut. mitä tulee 

kysymykseen Tonavan maiden auttamisesta. Jossa 

11an hal11tua on use1ta kertoja tehnyt kaunopuhe1sia 

Tätäkin kYSJmY8tä ~tsellaan yle18en pulan kannalta Ja vaad1-
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taan pikaisia, tehokkaita toimenpiteit·· ennen jonkun heikon val

tion romahtamista. Ei tietysti ole kiellettävissä, että nämä 

eleet palvelevat tasoistisen hal lituksen tarkoitusperiä Balkanil

la. Sen kannalta on vain valite t tavaa. ettei sillä ole tilai

suutta toimia tehokkaammin Ja että, sen t ehdessä ehdotuksia Ja 

suunnitelmia. Ranska antaa rahaa. niin hetkellinen apu kuin 

taskulaina saattaakin olla. 

Yksi piirre. Grandin puheessakin ilmennyt piirre. on fa

soisteille hyvin kuvaava, nimittäin konferenssien halweksuminen. 

T··mä on Johdonmukaistakin. sillä konferenssit ovat s en kannal

ta katsoen eräs muoto yleismaailmallista parlamentarismia. Joka 

Johtaa loputtomiin puhei siin Ja on kykenemätön tekem··än p··ä

toksiä. Italian sanomalehdistö nykyisi n kohottaa ivan Ja 

sunnan huudon Joka kerta, kun aletaan puhua t aas ud esta 

ferenssista, eikäpä kai kukaan kieltäne si t··, että viime ajat 

ovat antaneet sille yllinkyllin tilais uksia tähän s ekä kysy-

mään. missä ovat näiden konferenssien tuloks et . tta 

puolen lehdet eivät my ekä·· käsittele kysym stä, olisiko il-

man konferensseJa päästy sen pit emmälle. Vielä Jyrkemmin kuin 

lehdet. puhuvat Roomassa pienemmät politiikot konferensseJa vas

taan. Heille on lähinnä help otaJuis i n vaikka kieltämättä oikea 

muistutus. että näm·· loputtomat konferensslt tulevat a ivan s h

teettoman kalliiksi siihen niihden , ett ä ne eivät saa aikaan 

muut a kuin uuden konferenssin koollekutsumisen. 

Toi selta puolen olen havainnut. että konferens sismin pesä-

paikka. Geneve, kostaa fasoisteille täm··n halveksunnan 

simalla puolestaan heitä. Italian hallituksen ehdotuksia pide

tään ta.ktikoimisena. ne seli tet iiän huomion tavoittamiseksi te-

kemällä ehdotuksia. Joiden se tiet ää menevän Joka tapauksessa 

karille. Minä luulen enk" vain s envuoksi. että olen 

tiläänä Roomassa että t ässä tehdään vääryyttä fasoistiselle 

halli tukselle. 

On pidettävä mielessä Mussolinin suorasukainen s elitys, 
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ettei Italialla ole varaa altr u istiseen politiikkaan . Siin" 

so istinen hallitus poi~{eaa mui sta korkeintaan sikäli, että 

kai kkien noudattama peri aate on julkisesti ilmoi tet tu . 

u valtio nykyisin on a ltruistinen poli tiikassaan ? 

ikähän 

Kaikkien 

ni i den menettel on riippuvainen kä tänn ' llisist " mahdolli uuksi s-

ta, j a a ikkien vaat i mukset perustuva t siihen, mi tä ne tarvi t -

sevat . .fuu olisi tietenkin järjetontä politiikK:aa . Huomattakoon 

n"inollen , et tä k ikki se , mitii fasoistinen hal litus ehdo t taa 

j a vaatii, on ille ehdot t oman tärkeKtii . 

tien j 

pyrkii 

Italia ei ole en.... posetiivarien, kastanjain, posti kor t-

alab steri vi en kau!'paajain s ek " kerj i:\l:~i ten maa vaan 

ai ki n vo imi n akti iviseksi kansaksi t y dyttämiiän tGr oi-

taan mu tenki n kuin hat tu kiiclessä pyytelemäll ä . T" ä m tos 

aat taa herraostuttaa Joitakin , joille entinen I talia oli muka

vatJ I mutta siihen liene e Itali 11 sent "iin 0 ike s . Sillä on 

tämän mukaisesti ennest ään lis'''':ntyneet tarpeensa , joita se my 

in saa pyrki ä t ydyttäm ä"n. Täs ä onnistuakseen se tarvitsee 

sit ä asiaintilaa, joho n se pyrkii nykyisillä ehdotuksi llaan, ny-

kyisell" ohJ elmallaan suurpoli tiikas a. Se hal aa seidenriisun-

t aa, koska sillä ei ole varaa aseistuskilpailuun , Ja koska se 

tarvitsee varansa m uhun . T" än seikan ei pitäisi ha lventaa sen 

ehdotuksia, varsinkin kun se on johtavain i esten" sanoj en 

ka tta ja mit ä muita keinoja sillä olisi t ämän osoittami-

seen enempää kuin muil l akaan kansoil la? osoittanut ymmärtä-

v s as eidenriisunnan väl ttämätt myyden i nhimilliselt äk in kannal

ta. Juuri se seikka, että aseistuksen vähentäminen on sille 

itselleen taloudellinen elinkysymys, samoinkuin se loppujen lo

puksi on mille tahansa t äll ä hetkellä r i kkaammal le kansalle, 

voinee todistaa, että se tarkoittaa täyttä totta ehdotuksillaan 

Ja olisi valmis t yytyväisenä tervehtimään mahdottoman muuttumis

ta mahdolliseksi, s.o. aseidenriisunnan toteutumista varsinkin 

siinä määrässä kuin se itse on ehdo t tanut. 

Sotakorvausten poispyyhkiminen kyllä suoranaisesti koskisi 
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Italiaan vähemmän kuin useimpiin mui h i n kansoihin, mutta sen 

nykyisessä k ' yhyydessä tämäk in menetys on sille raskas kyllä

k in. Silti se t ä t ä vaati i, koska se on saan t vakaumuk en , 

ett;.: v i n se menettely voi te 0 kaasti auttaa maailmaa pu

lasta. Sille itselleen k yhän" maana, jonka on elettävä 

t "nn j a t yydytet tävä u den virkeämmän t oiminnan 

rempia tarp ei ta , on yle i spulan paraneminen ehQoton välttämät

tömyys. Sit ä k osk ee raskaammin ehkä k i n useita muita r ik

kaampia maita kansainvälisen kaupan lamaann stila ja liikenteen 

s eisahtumin en. Italia siis ehdot t aessaan sotakorvausten pyyhki-

istä menettelee siten kuin sen oma el inetu vaatii, mutta 

s e on t äl l ' in käsittänyt eline~unsa t erveesti, tavalla, 

ei inhimi l liseltä kannalta lien e s ytä vastustaa. 

Fascistisen hallituksen ehdotuk et Tonavan maiden a utta

miseksi ovat samalta kannalta katsottavat. Tässä on kyllä 

esillä detaljikysymys, m tta d etalj i, Joka tärkeästi 

maailmanpulaan. Jos kin Italia amalla p it ää si lm"ll ii er ä it ä 

muita n älCkohtia, jotka s ille ovat en omien ul kopolii t tisten 

tarkoitusperien kannalta tärkeitä, men et telee s e samalla t apa a 

kuin m utkin s uurvallat, sille. ~a a niist ä edes suhtautumi

sessaan Tonavanmaihi n tekisi ehdotuks ia, jotka ovat 

en etujen vastai s ia ? 

Ja kun faeoieti n en hallitus vaatii rauhansopimusten re

visiota, niin on sillä tässäkin suhteessa, paitsi maailman 

hOittamietarkoitus ta, suoranaisesti oma etu kysymyks essä, 

nykyisten rauhansopimusten mukaan näytt än sille olevan 

saada toivomuksiaan siirtomaiden suhteen toteutetuksi. Mitä 

hän seikkaan tulee, sisälsi Grandin puhe er~än kohdan , Jossa 

Juuri oli tuo maini~semani uusi vivahdus. En l uule fasoieti

sen hallituksen edustajan ennen niin selvästi i lmaisseen 

lian omia vaatimuksia Ja todistaneen sen tarvetta, mitä 

ekspansiomahdolliauuksiin niissä osissa maailmaa, j oita 

maikai sanotaan tai on sanottu. 

Grandi huomautti ehk-på vähän kauniatellen ett-
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Italia on aina koettanut ottaa huomioon toisten oikeutettu-

Ja vaat imwcsia. Niin se ymmärsi Ranskan turvallisuudentar-

peen Ja allekirjoitti Looarnon. Saksa on vaatinut vapaut-

taan Ja tasa-arvoisuuttaan, ja Italia on sen vaatimusta 

kenut . Ja täatiä liuomautettuaan randi lisäsi: 

"Italialla itselläänkin on oma probleemanaa asetet tava-

na maailman eteen. Se ei ole vähemm"n korkea eikä v!ihem·· 

män painava kuin turvallisuusprobleema, kuin vapausprobleema, 

kui n taloudellisten suhteitten palauttaminen naapurimaiden 

lillä. Se on elåmänkysymys ja se kosk ee täydelleen meidän 

olemistamme, meidän tulevaisuuttamme. 

Si inä on kysymys rauhasta, levolli uud esta. tyostä 43 

miljonaiselle kansalle, joka viident oista vuosikauden 

on oleva 50 miljoonaa . Voiva tko nämä olla olema sa, elää. 

menes tyä puris tett i na ulueell( , Joka ei ole kuin puolet 

Ranska~1 spanjan tai Saksan alueista, joka ei ole rikas 

raaka-ai neista, j olla ei ole mahdollisuut ta vält tämätt mien 

tarpeittensa hankintaan, ollen van ittuna sulettuun mereen, 

jo nka ulkopuolella sillä on kauppansa . Tämän meren suut 

ovat toisten mai den hallussa , toiset kontrolloivat 

sinne . valliten sen vapautta, turvallisuutta, ravits emista, 

samalla kuin kaikki maailman kansat rakentavat estei tä 

kenteen kehityksellLe, p""oman liikunnalle, siirtola isuudelle, 

epäkansallistut tavat jokaisen, j oka siirtyy niiden ra j ojen 

yli pää stäkseen, en sano niihin i t se en s" J vaan niiden 

Jelusmaihin, niiden siirtomaihin. 

Tämä probleema, Italian eläm"nprobleema, asettuu 

eteemme ja liittyy maailman Jälleenrakentamisen-. suureen 

leemaan. Siten me ymmärrämme ja me pyydämme, että se 

si siten ymmärretyksi Ja r a tkaistuksi". 

Grandi siis esitti tämän suuren kysymyksen näin 

malkaisesti, yksityiskohtiin kajoamatta, mutta samalla 

ti. Yksityiskohtaisemmin siitä senaatissa puhumaan oli 
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tu senaattori Calissa, Joka Jo aikaise i n oli esiintynyt Ja 

ottan t puheensa aiheeksi s en , e tt·· Italia oli jätetty va i l le 

s ille luvatt j a mandaatti aita. Hän sanoi kuitenkin , etti 

on valmis unohtamaan kärsimänsä väär yden Jott ei vai p 1si he

dellOätt ' m"än vihoittelemiseen, m-ttta se vaatii , korJausta, sillä 

on jamat oikeudet k in 10 ill... voitta jamailla. H"n huomautt i 

e elleen siitä , et t ä Lont oon so pi m s v oä. elta 1, 15 vakuut ti 

Italial le osan Anato l i 0., Joka on Turkin a l lu sa , 1 i stä I t a-

lio. ei v lito. , vaikka se v litta että s en ed t on 

tett Syyr iassa J Palestiinassa. Tnmän lis ' si on I taliall 

oikeus- s ada entisten siirtomain~a raJ t oikaistwrsi, niink i n 

Lontoo n sopimuksessa äärättiin tehtFiv' si siin" tapauksessa , 

että liitt l aist e il't 1 0.- lueet 1 a Jenevat 

Saks n kustannuksella. Itali on k 11 " t 

J oikaisun Egyptin v staan , ~ oi Tri olitani 

10 tta s illä on oikeus paljon s Ul'el 11 

han Ranskan Ja 

suure ti lisnöut n t. 

iirtomaide 

lis " 

liin iraJalla , 

Hn , sill " 

Jo ' osta 

fun " s mtv ati u.;c et on tänä vuonn vie l ä ent ist:.: 

voimakkaal in !'Isi tetty touko un 4 äiv"nä , jot Italia 

vie t t ää sotaan yhtymi eQ ä uisto si. Varsinkin s nolO lehti 

"Gioventu Fasoista" on esiintyn t jyrkäst i, vai ka hie n 

ereht enki n. Eri~oi en mer kitt ävä oli er äs sa, 0. a i ka n 

tynyt Il PO olo d 'Italia"'l ehden pä H ir Joitus . T" ä l ehtihän on 

ussolinin ner heen omaisu tta j veljensä , lehden p · .. ·to i mitta-

Jan , kuoltuakin ussolin1 it e si l l oin t ällöi n 1n piro i sen 

kirjoituksia, ellei hän suor as t aan it se ni i tä kirjoitaki n . 

heena olevassa kirjoituksessa oli s euraava merkitt ävä lause: 

"Ranska, joka on taistellut Ja voittanut viisivuotisen mdan, 

mikä alu sa näytti sankarilliselta mutta toivottomalta seikkai-

lulta, ••• • sen oikeuden 

vedonnut, ei voi eikä saa 

nimessä , joho,n se on niin usein 

nyt ~~1i- epåilyttäv"än eria:-

tyne1Byyteen unohtaen eiliset liittolaisensa Ja ne, jotka voi-
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va t olla en vakavia ystäviä tänään Ja huomenna." vähän j--

lempänä : "yksimielisyys parhaitten Ja voimakkainten välillä on 

ainoa tie pelastukseen vanhalle ma ilmalle, joka on liian 

kärsinyt . " 

Ei voi olla ereh y tä lukea t äl l aisissa sanoissa valme

tta. Ranskan ystävyyteen , Jopa enemm änkin, ellei se oJ.e vasta

s salassa tap htuviin l ähenemisyrityksi in. On ollut muutenkin 

ltaviss Ja havåittavissa, että Italias sa Jo ta i n toiveita 

liitettiin Ranskass tapahtuneeeeen hallituksenvaihdokseen, vaikka 

toiselta puolen eräitä mah 011i s6en l ähentymiseen viittaavia 

merkkejä oli olemass Jo ennen tuota vai 0 ta . Kiinnit i n 

tyisesti huomiota puhee s een, Jo a. Ransk n silloinen 

teri piti ilanon messuilla korporatiominister i Bo tta in aamiai-

silla, sill ä siinä h·· puhui m. m. siihen suun taan, että l ä---hei impienkin kansain välillä voi silloin t äll i n ilmet" risti-

rii to ja, varsinkin t ällai sena aikana kuin nyt on käsissä, mut

ta näit ä ei voi pit ää syvällekäypi nä , ne ovat ohimeneviä.

Joka tapauksessa saksalaisten lehtien täkäläi et kirJeenvaihta-

jat , Joilla tietysti t lee olla j a on tark~ vainu juuri 

t äl l a isille ilmanvirtauksille, ovat alkaneet häl yttävästi puhua 

Italian j Ranskan 1·· entymisestä. He huomauttavat Ranskassa 

esiintyneistä viittauksista siihen suunt aan , mitkä Italiassa ah

neesti pannaan merki ll e . Sak an hääl v·· sisäpoliittinen t ilanne 

on muka. saanut aikaan , ett ·· latinalaiset sisaret J"l leen etsi

v ·· t t oisiaan. Tämän olen lukenut Hi tler-vas t aisista lehdistä, 

Joten on mahdollista, että kirj eenvaihta jat vähän väritt ävät 

asiaa om n saksalais-sisäpoliitti en katsantokantansa mukaan. 

Mutta eih··n olisi ihmetelt ävää, Jos Saksassa tapahtunut käänne 

vaikuttaisikin Ranskassa täh··n suuntaan, vaikken usakalla ei tä 

väittii··. Italia taasen on kyllä monella tavalla ylistänyt 

leriläisten saavutuksia, vieläpä ovat italialaiset tulleet 

vaisiksi puolustamaan itseänsä Hitleriäkin huomauttaen, että 

tettUnhän Kussoliniakin alussa poliittisesti kykenemättömåksi. 
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tät"kin kyllä voisi pit"ii kannanottona, joka on tarkoi

vaikuttamaan Ranskaan. Italia on oman itsensä vuoksi 

siinä m····rässä 

ja sillä on 

riippuvainen siitä, 

niin väh" voitettavaa 

pane ' t ytyväisin mielin 

että rauha Europassa 

selkkauksilta, ettei se 

l uullakseni merkille seikkoja , Jotka 

uhkaavat Euro pan rauhallisuutta, varsinkaan ei sellaista , mikä 

tuottaisi sekasorron Europalle niin tärkeään maahan kuin Sak

saan. Ei siie ole ensink .... n mahdollisuuksien ulkopuolella se 

kehitys, että Italia. Ranskan manner politiikan ainoa lukuuno

tettava vastustaja. Saksan ollessa heikkona, Ven"jän ollessa 

poissa 

olisi 

laskuista ja Englanninkin omien huoliensa raskauttamana, 

poliittisistakin syistä a.ltis lähenem····n Ranskaa. Tät" 

ei est ä sekään eikka, että italialaiset lehdet ovat Viimeai

koina hyvinkin pal j on kirjoittaneet katkeria sanoja Ranskan 

k stannuksella var inkin viimeisen attentaattiyritykse j~lkien 

johtaessa suoraan Ranskassa turvansa saaneisiin italialaisiin 

fasoi min vastustajiin. Saattaa olla hyvinkin mahdollisuuksien 

raj oissa se ehitys, jota eräs saksalainen .irjeenvaihtaJa tar

koitti huomauttaes saan , että olosuhteiden pakosta saattaa 

kin "tiber Naoht" , yhdessä y "ssä, ' stävisti:i. tulla vih miehiä 

Ja p·'invastoin. Jos tämä viimemain1 ttu vaihtoehto tote tUisi, 

e1 Europalla pitäisi todellakaan olla valittami ta en Johdos

ta. 

Roomassa, kesäkuun 15 päivänä 1932. 
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Herra M i n i s t e ri 

Täten on inulla kunnia l ähettää Teille , Herra 

A i n i s t eri Suomen Roomas a olevan lähetystön 

raportti :0 7. Jonka otsikkona on : 

Kauppapoliittisia kysymyksiä. 

Va.staanottakaa, Herra ~ i n i s t eri . eri nomai

sen kunnioitukseni vakuutus • 

Vapaaherra A.S. YRJ~KOSKI EN . 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

H e 1 s 1 n k 1 • 
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S 0 l!l~n ~ 0 0 . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 

R 0 0 m a ssa 17 p:nä kesä kuuta 19 3. 2. 

_ J{) 

Asia: Kauppapolii ttisia kysymyksi ". 

Saksan meille hyvin t unnettu menettely ulkomaisen tuon

tinsa sup1s ~amiseksi Ja ostittain ohJaamisek8i määr~t lle ta-

holle (VenäJ älle) on Jo kauan aikaa herätt ·· . yt t äällä tyy-

tymätt myytt" , j oka kärjistyi viime isten valuuttasä"nn stelYJen 

johdosta. iten r a skaasti ne uhkasivat Italian k oko ulkomaan-

kauppaa ja varsinki n p utar ha- Ja kasvitarhaviljelyå t ääl l ä . 

"Europan puutarhassa". käy ilmi seuraavista numeroist a. 

Vuonna 1931 kasviksien koko vienti Italiasta oli 170, 000 

tonnia, joista Saksaan vietiin 90,000 to nnia; appels iinien Ja 

mandariinien koko vienti 120,000 tonnia, joista Saksaan 45.800 

tonnia; sitruunain koko vient i 260,000 tonnia, joista Saksaan 

81.900 tonnia. Hdelmäin vienti Saksaan merkitsi rahassa noin 

puolta miljardia liiraa. Ja maat alo stuo t teiden vienti Saksaan 

kokonaisuudessaan oli noin 75-80 % Italian koko vienni stä. 

On siis helposti ymmärrett ävää, että Italian hedelmänvilJeli

Jät Ja kasvitarhain viljel ijät Joutuivat pani ikin valtaan, kun 

oli s yyt ä pelätä, ett ä tämä ka ppa huomat tavassa määräss ä su

pistuisi, Ja varsinkin kun vaara ilmaant i Juuri näiden hel-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~vA/lin.n . 

2) T~I" ,l1in"" ja lisäksi " ............ ....................... .... ... .............. ...... .. .... . . II •. 
J) EI tlodoituksiln. 
4) EI Ilodollulcsiin , mult~ .... ....••• ......... ......... •....... ............ . ............ .. ........................... ...................... Ik 
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po sti pilaantuvien sesonki tuotteiden viennin alkaessa. 
'----" 

Italian ja Saksan v"liaen kauppataseen epäedullisuus 

lialle oli viel" yksi s eikka, j oka lisäsi t yytymät t "m 

ka se tois aalto. ant oi Italialle käsiin tärkeän s een. V. 1931 

Saksa os t i I tal i as t a no i n 1 milja r di n 8 milJ on n liiran ar-

vos ta , m t t a m i s i nne noin 1 milJar 1n 538 miljonan l i iran 

arvost a. Ero Saksan hyv " s i oli s ii s noin 449 milJ onaa 

Sak ala i se l ta t aho lta on kyl l ä huomautet tu , ett" saksalai s i a 

viel ä huo attavia m"äri ä matkusta.a Italiaan iten tasoi ttaen 

k u pava ihdon pa siivi su~ta. Tä ä onki n ki el tämättä 

on ollut suorastaan hämmästyt t "v iiä n ä , i ten a l jon enemmän 

t "s llå on saksala is i a kui n mui ta ulkomaalaisia matkaili Joita, 

huolimatta Saksan pal jon h udetus t a h iid ··s tä. S~ kuit en.! i n olla 

var ma, et t ei näin en Italiaan f"tt" mä r ha nous e 449 milJonaan . 

Italian Ja Saksan poliittisten uhte i den r a all i s s on 

v ik tt n t ett '~ Keskustel nEi i ~ä kaupallisist a kysy~yk sistä on 

pysynyt tyynenä , vai~a i t a liala i selt t a ol ta onki n suor a n 

moi t et t u , et t ä e id än täytyy käyt t ää t ar j ol l e ol evia Ke inoja 

kauppansa suo j aami s eksi . Ko sketus la.llitus t en välillä 

tysti heti a ikaan , j a par hai llaan kä d~än ke skus t el Ja 
~ 

hiljai suudessa. Sikäli k i n mi nulle ~ ulkomi ni ster i ss e. ker-

r ott i i n , ov t nämä Keskust el t vii e a ko i n eh " t~ eet t y-

dyt t äväst i , Jo t en on JOk eel i n v rmaa ett " Jo onki n jir je te-

l yyn p;j" st ä"n. i n. äl ainen t .... j i rjest el 

vie~ä h l uttu t a i voi t anoa mitään , 

on olev~ ei it ä e i 
/ 

uo autettiin vain, ett ä 

Saksan asema kauppapoli itt ises t i on vaikea , kun on kys 

Italian ka pan turvaami nen . !i nua huvitti j{ n huomaut et t iin , e tt 

Saksan a sema on paremp i kuin minkään m un laan . "Senk v oksi, 

että kaikki yritt"v ii t s it" aut t aa?" kysäsin . "Niin s envuoksi, 

ja siksi , että se on a ino a suurmaa, Jo nka ka uppatase on ak

tiivinen" . Tämä pi eni katkeruus Saksan alinomais en vali t t elun 

Johdosta ilmenee täällä tuon tuostakin . 
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Palazzo Ghigissä nMytään muuten suosittavan uudenaikaisia 

Itolearing"- sopimuksia. joita pidetMän hyvin nykyiseen tilanteeseen 

so pivina kansainvälisen kaupan JMrJestelyn muotona. Heillä on sel

lainen Itövallan kans sa Ja parhaill~an keskustellaan 

sa, vaikka yksimielisyyteen p "Mseminen kMytännöllisist M seikoista 

n äytt ii" olevan vaikeata. 

N e u v 0 s t e h a 1 1 i t u k sen kanssa useita k 

si t ten aloit~tut keskustelut, Joita varten Roo~aan saapui suuri 

sovJettila inen k omi s sio, ovat Jo kauan aikaa olleet 

Yhä nii s t- kyll" hilja ista puhetta pidetä än, mutt a ulkoministeri

s s " sain s en selvän k iisity sen, ettei suuria odoteta. Viel" 

vuo s i sitt en val linnut rakkaus näyttää Koko lailla viilentyn ee n. 

Mik -li ku lin , on vaik e t ena se. et tei sovJetti kykene tai ei 

halua antautua sellaisii ka ppasuhteisi i n , Jotka olisävat Itali-

alle v :'härut~-n koht u l lisemmat k in nykyiset. Kuten olen ennen 

mai ni nn t, on Italia vii e vuonna ostanut sieltä kak si kertaa 

enemmän kui n myynyt. Ja täälli samoink i n muuallakin , ~ynn1t 

tapahtuvat pitkä~ luo t toa vastaan, mutta ostot on maksettava kä

teisesti. Italian hallitus ei halua tät ä Jatkaa. Sitäpaitsi vai

KUttaa haluttomu teen Ne vostoliiton nykyinen tila. Minulle sa

nottiin jokseenkin suoraan , että Italian hallitu~ on Jo niin 
. ~ ~ ta.. aw-~t~ 

suurissa sitoumuksissa, ettei (Uskal~enää ja ka. Italialaiset 

liikemiehet eiv"t kyllåk-än ole haluttomia Jatkamaan, siU" niil

lähän on hallituksen takuu turvanaan Ja sit äpaitsi ne s aavat 

hallitukselta ennakkomaksuja. Mutta, kuten sanottu, hallitus on 

tullut varovalsemmaksi. 

T u r k 1 n kanssa käytävät keskustelut k~pallisten suhteit

ten kehittämisestä eivät viel" ole alkaneet. Turkkilaisia dele-

gatiota odotetaan tänne. Ennen sen saapumista tulee tuskin 

nakysymyskään lopullisesti JärJestetyksi. Se on kuitenkin 

sesti päätetty. Kysymyksessä on 300 milJonaa liiraa, Joka 

taan. käyttöön nähden, kolmeen osaan. Yksi osa on käytettävä 
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aikaisempien Italiasta tehtyjen ostoJen ma samiseen . toinen osa 

on oleva luo t toa vastaisia ostoJa varten Ja kolmas osa on 

oleva varsinaista lainaa. Miten suuret nämä osat tulevat 

·olemaan. on minulle tietämätöntä. 

Roomassa , kesäkuun 17 päivänä 1 32. 
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Roousaa. hel.,-R1 .. --iII"'" 

N:o &91. 

__ r ___ c...:-....~ _ /(> ___ _ _ J 
Herra II 1 n i a t e r 1 • 

Täten on minulla kunnia lähettää Tel11e. Herra 

JI i n 1 8 t e r 1, Suomen RooMa.. olevaD Lähetystön ra

porttl .:0 8, Jonka otaikkDaa on: 

Ballltukaen uucU.atue Ja aen vaimme Italian 

poli tUtkaan. 

Vaataanottakaa, Herra JI 1 n 1 e t e r 1. suurlm.an 

kwml01 tuuenl vakuu tua • 

V.a.Asla1DholtaJa: 

Vapauerra A.S. nJO-JCOSlCDBI, 

Sao... Ulto .. lataa1nlaterl. 

• • 1 • 1 • k 1. 



iI/ain en. 

Suo.en • • 0. ... • & SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 8. 

Roo.a& . ssa 25p:nä he IDä kuuta 1932. 

Asia : Ralli tukeen uudls".1& len 

"~I~.~Ii}~a~~~ .. r.~I.t~I~AAn. 

'.k. 20 pil~ .aa1la& heräsi 811hen. etti Itall8D 

halli tukeen kokoGnpano.SlA 0.11 tapahtunut perlllpo.hJale1a mutoklla. 

Mm81011n1D luo"fUtettaa ~~UII& 1929 tälls~ .u14en a1D1at .. 

rlölden, paltal l1aä~nllter111l "fällttö.än Joh4o.~ ... al1 .. 0.11 Jo. 

tottuaut pltimäiJl ~1J18tä talo.letl-hallltaeta kokoo.npano.ltaan niin 

.,aka.,ua. että se Gn eilII. suorastaan paheklunut Gl'&Il41Jl 

t&mista- ulkGalJlilt,rlJl erlkGlseltl ll7k7hetkelli nilll tärkeiltä 

paikalta. 

Ero.n sai.,at - Duc,'n tahdosta - tällä kertaa !!!!l 
a1IllsterlÄ. nl.; 1) ulkoministeri G r a n d 1, 2) "f&ltlo..,araln.1ni8-

terl K 0 s 0 0. n 1, 3) JärJeltömin18terl B 0. t tai •• ) o.lkeuaml

nleteri • 0. •• o.. 5) kansallisen kasvatuksen lIinisterl G 

a n 0. sekä ky_enen all.,altlo.s1ht8erlä, nlm. G 1 u n t a päiaia1a

terln "lrasto.ata, ., a n I ulkoministeriöstä, C a s ali n 1 Ja 

Jl 0. S b 0. C h .,al tio..,ara1nmlnI8 teriö itä, A 1 tie r 1 Ja ~ r 1-

•• n & JÄrJeltömllllsterlöatä, K a r e 1 1 I olkeuaalnllterlölti. 

I 1" • a r & 0. bnlalliaen Dnatukaen allllahrlöatä aetä c U • 

41 San. & r • 0. Ja P 1 e r a & • 1 kalkalaito.am!nlaterlöltä. 

vallnA hallltukaen Jälen1Dä tule.,at entllten 

Jake/u (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

J) T~v .. llintn. 
2) T~I'dlllntn I~ lisäksi . 
J) EI H~oituksi;n. 
4) EI Ii~oituhi;n. mulld . 

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

... .. ........................................................................ .. . 11 •. 



• 

le: 

- 2 -

Quido J u n g, valtio~rainminlsterinä, 

Pietro De F r a nol sOI, ,i~eueministerinä, 

Franoesao B r 0 ole, kansallisen kasvatuksen ainisteri-'. 

Joten J( u s s oli n 1 Jälleen oa pidä ttiDlt i taelleen pää

ministerin viraston Ja sisäministeriön lisäkai vielä ~ 

Ja JärJeatöministeriöt. 

Uudet alivaltios1hteerit taas ovat seuraavat: 

Edmondo R 0 s 8 0 n i pääminiaterin virastoss" 

Fulvio S u v i 0 h ulkoain1steriösaå, 

Umberto P u p p i n i valtiovarainministeriössä, 

Alberto A s q uin 1 Ja Bruno B i a g i JärJeatöminist .. 
riössä , 

Antonl0 A 1 b e r t i n i oikeusministeriössä, 

Arrlgo S 0 1 • 1 kansallisen kasvatuksen alnlateriGssä sekä 

Gaetano P 0 s t 1 g 1 i 0 n e, Ruggero R 0 m a n 0 Ja 

Luigi L 0 J a 0 0 n 0 knliulaitosldnisteriösaä. 

Mltä tulee henkilö~~ksiin. ensiksi on merkittävä, et

tä uusi valtiovarainministeri J u n g on twnnettu !inanssi -

mies, varaaan palJon pystyvämpi kuin J( 0 a 0 0 n i, Johon yleen

ai on oltu tyyty-'ttömiä. Italialaisiaaa piireisei Jungin ni

mitystä p14etäia hyvänä. Bin 011 kansaUisen vienti-laitoksen 

JohtaJa v:sta 1927. Ja on e4nstauut Italiaa .anissa tärkeia

sä kansa1nvilisisai suurkon!erensseissa, kuten Pariis~ rauhan -

kon!erenssis.a setä Cannea'in, Genovan, Lontoon Ja Pariisin ta

loudelliaissa Ja finansaikonferenssei8sa. 

Uuai kansallisen kasvatuksen ministeri, Rooman ~iopiston 

rehtori D e F r a a 0 i a 0 i on hänkin hyvin tunnettu tiede

mies, rooaalaisen oikeuden professori, Joka on saanut useita 

suuria palkintoJa tieteellisistä töistään. On ollut alusta asti 

aakana tasoistiseeaa liikkeesei. Väistyvä oikeusministeri R 0 0-

o 0 on hyviB huoaattava personal11lalus, han1Baisen älykäs hen

kilö, Joka on edu.tanut korkea-oppine18Uu~ta halUtutaeaaa. Kaikki 

fasoistihalli~kaen uusia urla aDkaiaevat lait, kuten esia. URsI 

rikoslaki, ovat binen ti.ial...... Roooo, Jota lukeutui nationa-
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U.teihin, 

koska hän 

- , -
on tahtonut 

katsoo, että 

~o k~an itse .ap~tua hallitQkeeeta, 

fasoi.tinen lainlÄädäntö ~o on päi-

aaiallise.ti saatu aikaan. !unDua~aeksi anaioistaan hän on Dlt 

erottuaan saanut JUnistro di Stato-arvonilD8n. 

Uusi kansallisen kasyatukaen ministeri E r C ole. ~oka 

on kuulunut na tionaliste1hin, on Palermon yUopiston rehtori. 

nen nimissään on siellä ollut uuden a~an historian oppituoli. 

EdeltäJänsä G i u 1 i a n 0, professori hänkin, palaa hoitamaan op

piainettaan. 

JUniaterien Grandin ~a Bottain eroaminen on - Roocon eron 

ohella - oll1ansa herä;tämään mitä suurinta huomiota. ~a ulkomai4en 

lehdistösaä oltiin taipuvaisia, Y&rs1nkin aluksi, puhumaan erottaat

sesta Ja epÄsuosiosta. )(1 ti GrandUn tulee, on lD.Jönnettävä, että 

NUS80lini näyttää eriisIÄ suhteea.a olleen t1,1tymätön hänen 

minta8Dsa tai parellllll1Dkin saa.utuka11n Lausannessa Ja Gen6T8ssä

kuten lIosconinkin toimintaan Lausannessa-, IllU.tta asianomaiset ovat 

varmaankin ~o pUean aJan tienneet (onhan Jo v11me vuoden lopulta 

saakka huhuiltu hallitGksen pian tapahtuyasta UUdistuksesta), että 

heidän kohdakkoin 011 luovute ttava paikkansa uusille YOimille.

Italian lehdistö, ~oka kuten tuaaettua, puhuu sitä, mitä sen 8&lli -

taan sanoa, pitää tärkeimpänä ~a huomattavimpana 

aen uudistuksessa s1tä, että MU880lini Jälleen ottaa haltuunla 

~ Ja JärJeltöainisteriöt, näin kelkittäen omaan Johtoonsa nämä 

kaksi kaikke in arke in ti hallinnon haaraa, l11s ulkopo11 tUkan 11-

IIÄltsi koko työ- ~a talouspo11 tUkan. 

Mitä .äistyviln miehiin tulee, G r a n d i nimitettiin Jo 

sep'&avana eli 21 p:nä suurlähettilääk8i Lontooseen, missä tämä Ita

lian ulkopoli tUkan enalluokkaUla huoll1o- Ja t01m1ntapa1kka .11lDe 

kaussa tuli .apaaksl Chiaramonte Bordonaron kuoleman kantta. El 

.oitane puhua tä-'n Mm8so1inin -lempi-oppilaan-, Josta yleisesti 

notaan, että hän on .sllOlinin aatteiden uskollisin Ja kaunopu

hels1n tUlkkl, epi8pOsloon Joutumisesta. B 0 t t a i'ta 

on panaut PlstY7D koko korporatio-~irJeate~n, mainitaan 

JIosko.an-ftllrUhettiläbl. mutta hän kentie. Jou~n euurlälletti

liiksi Ankaraan. Josta Mnsaol1D1 on ta ..... t paroni Alotsiln kabi-



nettlnaa päälllkökll ulkom1nleter1öön. Ankarahan on nytyialn erl~ 

tiin tärkeä euurlähettlläSJIaiklta, Ja sopia1 Bottai kentin pare .. 

adn sinne kuln Iroskova~."'1 
Ulko.1n1.ter1ön allvalt10a1hteeri 7 a n 1 on hänkin .aanut 

mennä. Hänen tilalleen astuu nrt trie.tilålnen S u v 1 0 h, Joka 

kerran alka1ee .. ln on ollut allvaltiol1hteer1nå, ni •• vuosina 1926-28 

valt1ovaralnminlsteriöslä. Suvloh, nationallsti hänkin, aJol DUoruudea

I aan ltaliala1suuden aatetta kotlpuolellaaa Ja menl hetl Italian 

yhdyttyi .aal1manlOtaan vapaaehtolsena Italian armelJaan. Räntä on 

pa130n käytetty finanssl- Ja talousk;vsymyklliseä, •••• bÄJ1 on ollut _

kana solml.asla erlnälsiä kauppasoplmuksla. Hän on ~Ö. useana 

TUotena kuulunut Italian valtwaBkuntaan Kan8alnlliton yle iakokouk.i s-

• sa. L1aäkei hän on Kan_inll1~Jl finans.Utoll1 tean 

.1denttinä hän nykyiain toimil. 

• 

Sieipoliittlseati tärkein on Ros.onin nill1ttiminen alival

tiosihteerlksl päämlnl.teriJl vlr~toon. R0880nlsta, Joka v. 1929 oliai 

voinut tulla Jär3estöminlsterlksl (ellel hänen lanaaneuosionsa ollut 

liian suurl) Ja sll101n näytti Joutuneen täydelliseen epäsuosloon

eaaden kultenkin aittemmin Klnistrt dl Stato-arvoni.en - on nyt 

Jla.slOl1nin oikea käsi.' Hänelle _ IIls 8011n 1 onkin suuresaa kl1 tol

liauuden velassa, sillä Ros.oni suoraan kansaeta lihteneenä 

Ja entisenä syndikalistina oli MUssolinille 

suurena apuna työväen asioitten selvittäJänä 3a tl1tymittömlen al-

nesten kurlssapltämilesei. Hän on fasolstisen työväen liiton 

prealdentti Ja sittemmin kuulunut fasoistien Suureen neuvostoon. On 

"ÖI kuulunut Itallan valtuuskuntaan Kaneainliiton ylelskokoukeiasa. 

- KIm II1slOl1ni ehkä vähin tuonnempana taas luovuttaa käsistään 

JärJe.töm1nisterlön, ei ole mahdotonta, että Ro sonilta lilloln teh

tiin ..-1 JärJe.tömlnisteri. Siihen mennessä Jla.slOlin1 on arvatenkin 

ehtinyt JärJeatää tarpeelllset henkilövaihdokset. Ttlnen JärJeatö~1nl .. 

terlön vastanla1tet71.tä alivaltiosihieerelatä. Blagi on syndl~llstl. 

K01 .. s heikäläisiä on ykSi kulknlalto.mln1lterlön ko~sta allvaltlo

.1hher1etä. herra LoJaotno. 
------
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~iken kaikkiaan Toidao todeta, että Jlus8011JL1 on t .. s 

keu.:1tanyt Tälittöäin JOhtoonsa koko sui- Ja ulkopolitiikan sa

lD01nltuin työ- Ja talous})Ol1 tUkankin. färlikib e1 Tleli. häntä 

1},I8" d7ttänyt, sillä hän on s r "nyt uskonto-asiat otkeusa1nlaterUSsti 

8iaiministeriöön, Joten bin on hankkinut itselleen aahdolliauuden 

henkilökohtaise8ti tarka~ta. koko katolisen kirkon edesottamuksia 

Italiassa. 

ll1 tä ulkopoli tUtkaan tulee, halli tukeen uudis tus e1 Toi 

merki tä mitään suunnan IllUUtosta, sillä e1 1'Oine sanoa, kuten tun

nettu nimimerkki W. K. Joumal de Gen've-lehdese&, että Grandl aJoi 

ollaa ulkopoli tUkkaa. sillä 11 Duoe on kyllä _är~t nUnhy'T1n 

Ulko- kuin sisä})Olitilkan BUUDIlaa. Bill on T&1Il halunaut tälli het

kellä entistä ki1nteä-.1n itsekohtaisesti käydä käs1kai nykyhetken 

suuriin poliitti8illl Ja taloudelli8iin ky8y~k8iin. Hinen hallituk-

8enla onkin ayt JungiJl Ja SUvlohiJl mult8&lltulon TUok81 entiati 

paremmin Tarustautu.nut finanssi- Ja talOUlkyay.,_,,, se 11'1 ttelY7ll. m •• ~ 

tulevassa .auressa maaiiaan taloudellisessa konferens8issa (Lontool

sa'). On huomaut.t~. että toisen asteen edustaJat Jälleen tulevat 

edu8tamaan Itali.. Gen~vessi Ja konferensseissa yleensä. kun IInsso

lini itse ei Toine lähteä ulkomailla 

OJl "JlatUno· (lapol1) vUtanuut. että t:.ssol1ni aikoo itse ottaa 

• maal.... talouekonferenssl1n. tilli ei kislttääksenl kuitellkaan ole 

lDIluta kuill lillllinlumetta, sillä lIUUtaman kuubudb kuluttua hän 

voi. Jos tahtoo, 'Udä SUviohlsta ulkoministerin. 

Sisäpolitiikan aQhtean a81a on hiukan toinen. Siillä on tun. 
nuso_iata !ottaV.Jl ero Ja Ros80nin tulo päämtntsterill viraston all

valti08ihteerlkai. Botta1 'han aJoi pareDllllnk1n oikelstoauuntaa, ollen 

lähempänä työnantaJia kuin työläisiä. ~tymättömwYtti hänen })Oll

tUkkaansa on kauan ollut Ilaassa, vaikkei se ole voinut eriUl -

semmn ilmetä. Iyt näyttää sl1 tä, että Jla.s80linl tulee Rossollin 

avulla sUrtymäill Jonkun verran Tasemalle, Illhln hä tä mu.sea Ja 

tulnan talven pelko 1181!ee antanut tarpeekll aihetta. Ja tuoree.sa 

~18ti8sa on Jla.seollnin T11aeeykayillen lapolln puhe, Jossa hän 8e -

litti f.soisa1n knlkeTan ailla .äär~tymm1Jl kan8.. kohti; 
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Yllä Tiltta.ln siihen, että MU8801ini on ollut tyytJWitön ~altuU8-

kuntana •• &aTUtaksl1n L.ueana ..... Jo ••• hän.n T.lkoJea J17kklais-ptl1tl1lP 

..... ei pÄäs.7t Toltoll., Ja a.n .... ai. Joe.. ...rli~tatonf.rene

.in tähän.stis.t tuloks.t ddt lih .. lrään 01. Taetann.et hänen \01-.0-

IllUks i aan. Lisäksi tuli Tielä pahanqko~as~kiTeJli n.s. luottamu • .,p! -

MaS (Aooord de aonfi.noe). Biisiä neuTotteluls.a Itali. Jou*a1 hieaan 

.,rJään. niin että .opimuksesta. Jonka alunperin piti rakentua laaJemmal

le pohJalle, tulikin aluksi Ta1D Suurbritannian 

lini ko.tti sitten korJ.ta asian 81ten, .ttä Italia .mpiiitti heti pai -

kall. 7htTi sopimuks.en, Johon Sakaan 7hd.yntäi d Tieli tähän päiTään 

aennesaä lien. saatu. - !äsaä il.Jlene. Tälihdyksenä lIls.olinla tyytT

aättöao-7den pohJi_aineJ1 .n: Italiaa ei k.ans.inTäl1s1sai n8UTottelui 

• aa Ti.li kohdella niin enailuokkai •• n. tekiJänä, kuin aih1D lfu.880-

lini katsoo silli oleTan oikeutta. 

• 

UUdistJu/ 
Jluuten on halli tukeen ..... lT1catsottaTa täy.in norma.liksi, .illå 

fasol.mi (Mae.olinl) haluaa taTantaka. Taihtaa aiehii Tastuun.laisl11. 

p.lkol11a, .111ä Tolaat kuluT.t erino .. lsen pian ylen TaatiTissa tehtl -

Tls.ä. Ja toisekseen tahtoo lIlssolini koulutta. aahdollisimman nopeaan 

nuoren ensiluokk.i •• n -kaartin-, Joka kykenee Talt&aaaan 7htei~ 

korbll11lD&tkin huiput. Siinä a1818s_ hänelle tuottanee .iTan eri

koista tyyd.yt7eti se, että kun fasoi.ai syksylli TieUiä 

rl.III1Juhlaans., hänellä on oleTa yk8inpä llUurlähettiliinä omia kasvat

t8Jaan (n.8. karriiärin ulkopuolelt.). Ja näistä on Grand! en.i_inen.! 
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Herra K i n i a t e r 1, 

!iten on ~nulla kunni. lähettää 'e111e, Herra 

M 1 n 1 8 t eri. Suomea. Bao •• aa olevan Lähetystön r .. 

portti li:o 9, 30Dka otaikkona on: 

Rahskan a.l~ita3an puhe y... Italian Ja 

Ranskan Tile lati. 

vaataanottakaa, Herra • 1 n 1 8 t e r 1, auu.r1a

man kDDBioltataenl vakuutua; 

Tappaherra A.S. lBJö-m8XIIBI. 

SuoMa lJllto •• 1a1Bainl. ie 1"1 ~ 

H e 1 a 1 n k 1; 



iI /ain en. 

Suomen • . 9 . • .....• . • .. . .. SSA OLEVA LJUlETYSTO. . ---
RAPORTTI n:o 9. 

100M ssa 28 p:nä he111Ä kuuta 1~2. 

Asia: Rauku .... a1a1Dholt.,.,.&a .... puhe. 

.lo!!!. 1!a1.iy.1a laDakan 1'ileisa. 

UL' r ' , . ' . . . ' 

!- ~~ - );0'/!~~r:~f" '1f. . 
/1. " "J II I_L ____ _ 

<.: _ •.• n .... ::: IA 

Viia. TiikkoJen poliittisista tapahtwDiata täällä, Jotka halli-

, tuk.en uud.1atukaen ohella oTat oll.t oll1au kUui taJai4ö BIlurellpaa 

huoaiota, U... .er~ttiT1D ae pahe, liina l&JlslraD aaia1Dhoita,Ja pi

ti täällä laD.tan kaaaalllspii1'iaä .lirtokannalleen Palazso Parae -

..... ,Jär.J •• ~saääD Ta.ta&Dotossa. 

• 

SuurlähettilääD oll.asa kotoa. Paril.ia.a v.a. asla1DhoitaJa, krei

Tt d. »ampl.rre ,JärJ •• tl ~urliblty.tösaä t.k. 14 p:aä llaanmlehllll.en 

taTaa.ukal.en Ta~oton, Jossa bÄn piti puh •• n, IIlnki täkäläinln 

ranaltank l.11Den l.hti 1'1 t ali. on Jultais.ut kokoDaiaqude.-

vut.ttuaan t.loudelUseen ltrUaiu, Joata lanaka on ltäralnyt 

• .. ointaiD 1tallak&n, mutta Jo.ta ~plkuJasta 11&&11.. binen ualton

.. .ultaaa on pian ltullteT. p.rempl. aikoJa kohti, ltrllTi d. Dam-

pl.rrl ___ .tattl miele.n Aristlde Briand1D, tä8in -rauhan apo.to-

lue .lällÄnt,ön Ja TIlltllutU RuuaD _ PY.TfÄIl Uun a3_u •• 

rauhanaatt •• n Tar.aaa .altai.teliJaua. tästä OT.' ~oreillp&D& ta

U.tabena De uhrmult, .Jon. lanska rauhan hrtälcal Taat1ltåiD 

OD tihJQ"t r.u.anDe •• a. Ja par ... t • .Jat koi ttaTa t plkelllll1D D1111l 

tan.oille, Jotta oTat ltnlk.D.et ,hd.stä Ja oaann •• t yhdistää pon-

Jakelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.................................... ". i •• 

.... ...... .......... ..... . . ... ........... . .. ' .... . ~ ................................. .... ............................................ , . 

1) T.".llinen. 
2) T.".lIinen j. /isilcsi .. 
J) Ei Htdoitulcsiin. 
4) Ei HtdoituJcsiin. muH~ ...... , 

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

• .. ................. ......... . . ............................................ 11 •• 
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nlatukeenla ~aaraa ~oittamisekll. 

Kalnltessaaa presidentti Doumerln ~äkl~altalaen kuoleman ~a 

sen aiheuttaman kaaaalll. I surun , krel~1 de Daaplerre totell, kuinka 

Ranet&n kansa 011 llaanut 03anottoa lD&aa ra3o~en ulkopuolelta, ~a 

että tilli nurl suru. 011 ~all11entanut kalkki erll111e11QYden lluuk

set. 'lälli hetkellä koko Italia oli halunnut Ranskalle eli ttää 

auuren. 7J111irtäTin ~a ~llp1ttöaän eääl1nli. Ranaulaiaet Plolesta&ll 

olivat tunteneet Dilssä ilmaieuisla .... n äinen, Joka 15 ~. ait

ten oli Johdattanut molemmat kanaat täsltäde.aä kohti kaunei.pia te~ 

koJa Ja nurillpla uhrank.ia.' Se 011 ~ÖI Ilonte TOlllballa kaatune1 t

ten ranab.laisten 3a Plignyaaä kaatuneitten italialaisten ääni. Paul 

Doumer on viilll8isenä pal~eluksenaan lIIaallenla aa&DUt tuon äänen 

uudelleen lruulu~ille, äinea, Jonka tulee ~all1 ta Ranskan 3a Ita-

1ian ~ällsiä suhteita ~a1.entaen kalkki erlalell~det, Jotka 

tin ohlaene~ikei~ - Lo~i aalaaholta Damplerre .. lnltsl useita 

~l1aekeÄ1s1ä to4!stuk.la .Utä, että _ä hänen Juuri lIIainitseman

.a _ :t stot eltftt Itallasla. 

Itallanklells1sli lehdl.eä en ole täbin .aakka näh~t al

täin _1ll1ntaa 71liuinl tu.ta puhee.ta, Jota bntlel ... pi tiä 

Herrlot'n valt~ena PDpelo ~ ' d'ltalla'n (= IUsaolinin) ke~äälliseen 
Z') 

pääkirJoi tubeen: Roo .... a ei puhetta ole Juuri 7ksl tyiaeltitään 

ko ... ntoitu, _tta aikanaan puheen seuraukset .el~innevät. 

S ..... a l'Italle-lehdesaä on ~ albilellllll1n ollut 

\et~a eria kr.l~l de 'el. I 1ll Revue de Parl.'ssa Julkai.ema 

klelu. Ita11u 0ll&el_lta, .islä hän k*iloo ~uun pääqn tohotta~alt- . 
kin 

.1 ainakin Ranatan taholta Sa aahdollisek.l al11oln. kun Italia ei 

tol~o ~l~aaaa tan .. llisloliallstl.en Saksan kans .. 

• . ~ Rautan-~ .. tal.ti rintam.. -

JOI Italia olilikin ... -.aut mainittuJa aJatukala, nyt 

La.lannen Jälkeen ntaee tohoa, että Italiaa Ja Ranakan Tilit. 

-==--r=====--=a,p, __ =====~==c==-=-
x) 

Ktl. ain1lterl Artin raporttia nlo 0, 1.16-'2. 
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~oiden anhteen on ollut pal~oDkin toi~.isen ysraa, taas laadaan 

läapl.ä .. ikei. fämiD tältä lattuu kuitenkin yalitettaYla yälikoh

\aukaia, mitkä oloittayat, kuinka helposti -latinalaisten lilart .. -

kelken rl1 ta leimahtaa il.lll11ekkiin, uleiuin lUyan ~outaftsta 1771. 

En tällä tarkoita uu41stuYia mnrha- y.m; pommi-håyltyw,rrit.Jklii. 

~otka antayat aihetta italialaisille SY7ttää Ranakaa anti-tasoiatlea 

suo~elemlselta ~a aTUltamiaeata. Vii8einen tällainea välikohtaul aattui 

Gellheslä, par18lllenttienftU .. a liiton kongreslisaa, Joala Ranakan Yal -

tuusknnnan Ji.en Renandel - aihtiyästi ilman Blorana1ata aihetta - h7ö~ 

tili tasolsti8en JärJeltel-'n kimppuun, tnt.... koasresltt italialai

sia ~äsenlä len ~ärJestel.än edulta~lkli, Joka on murhannut xatteot-

4t tin. Itallalai8et huu81yst tämiD ~oh40sta -alal" Ianlkaa, ~oka 8110-

~elee taaoiatien murh~lal Itsesaään Yillkohtaua ei olisi ollut Yakayam

pl - onhan Geneytlaä ennenkin lattuant laman tapaisia -. ellei konsresll 

01111 Istunu.t Xaua1nl11toa 8Il0~lasa. Tälli aaia yoi4aan kuitata s11li, 

ettei ky.,.,ksesli ollut ranakalailen hyökkäys italialaista va8taan, 

ftan 1011allatln hyökkäYI t ... i_la yastaan, IllUtta 10pPl tulos 011 kui

tenkin le, että Italian Yaltuu~ta lähti kongressiata ~a Italia uhkaa 

kokonaan erota liitosta. 

• Täsä yhte74eaä on ehkä sntä ulnl ta.s sl1 tä ayytök8estä, 

81Dkå englantilainen Dal11 Telegraph-lehti antaa laiTalto-alian~tiJanla 

heittää Italiaa yas'" l1!aii, nim. että Italia aalaa rakentaa lota -

laiTo~a - yli sen mitä Parlamentille on Ilmoitettu. Väite on täällä he

~t~ syYää BUuttm.nlta, Sa se on heti katesooriseati peruutettu. 

on suureltl ihmetelty, että tällainen Yålte tulee Saurbritannialta kä

Iin, ~olUle suhteet oyat 8i tä parhaat. 01181 ollut luollJlOlllaempaa, 

nl1Jl sanotaan, ~Ol 8Y7te ol1si tullut ruakalai .. lta t,,-lta. 
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~ppapolUtt1 .. lla alalla taaa oa o_t ftlkeuten ••• 1 

kDatlasla'illa pleaIJlQJlt8I', attli laData paal Toiaaan t.k. aluaaa 

eriDiialla ltallal.ailUa rtentitavaro1h1n aåh41n (hedelllit. Tihannek

alt), herätt1Tät .täällä nia&ltkaaa ftltaftikutubelh l'aadittUa, It

tä Italian tuli Taaat. I .. lla 111 talla, II1hln alllä oDk1a tä7-

11 oikeui dlae _alilkuuaaa aluanaaa4ua kaupallisen IIOdua Tl -

TeDdl ta aoJalla. 5_ tapahtui t.k. 19 p:Då, ltolklen Italian 

Tahda ta .. t lton tlnsea t1 t etupäi .. ä ranlltal&1ala IIIdU- Ja 71e111I" 

ta_rotta. - Viiae U""'t kertova' mi tenkin, .ttä llanaltan hal 

tul. pi4entäeläia tuoatlltontiaCentU ltolaeui mukaudlkal. oll1i 

uleialin tuoatlt&T&rOlhia nih41a ltohott&~t ltontinsenttlln .ai

räi, ala Ulnel 11 .. 1 a11ti, IUä täatä o.aa hitän alu,"

.ata a7lteea1ltä ppl tääa päälläb aila pian mia olollU.", 

a.n lal11Tat .' 
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Herra M i n i s t eri . 

T"ten on minulle. kunnia 1" ett iiä Teil-

le, Herl'a :.1 i 1 i s t eri, Suomen Rooma sa 

olevan l ~Jletyst 'n raportti f :O 10, jonKa otsik-

leo ne. on: 

Uusia ärtymyksen ilmauksia Italian Ja 
kan välillä . 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t e 

erinomaisen kunnioituksen1 vakuutus_ 

Vapaaherra A. S. Y R J Ö-K 0 S K I N E _ , 
. 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

n • 1 8 i n k i . 
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Suomen. .... R D OlLA .................... SSA OLEVA LJUlETYSTö. 

RAPORTTI n:o lO~ 

..... ....... ssa l~ p:nä 

J<~l 
kuuta 19 .. :~2. r R.QOIIli. .... elo 

Asia: Uusia ärtymyksen ilmauksia 

Italian ja Ranskan välillä. 
Ui ........ ~ ....... . H ................... _ .......... ..... . 

. ............ .. ........ ......... .. ~ .. . ... .. 

Salainen . 

!§ /~h!/ :' 
r,11 

," ' . , 

' . ., 

P"äaiheena on tällä kertaa Italian "sken p"ättynyt 

ri laivastoman' överi (lähipäivinä a lkava maaJoukkojen manööveri, 

johon 5°.000 miestä ottaa osaa, ei vielä ole ehtinyt vaikut

taa). jonka er"iit ranskalaiset lehdet ovat v"ittäneet suunna

tuksi Ranskaa vastaan. Vaikka näillä väitteilln olisikin 01-

l ut . ehkäpä p"äasialliaestikin, sisäpoliittinen tar koitus, ovat 

ne tie tysti -rsyttäneet italialaisia. Täten syntynyt keskuste

lu ei ole miellyttävä. varsinkaan s-estyksenä Geneven konfe

r enssille. joka sitäpaitsi saa riitt .. v· .. • valaistusta jo 

että Euro opan johtavat suurvallat heti konferens sin j älkeen 

j-rjestävät suuria man överej ä an t amatta edes talouspulan 

estää. Ja viel" lisäksi Ranskan man "överien t arkoituksena on 

tutkia armeijan moottorisointia. siis seikka . jossa Geneven 

mielestä kai on kysymys nimenomaan hy kkäysluontoisista sota-

keinoista. 

Italia ei voi JärJest ää manöveriään muualle kuin 
yhteyden 

limeren keskioal1n. Tarkoi t ukaeksi ilmoi t ettiin tutkia jylläpi t"-

miatä emämaan Ja afrikalaisten siirtomaiden välillä sodan 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

........................................................ . ...... ....... _ .•...................................................... .................................. 

........... ~ ................................... ............... ~ .............................................. .. ......... ........................... , ... ..... ..... . ..... . 
.... . .................. .. .......... ' .. ~ .......... ....................... ~ ...... ......... ................. _ .... .. .......................................... ~ .............. .. 

1) T • .,.Uin,n. 

2) T • .,.Wn,n j_ liuhi ....... ................... .. .. . .. ..................................... _ ............ _ ..................... : .... II,. 
l) EI IIaIoIfublln. 

4) Ei tIedoItulcliln. mutt • .... .... .................... .................................... . ...................... ..... ................................. /le. 



• 

• 

- 2 -

sattuessa (v:- l kyll in olla mahdollista, ett" samalla tulee 

tutkituksi miten jonkun toisen maan yhteys afrikalaisiin slir

tomaihinsa voidaan ehk"istn). Merkitt " n, ett " Englantikl n sa

massa kuus sa c tsastaa V"llmeren laivastoaan. T"ytyneek ' t l k lta 

t "t" siten, että Ranskan Ja Italian v-:l1nen iir tymys Johtaa 

rolon t:·lle merelle, k oska painopiste siin·· kansainvälisess·· po

litiika s sa, J ka aattai s i Joltaa seelliseen 'hteentörmnykseen, 

siJai tsee siell··? ~uuten lnl en on k' lIE alta viime k ukausl

na vet ful ,t englantilaisten huomiota puol eensa e lk·· v··hi. , .. sen 

mielenkii .Don vuoksi, Jota Italias sa on osoi tet saarelaisten 

ielikysymyk s een. Sit:"paitslhan on En la11nilla t un etut suuret 

i mperiume t unsa valvo t tavana V:·limeren it äos i s a. Tilan ei ole 

suinkaan miellyttcvä . Olen koettanut olla toivorlkas 

ten slsarkansain suhteit ten para em en m dol ia des t a, mut t a 

vali t e tavasti n iissä '\k ':" . .1 t - kulkevan pahaan suuntaan. 

Hallitus JErJ e tel "ln e ilalsuude t a suureksi osaksi 

eroavaisuus Ransk n Ja I tali lehtien v"11l1i::, kun on kysy-

mykses :' i rJo i ttelu n"iden k den maan keskinKi sist" uhteista. 

10 ikäli min" voin p .... tell·· , ovat ranskalaiset tavallise ti lka

massa hyo :k ··y sen . Tässä kohden ranskalaiset kyllä paremmin ku-

vast vat ielialaa, sill·· k tker us ei Italia a s inkaan ole 

v"häisem1'i k in n apurimaassa, pi kemmin p··invastoin . . tta. t··~llä 

on lehtien kuri kova, Ja arvioitaessa t ällaisen urin hydyl

lisyyttä ainakin visseinä ulko poliittisina J ännltyshe tkinä, on 

syyt" pitää lnieless l', etteivät lehdet suinkaan ainoastaan kuvas

ta yleisöns" mielialaa vaan si t" kiihoittavatldn. Tällä kertaa 

ainakin Italian lehdet 0 va t ryhtyneet asiaan vastaamisen tar

koituksessa, Ja näyttääpä niillä olevan s yytäkin olla ~atkeria. 

Ne voivat esim. kysyä, mit ä tasapuolisuutta on siinä, 

että Gorguloffin kuolemantuomiota pidet"än oikeudenmukaisena ran

gaistuksena hirvittävästä rikoksesta, mutta palkan edestä 

Ja kylväneen Bovonen Ja Uussolinin murhaamiatilaiauutta päivä

kausia, pommit povellaan etsineen Sbardellotton kuolemanrangaia-
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tus selitet"än oikeudentunnon 10ukkaUkseksi. Ja kun ussol1ni 

kettäin Julkaisemassaan kirjoituksessa inhimillist" luonnetta ana

lysoidessaan tuli tulokseen, ettei ole aihetta uskoa sotien lak

kaavan, niin selitettiin hänen sillä osoittaneen valmistavansa so

taa ja pyrki välls" siihen. !utta kun Paul Bonoour äskettäin Ver

dunin luona pitiim"ss liän puheessa v"itti olevan sentimentaalista 

jaarittelua huutaa rauhaa sit ä järjest"mättä, harhaluuloa uskoa, 

ett" ristiriidat voidaan rauhallisesti ratkaista, ellei oovinto

tuomi oi ta kyetä tekem"än pakollisiksi, niin tästä ei tehty, ei 

Italiassakaan, sit ä JOhtop nåtostä, että Ranskan hallitus siis 

mistaa sotaa. Tätä erilaisuutta ei riitä selittäm":{n se, etti\ 

ussolini perustaa pessimisminsl käsitykseensä ihmisluonnosta Ja 

Paul Boncour tekee johtopäi't · ksensä k"yt<.innollisen politiikan 

symyksistä. Ital1alai set näkev"t t!iss" erityistä pahansuopuutta, 

halua arvostella heitä eriko isen ep äedullisella tavalla Ja ovat 

katkeria. 

Enimmän kuitenkin on suututtanut laivastoman· överin tulkit

seminen alussa mainitulla tavalla. N"in ovat tehneet Journal 

des D~bats, Ere nouvelle, Intransigeant Ja muut, viimemainittu 

vielä mennen pahansuopaisessa viisastelussa niin pitkälle, että 

on selittänyt manöverin suunnitelmassa ta.rkoitetun Korsikaa 

1; "saarella", joka oli kuviteltava v sHn paikkaan. Italialai

set lehdet ovat vastanneet ärtyisästi, jotkut hieman 

nä, jotkut uhmatenkin. Corriere della Sera esim. on huomautta

nut, että Italian laivasto-ohJelma on jnrkiperåinen ja erittäin 

nykyaikainen, ja llaäii.nyt: se ol1si ollut enemmän, Jos ol1si 

ollut tarpeen , se on oleva enemmän, jos tulee tarve. Ja viell 

se lisäsi: että laivastomme voisi olla uhkana Välimerellä 

van vastustaJan liikeyhteyksille, sen me myännämme, vieläpä 

dymme sitä uskoa Ja toivoa, samalla kun harras 

tule tarpeelliaeksi sitä näytt-ä. 

Giornale d'Italia on ranskalaisille vastatessaan 
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vaivakseen todistaa, että riittävän vahva laivasto on Italialle 

tarpeellinen sen elinetujen vuoksi eik" suinkaan senvuoksi, että 

sit" tarvittaisiin "kuljettamaan mustia sotilaita Europan 

n"yttämölle" . Numerot , jotka lehti esitt" Ä osoittaakseen, miten 

suuressa m;t-r"ssii Italian ei vain sotilaal linen turvallisuus 

vaan siviiliväestön henki ja el~Ä rii pu laivaston tehokkuu

desta , ovat riitt"vän kuvaavia mainitakseni niist" muutamia. 

Italialla on suoj attavana rannikoita 1989 km. kaikki Välime

rellä (Ranskalla 5385 km.) . Suljettuna Välimereen Italia on 

paljon vaikeammassa asemassa väl t t" ät t mien tarpeiden hankin

t aan nähden uIKoapiin kuin esim. Ranska rannikkoineen 

merellä . V. 1928 Italian tuonnista 22.575.309 tonnia saapui 

ritse, ja vain 6,813,165 tonnia m arajan yl1;t;se. Meritse ta

pahtuvasta tonnista 11,442 ,095 tonnia saapui Gibraltarin 

leautta ja si is paljon pienempi ~"är" idästäpii. in. Tuonnista 

suurin osa I;"si tti viljaa ja r aaka.-ainei ta, siis leip .. ·· Ja 

työt ii v"est ölle. T"llaisten seikKai nojalla Balfourkin v. 1 

Washingtonin konferenssissa myönsi riitt ävän vahvan laivaston 

tarpeelliseksi Italialle • 

Tiililä kansainv"linen keskustelu tarjoo n"ytelm" . Joka on 

liiankin tuttua vanhastaan suurvaltain val mistautuessa vastai

seen sotaan. Kukin etsii naapurista 8y~tä aseistuksen keh~,tn

miseen . Ranskalaiset lehdet nytkin vanhaan hyv"iin maJ.IUm maa

laavat italialaisia paholaisia veronmaksaJainsa seinille 

seen menos"änt 'ön rahaa uusia laivastovarusteluJa varten. Ja 

Italialaiset vastaukseksi koet1iavat kiihoittaa ht" 

enemmänkin rasitettuja kansalaisiaan kantamaan yhä raskaampia 

taakkoja. Taustana tälle kaikelle on Geneve loppumattomine 

keskusteluineen aseiden vähent"mi sen v"ltt äm"tt myydestä. Ik·· .. n

kuin täl laisen mielialan vallite sa mitkään aseiden 

tä koskevat konterenssit voisivat muuta kuin epäonnistua. 

Samassa yhteydes"sii on tehty koko lailla naivi yritys 

kylv"ä epäluuloa Italian ja Turkin välille puhumalla Italian 
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aikomuksesta ~ehdn valtauksia Anatoliasta. Jos Italialla on jOi

takin toiveita maa-alueisiin n" d en V"limeren itäosissa, niin 

eiv"t ole enö" monilukuisiin vuosiin koskeneet Tur in al ita. 

Siin': suhteessa fasciami on, kuten ennen olen maininnut, kulke

nut tietK, jolle jo edellin en regimi lähti, l äntisten suurval

t a i n viel" kaH:i n kei no i n yritt "ess" murskata Turkin. Nyt on 

Italian j a Turk in yst"v ys niin l uJa.lla poh jalla, niinkuin s ek" 

Italian e t t" Turk in lehdet ova.t mainittujen yritys ten johdosta 

vakuuttaneet, ette i sit " sumenneta v iittauksilla turkkilaisilla 

hyvi n tut t un Italian toimintaan Rhodoksella, jonne Italia ra

kentaa lujaa 181. vastoasemaa muka nimenoma&J;l Turkin p"än m .. noks1. 

Nmit ~ virheitä , j oita l änsivaltain politiikka on kuluneena 

kymmen en" t ehnyt niin Italian kuin Turkin (ja Saksankin ) 

teen j a joid en seuraukset nyt alkavat olla kenen hyvänsä 

t ävissn, ei korjata noin lapsellisilla yrityksi l l ä . 

Roomassa, elokuun 18 p"ivän" 1932. 
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Herra • lnister1. 

Tcten on minulla bL~ia Teille, Herr 

~ i n 1 s t eri. 1" ett [~ i:i Suomen R~omassa olevan 

l"hetys tön raportti N:o 11, jonk on: 

''1IaanJåristys'' Ita lian dip10maattimaal1massa. 

Vastaanottakaa, Herra U 1 n 1 s t eri , 

erinomaisen kunnioitukseni Vakuutus. 

Vapaaherra A. S. Y R J Ö - K 0 S K 1 EN, 

~aIn Ulkoaa1a1nmin1ster1, 

H • 1 8 1 n k 1 • 



alainen. 

Su.om.en .. R O. 0 .lLA ... . .. SSA OLEVA LÄHETYSTö, 

RAPORTTI n:o ll. 

RooJ1)a 18 . " . . .. ssa . p:na kuuta 19 

A \ 
d ) I lJ . 

Asia: "Maanjäristys" Ita lian 

. illto,~a.~~.~~.~~~~~as~~ . .... 

"T- - on maan j" istys" s nat ovat er-- ni i s t- suur-

ussolini -sk e isess " s ures sa diplomaatti-

ensa siirtelyssä pä iisti "lepoon", n iinkuin t--llä sanotaan. 

Eräs toinen dip ihomaatti, joka melkeinp- omaks i hämmästyksek-

seen sai s i irr on toiseen paU" a an t a rvitsematta J e -di:i 

selitti tapa sta s euraavasti: ussolini lcyllästyneen- Grandin 

Ja h"n en nuorukaistensa jokaviikkoiseen 

sanoi: menk"- sitte kaikki. 

s aada y l ennys 

Edellir;len lause on oikea, si l l" m anjäristys s e oli. 

J"lkim"ist" en pidä Oikeana. siU" se liikaa v"hent ää tapah

tuneen mul listuksen asiallista merkitystä . Uskon . k ten y l eens ä

kin n .. yt .... n usk ovan, ett" si l l " on suurempi merkitys kuin 

er"iden "nuorten miesten" mieli tekojen tyydytt " i nen . Että nä

mä nuoret ovat tyytyväisi", se on kyll- varma, mutta se kai 

on Mussolinille sivuseikka, 

Joka tapauksessa on huomiota herätt-vää , e t ä uudet, 

ensi kertaa ulkomaille vas t uunalaisl1n pa 1kkoihi l ähetetyt 

suurlähettU"ät Ja lähettilä2lt ovat nuoria miehi ", yleens " 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~v~Ulnen. 
2) T/lv/lUlnen j. lisiksi ... ..... .. . ... . ..... . .. .......................................................................... .. . II • . 
J) Ei ttedoitubiin. 
4) Ei ttedoitubiln. muttd ....... ....... ......•.• .... ...... ...... ......... • ... ................................................................ lIe. 
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ki-ilcä on siinä 40 tienoi sa, nuorin heist", Varsovaan nimi

tetty Bastianini , vasta 33 vuotias. it ä "lepoon" siirrettyi-

hi n tulee, ei h81st-k"än kukaan kuvaavaa sekin 1 - ole 

viel': siin- iJ"ssä ett" o11si iJän vuoksi ollut ako i tettu 

eroamaan , sill" vanh i n ambas sadu"reistä, de artino, Wash i ng

tonista, n 64 vuotias, &risista 1- tevä ranzoni ja Berlinin 

JEitt"v" Orsini aroni kumpikin 61 vuotiaita, Vars ovasta pois-

kut suttu r tin Frankl i n j a adridista oistuva Durini da 

onza , kumpikin 56 vuotiaita. Po i s t uvista mi nist erei s t ä t aasen 

vanhin on 61 vuotias ja nuorin 52 v otias • 

he t 

Italian lehdist " it se a lleviivaa sitä, e t t 

ovat kai kki nuoria, mutta t oteaa , ett" hei ll " 

uudet mie

on r iitt"-

vä m .. ··r.. koul i1utusta 

m"rt n". Onkin merkille 

l"i s t ii a inoakaan tule 

u s so l1ni ym-

1" etti-

Ja tottumusta, Jonka arvon 

pantavaa, e tei nimitetyist~ 

a ivan suoraan s isäpolitiikasta tai 

etoiminnasta diplomatiaan. Bast ian i n i on kyllä erit isesti kun

nostautunut sodassa ja si t te toiminut puolueessa, ollen yhteen 

otteeseen fascistipuolueen sihteerinä, sek- parlament i ssa, mut ta 

hän on jo ehtinyt saada diplomaattista tott usta Ayeenassa, 

jossa hän on huomattavan menestyks ellisesti toiminut. Pedrazz i, 

Joka on l ähetetty Chileen , on alkuaan lehtimies, mutta kuuluu 

"karrieeriin" vuodesta 1 27 Ja oli viimeksi Pragissa. Canta

lupo on samoin leht i mies, mutta on ehtinyt toimia l äl"let t U"ä

nä Kairossa ennenkuin nyt saa suurl"hettil ~"n pai an Brasili

assa. ,azzo lini, Joka nimitettiin ministeriks i ontevi eoon, on 

alkuaan parlamentaarikko Ja p oluemi es , m tta on palvell t vii

me vuodet konsuli toimi ssa. Ottaen t ämän huomioon saattoikin 

eräs italialainen diplomaatti minulle vastata kysyessäni Bottain 

Il18hdollis uksia p-"st Ä l4oskovaan, e", teih-n hän ole mik-än diplo.

maatti. 

Suomessa tunnetuista italialaisista diplomaateista on 

kaksi saanut toivomansa siirron, nimitt"in kreivi Pagliano, 
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,ta v i i me vuodet on mini s teri s s " hoitan t hyv in raskast istä 

A-osastoa (Amerika . Afrika, Aasia), on s i irretty Kairoon. Mar-

kiisi Paterno, Joka viimeks i on ollut l"hettll"änä Add is

Abebas sa j~ tarvitsee terveytens' in vuoksi nyt pohjoisempaa 

i lma stoa , on hyvin t 1ry tyv"inen t ltua an nimitetyksi Tukho l maan . 

On muut en hieman huvittava ri s tirii tais s s iin", ett:: 

f a scist it, samalla kun lausuvat kiitollis utensa er o e i l le sii-

t ii , ett" n"m'i ov t niin "taitavasti ja lujasti puolustaneet 

Italian etu ja Ja toimineet fasoiamin aatteen levitt ~mi seksi maa

ilmas sa" , tahtovat antaa tapaht w eelle nimi tyssar jalle sen mer-

kityksen , ett" udet "vievät maai l man pp"kaupunkei hin f asoismi n 

ky . envuotisen toiminnan kautta juuriaan yten m uttuneen k n-

sansa hen en", ett': he "uudesta sis"isestä ilmakehäst" l"hte-

nein" moninkertaistuttavat Italian rvon ulkomailla j a 0 oitt u

tuvat suuren mussolinilaisen polit i ikan i:\lykk"i si t · tovereik

si". Sn tr empaa fasoistista aktiivisuutta kielt" iit t ä uusilla ni

mitykslIIä ta voi tetaanki n , eik" liene a iheetonta k!isitt:iä senki n 

osa lt aan osoi t tavan, ett" ussolini tahtoo aloi ttaa muodoll ises-

tiKin o. alla johdollaa n vi el" entistäkin tarmokkaammin vaiheen 

Ita lian ulkopolitiikassa. Silti tuski n on sy t ii puhua sen mu.ut

tumisesta, si l l ä itse h"n on sitä t åh"nk i n saak "a joh;;e.n t, 

vaikka Grandi onkin ollut, kuten er äs ita lialainen fasoisti nen 

leht imies minulle yliolka isesti sanoi, "Genevess " puhuma ssa sit OO, 

eni t" h"nen on k"sketty puhua ; johon kuka 

kin yht': suurella menestyksell; kye nyt", 

yv "n s" olisi a ina-

Jos huomat tavampaa muuto sta tapahtuu, ni i n kas ee se 

Kansainlii ~ to a . Siitä se ainakin olla varma, ett ", ellei . s-

olini ennen s yyskuun loppua n i mit ii uut ta ulkomi n i steri ä , mi k" 

ei ole l u ltavaa, niin ei Ita lian elega tsio puhcen j o t Jana 

tule en .... olemaan ulkoministeri. K syin tavate sani ulkoministe-

ri n uuden kab1nett1~~~, entissn Ankaran suurl iihettil"än._ 

parooni Aloisin, hänk tulee edustamaan Italiaa ylelsi stunnollsa, 
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Johon h" vastasi, ett- sitK a siaa ei viel~ ole p"-tetty , 

Ja ett" l uultavasti tulee Joko hän tai alivaltiosihteeri Su

vioh . H" mainitsi, ett" heidän huomiotaan on toistaiseksi 

etup"-ss :; kiinni tt iinyt valmistautuminen suunn i teltuihin taloudel

lisiin konferens s eihin. Kansainliitoon n- den on muuten kyll-

kin kuvaavaa , ett- täk-l"i sen ulk oministeri n ehk- paras Kan

sa inlii ton ty· n tuntija ( ehk'·" Soinlo Jankin edel l ä ), Rosso, on 

l' etetty niin kauas Kansai li i t os ta kuin la shin[toni i n . Hän en 

poistumis t a an on muut enkin va li t et t a va , s i 11" h"n on ollut 

t n"is en ul komi n i s t eri n paras mies, it" tul ee ys t"välliseen 

Ja l uontevaan auliuteen kanssak"ymi s s s " l komaa la i sten 

p~:;ll1köid en kanssa. Mitä u s ista miehist" s 1i " s t eesaa 

lee, on vie l" tiet"mÄt ön t". Hyvä- on syyt ä toivoa ainakin 

deata al1va ltiosihteeri s t", Suvi hist i. ~n l u l t avastl on eduk

seen poikkeava entlsestti, Fanista, Jok ei n "ytt änyt lJo l1-

k aan tietävän, ainakaan skalt anut ta i o sannut s it" n "y tt":- . 

Ja Jonka kanssa kosketu s s env ok si oli Joks eenki n hedelm"t ·n

tä. 

an 

Europan 

tia ne tulee 

osaston p":': ll1k ·k si adridiin l"hetetyn 

inisteri Gino B u t i , Jonka virkauralla 

tuskin on ollenkaan t oi mi n t aa edus t us t oi s l'lll u l komailla , mutta 

sensijaan erittä in run st! konferenssik okemusta (my" skin Kan

sainliito s ta ) . Jonka hän on saavuttanut Italian delegatsioiden 

Joko s ihteerinä tai asiantuntij ana. 

Roomassa, elok un 18 päiviin" 1 32 . 
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Bao 824. 

Roomassa, anakuun 26 päivänli 1932. 

Herra K 1 n 1 • t • r 1 • 

täten on miDUlla kunDia lähettää Teille, 

Herra K 1 n 1 • t eri, Suo.en Roomas8a olevan 

Lähet7.tön raportti 1:0 12, Jonka otsikkona on: 

Italia Ja Kansainliitto. 

'a.taanottakaa, Herra K 1 n 1 • t eri, erin

omai.en kunn101tukaeni vakuRtua • 

'.pub ... A.I. DlHOSl'IDI • 

.... Vlkoa.1.t_t.as.atui, 

-.l.inki. 
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RAPORTTI n:o 12. 

R 0 0 II a ssa ~6 p:nä sns kuuta 

Asia.J:t~ia Ja XaIlÅ1nlUUo. 

Imaårrettä.ää uteliaisuutta on herättänyt kyl1mys 

Tastais.sta suhtautumi •• sta XaDsainliittoon. eikä ole puuttunut 

ennuateluJa, että taso1atin.n hallitus harkitaisi vetlrtym1stä 

syrJään koko tästä k&äaain.äli •• n yhteistoiminnan muodoata • 

• inkin Italian epäonnistuminen .ii.e aikoina Gene.essä on an

tanut näihin olettamuk.iln aihetta. J.ivan iskettäin on lisäkai 

tullut Saksan tunn.ttu kanta aseidenrii.untakysyayka.s.ä. Lähel

lä on tällöin ky.,ays. mitä tekee ta.oistin.n hallitus, 

JohtaJa on niin Jyrkästi as.ttunut Sak.an vaat1mukaien taakse. 

Jäihin kys1ll7k.iin on ainakin tällä h.tkellä vastattava, ettei 

tasoistin.n hallitua te. muuta kuin Jatkaa yhteiatoimintaa Ge-

Äskettäin aaa.lih.tt11ääk.i .aah1nBtonlin nia1tetty Roaso 

on täaän vahv1atanlå Ja a1 van Jyrkästi kuIlonnut kaikki Itali

an eroaa1sta Liitosta koskevat huhut. Vaikka p1täiaikin 

.1, ettl Ro •• o its. on xan.aln111ton to1a1nnan et.vä tuntiJa 

Ja, .en voinee 11io1tt.laaatta sanoa, Liiton ystävä, 

hänen ojttmiam1naa tä •• ä .uht..... voi olla Jossakin .äirin 

valoi ... paa kuin todellisuus, o.at hänen sananaa olleet niin 

Jakelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

·..//#i~ ".,~ ~~.--- ... #Je~.-:. .. ~ 
.~ . ............................................. ...................... . 

1) 1"~v"l/in.n . 
2) Tllv .. llint n /a' lisiiksi . 
J) Ei titdoitukslin. 
4) Ei titdoituksiin. mutt. 

II •. 

. ................................................................. lIe. 
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varmat. ettei ole 111tä epäillä Italian ainakaan nykyetellT

tyksin aikovan eristäytyä. 

Tämä on muutenkin luonnollilta. Ei puutu Italiassakaan 

ääniä, Jotka yksityisessä keakultelul" ystäväinlä kanl" ilmai

sevat huoleatumisen.. sen Johdoata. että Italiaa laattaa uhata 

eristetykli Joutuminen. Hanakan Ja 1Dg1annin 

märrY8 suuriasa kansainvälisilsä kysymyksislä on omiaan 

lailia hermostuttamaan. Puolan lähentyminen .euvostoliittoon, 

Jonka Jokainen ualtoo tapahtuvan Ranakan suostumukain , sekä 

Ranaltan hallituksen omat keSkultelut sovJetin kansia antavat 

aihetta pelätä niiden Johtavan låhentymlleen 80vJetin setä 

Ranlkan Ja P1klcu Ententen välillä. Kun Ranskalla on 

vana, mitä Saksalla Ja Italialla ei ole. nim. rahaa, on sel

vää, että sovJet tähän käteen tarttuu, Joa se oJentautuu 

heitän ulottuvilleen. Silloin Saksaa Ja Italiaa uhkaisi eria

t~1mY. silläkin taholla. On luonnollista, että tasolstihal

litus tekee mitä voi tällaisia vaaroJa välttääkseen eikä sel

laisten mahtollisuuksien häämöittäesaä näköpiirissä suinkaan ha

lua erota kansainvälisestä yhteistyöstä. Kansainliittoa koskeva 

kritiikki onkin Ita11an lehd1ssä viime aikoina vaiJennut, m1-

kä saattaa olla merkki sekin. 

Olin äakettäin erään ulkomin1sterUin virkamiehen luona, 

Ja tällöin tuli puhe muun muassa aseid6n rii sunt akyaymyk se stä 

Hän teki kaikkensa selittääkseen. ettei Englannin hallit~en 

tunnettu vastaua Saksan tasa-arvoisuusvaatimWtseen ollut niin-: 

kään ikävä Saksalle (Ja tietyati: Ita11alle " kuin yleenaä kä

sitetään. Se liaältää hänen mukaan päikohdlssaan palJonkin, 

melkeinpä myötämielilyyttä Saksan kantaan nähden, mutta aina

kin v11ttauk8ia riitatyaymykseD sovittelevaa ratkaisua kohten. 

Hän vakuutteli, että Italian hallitus oikealtaan on .amalIa 

kannalla kuin Englanti, 1111ä hekin ovat antaneet Saksan 

selväin ~ärtäi, va1ltk.a tosin yksityialuontoi16saa 

8hel k .. kustelu1a .. , että aJankohta SalaIan vaatimuksen e8Uti-
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ml •• ll. on erinomai.en huonosti valittu. 

Bdelleen hän aelitti, että Italian hallitUkaen totminta

linJa täsaä erikoiak7.ymyk •••• ä klJ .amaan .uuntaan kuin Eng

lannin Ja Yhc17aval tain, Ja että nillli kolllle tulnat tek .. äin 

kaikkensa saadakseen sovittelutietä ristiriidan saksan 

välillä .i.eä .. ~oiet,e~.e •• ei poiatetuksi päiväJärJestykeestä. 

Roomassa, syyskuun 26 pii vinä 1932. 
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Herra K 1 n i • t eri • 

Täten on minulla kUnnia Teille, Herra 

K 1 n i • t e r 1 • lähettää Suo.en Rooa&aa& ole-

n.n lähetJlltön raportti )1:0 13, Jonka ot.ikkona 

on: 

HulmJa Italian puo1u.atuavo1JDain Johdon uudea

t&aDJät~e.-e17ati. 

Vaat&&llottakaa. Herra K i n i • t eri, 

erinomai.en kunnioituk.eni vakuutus • 

,.,...... .l.S. Dlo-EOSIDII • 

... _ VDoaal.ailllda1ateri. 

··lliaki. 
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. R 0 .. 0 )( 1. ......... . .. SSA OLEVA LÄ.HETYSTO. 

RAPORTTI n:o l~. 

ssa 26 p:nä 817S kuuta 19 .32. 

Asia: Huhuja Ital1an puoluatu89' 

... . ..... I~~~~in ..... ~~~~~ .... u~ .. ~~~
.1 är .1eete1l8tä. 

alainen . 

L 1 ., r . r I . \ . . 
• • ! 1. · , 1. 

Jo Jonkun aikaa on 1r:u..lkenut huhuJa, J01den aukaan Ita-

11an 80tala1 toksen ylin Johto tul1ei radikaali.esti uudestaan 

JårJeBtettäyik8i. Bn ole Yälittänyt ennen nii8tä huhuista il

moittaa, mutta koaka ne näyttävät PY8yYån hengi8sä Ja leviä

vän, saattaa nii8sä olla Jotain pohJaa. 

HuhuJen .utaan on tarko1tuksena yhdistää 80t&laitoksen 

ko~ pUa.elaJin: .aa-anae1Jan, laivaston Ja 1lmalluvoima1n 

y11n hal11nnollinen JOhto. 111tä JOhtaa nyky18in kutakin oma 

minister1ö, Ja nimä aiJotaan hävlttU. Perustetta18iin uu81 toi

mi koko 8Otal&1toBta varten, eräänlainen y11tarka8taJan tOial • 

Johon Jo mainltaan ehdokaakin. nimittäin yle1seslkunnan nyk. 

päällikkö, araeiJakunnan kenraall Bonzani. Sotala1tok8en yl1n 

bal11nnollinen Johto Ja määräysvalta keak1tettätsiln Buoraan 

pääministerin käsiin. tällöin tahdotaan nimenomaan allevllvata 

sanaa p i ä mln 1 s t e r 1 n eikä 8anota: Jluasolinin. Til

lä baayaa on tletyst1 a81all18estl s .... miten Banotaan, .utta 

tuolla ero1tUteella on merkitystä, niinkuin selvlää eräästä 

selltyks .. tl, Jonka olen kuullut annettayan siitä. Jaikä on 

"'tAea .nato sten aiheena. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden muk.1an) : 

J) T~v~lIin~n . 
2) T.,,~/Un~n ja Usliksi 
J) Ei titdoituksijn. 
f) EI titdoilukslin. mul/d ..... 

. ......... .............. ............. .............. .............. IIr. 

. ............................................................... II •. 
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läitä selit7kaiä on use .. pia. Yhden olen kuullut titäläi

slati ulkoaaalai.i.ta diploaaattipiirei.ti, 

koitut.ena olevan Itali"8akin päi.tä .iihen, ettei budJetel.ta 

enää ollsi niin helpoati nähtäviaaä, palJonko varoJa kulutetaan 

kunkin aselajin kehlttiai.ekai, kun budJetti laadlttal.iin yhtei

sesti kaikkia varten. Leapiaseelleen, ilmailulle, oletettiin ta

soi8tihallitukaen tällä tavoin haluavan varata riittävästi rahaa 

silti .. ailmaa liikaa hälyyttämättä. 

Toisen selityka.n kuulin ta.cl.tlpiirei8ti. 011 puhe 

ta k7symykse.tä, miten ki7 tasolaaln, Jos kaikeata huolimatta 

Jluaaol1ni11e Jotain inhimillistä tapahtu1ai. Kikö 81110in oli.l 

pelättävis.ä vaaralli81a riitoJa eri henkilölden välillä, jotka 

aaattaisivat pitää kukin itseään enimaän anaioituneena Mussolinin 

.aippaa kantamaan. Tällöin sain kuulla, että 8Ot~!altokaen yl1m

män Johdon keskittäminen pääministerin käsiin tarkoittaa 

ten vaetalsien riitaisuukaien mahdollisuuden vähentämiatä. Kun koko 

sotalaltos on keakltett7 7hden aiehen käsiin, Joka on lähinnä 

kuninkaan jälkeen, niin on hänellä jo sen kautta käsissään nlln 

palJon valtaa, että .e, Joka, Mussolinin ehkä Joutues8& pois, 

aaetetaan taaclst1hallltuksen piiksi, vol pltää puolenaa aahdolll

ala kilpaillJolta vaataan. 

Kerron, mltä kuulin. enkä liitä tähän mitään huomautukaia. 

Jo. niaä huhut slaältävät totuutta, niin herää kysyaya, mi

hin a.etetaan s.llalnen huomattava tasc18tiauuruus kuin 

niateri Bal~o, yksi kva4rumviireatä Ja sen kautta 

päin arl.tokraUaan ku.uluva, nuori, lahJakas, tarmokas Ja helposU 

auoaiota aaaTUttava miea. K7sy1nkin tätä, Ja minulle vaatattiin, 

että hänelle on varattu korkea paikka siirtomaiden hall1nno88&. 

Kutta Rooman historia on ennekin osoittanut • 

• ilrret 7t voiaakkaat henkl1öt ovat volne.t käydä keskuahalll~ 

•• 11. vaaralllalkal. 
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Roomassa, syyskuun 26 p:nä 1932 . 

. ~ 

Herra K i n i s t e r 1 • 

Täten on minulla kunnia lähettää Te1lle, 

Herra K i n 1 • t e r 1 , SUO.en 

lähetYBtön raportt1 1:0 14. Jonka otsikkona on: 

Li.ää muutoksia Ital1an d1p1omaattikunnasaa 

Vaataanottakaa, Herra K 1 n 1 B t e r 1, 

omaisen kunn1oituksen1 vakuutus. 

Vapaaherra A.8. lRJ~OSKIHII. 

aao.en Ultoaalatn.1n1ater1. 

H • 1 a 1 • k + • 
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aOO)(A SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
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RAPORTTI n:o 14. I 
' .. ' / . ) ,. )1 kJ r I b,) I ( . . // C 

R 0 0 ma a 26 p:nä ayys kuuta J 32. 

Asia : L1eää muutoksia Italian 

diplomaattikunnasaa. 

, 1" ) 

/ 

Kerrotaan tämä on taaskin huhu, Jonka olen kuullut 

sellaiaelta taholta, että kataon voivani sen 
I.::;~ 

että 

Mussolini on päättänyt toimeenpanna .uur1a muutokaia Italian 

nuoremmasaa diplomaattikunnaa8&. Hän ei, niin väitetään, ole 

siihen kuuluviin henkilöihin kaikkiin tyytyväinen. En tahdo 

mainita kuulemaani lukua niiden henkilöiden määrästä, Joita 

rot koski8ivat. k08ka ae on reipasotteiselle taaoiamillekin vä

hän liian .atumainen. Melkoinen osa näistä henkilöistä Joutuisi 

suorastaan pois diplomaattiluetteloista, toiaet saisivat siirto

Ja. SiJaan otettaisiin sellaisiakin sopi viksi katsottuJa. Jotka 

eivät vielä ollenkaan ole "karrieeri •• a". Itsessään ei tämä 

huhu ole auinkaan mahdoton. sillä aellaiseen toimenpiteeseen on 

täälläkin ayytä, Ja miksipä ei alemmissa toimissa 

tettäisi muille aloille, koska nuorenpuoleisia lähettiläitä on 

sama kohtalo koskenut. Nämä siirrot tulevat tietenkin tapahtu

maan hilJaiauudesaa, perheen piirissä. melua synnyttämättä. 

Joka tapauksessa tule e Julkiauudeasakin pian tapahtumaan 

yksi aiirto, nimittäin miniateri Talianin siirtäminen 

teriön protokollao ... toD päällikön paikalta lähettilääksi 

J akelu (a lemp"'M olel' ;en ohjeiden mukaan) : 

J) T,lVdllinclI . 
2) Tal'allin n j. 1/ ;ik i 
J) Ei liedoiluk Iin. 
i) E, ti.doiluk iih, 11111/1. 

II • . 

II •. 
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Täkäläisessä diplomaattikunnassa ei Taliani näytä nauttivan Jaka

matonta suosiota. Arvellaan, että jos hän lähettiläänä on yhtä 

ylimielinen ja asioistaan vähän selvillä kuin protokollaosaston 

päällikkönä, niin ei hänestä suurta hyötyä ole. Omasta puoles

tani en voi hänestä sanoa mitään pahaa, JOB en erikoisesti 

vääkään. Hän on syntynyt 1887, 011 m.m. B1hteerinä 

vuodesta 1916 ja vallankumouksen aikana kuuluu osoittaneen 

urhoollisuutta italialaisten jKx naisten ja lasten pelastamisessa 

ambassaadin suojaan. 

Mahdollista on myöskin, että ennen usein huhutusta vaih

doksesta KOskovan suurlähettilä än paikalla tulee tosi. Siihenhän 

on kauan huhuttu Bot ta1~a, Joka syySkesållä erosi korporatiomi

nisterin paikalta eikä ole vielä uutta tointa saanut. Nyt ker

rotaan Kussolinin hänelle tarjonneen valittavaksi jotain tointa 

siirtomais sa, Jonkun sanomalehden Johtajan paikkaa tai Jotain 

lähetystöä. Siirtomaihin hän ei kuulu haluavan, ei myöskään ai

kovan karkoittaa paikaltaan ketään suurlehtien Johtajista. Hän 

kallistunee Koskovan suurlähettilään paikkaan päin. Miten si t ten 

lienee. Joka tapauksessa voi ymmärtää. että Koskova häntä miel

lyttää Jo pelkästään palkkaetuJens& vuoksi. Sillä sikäläisellä 

Italian suurlähettiläällä väitetO°än olevan palkkaa 100,000 lii

raa kuukaudessa Ja, niinkuin eräs fasoisti huomautti, nykyinen 

suurlähettiläs elää sillä summalla koko vuoden Ja pistää 11 

kuukauden palkan taskuunsa. En tiedä. onko niin, mutta Jos on

kin, niin ei tietysti säästäväisyys ole pahe ulkomailla, koska 

se on hyve kotimaassa. Joka tapaukses8& se saattaa vaikuttaa 

nuoren Bottain päätökseen. 

Voinen mainita vielä. että samalla kertaa v äitettiin Itali 

lähettiläällä Tukholmassa olevan palkkaa 45,000 

sa Ja He"ingissä, ehkä 3°,000 liiraa, mikä sekin riittää. 

Roomassa, syyskuun 26 päivänä 1932. 

/~./ttt '. 
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Roomassa, syy_kuun 26 päivänä 1932. 

Herra K 1 n 1 • t eri • 

Täten on minulla kunnia Teille, Herra 

K i n i • t eri, lähettää Iuo •• n Roollaa.a ol~ 

van lähet,.tön raport~i 11:0 15, Jonka otaikkona 

on: 

Sakaan auurlähettilään va1h40 •• 

Ya.taanottakaa, Herra K i n i • t eri, 

erinomai.en kunnioituk.en1 vakuutus. 

~.p."'__ A.S. DJo-ltOSilllD • 

...... ~-".l.l .. tDt.tirl • 

•• 1.1akl. 
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RaaKA. SSA OLEVA LÄHETYSTö 

RAPORTTI n:o 15. 

R 0 0 .. • ssa 26 p:nä syys kuuta 

Asia: Saksan suurlähettilään 

vaihdos. ".hi.... • i , Z 

v. Sohubertin poiakutswminen Roomasta on herättänyt 

ta huomiota. Enaiksi aenvuokSi, että hän on niin vähän 

täällä ollut, aillä hän Jätti valtakirJansa vasta 25 p. mar

raakuuta 1930. Toiaeka1 aiksi, ettei hänelle ole löydetty 

toiata paikkaa vaan Jää hän, kuten hänen virkamiehensä 

ovat sanoneet, kadulle. 

Selityksiä tähän on useita. Ensiksi, että hän muka ei 

ole pääsa,t hyviin ~telsiin Kuaaoliniin. Jos täasä on perää. 

mietä en täällä ole saanut vahvi stuata , peruatuu S8 aivan 

intiimiin seikkoihin. Toinen selitys oli se, että kysymyksessä 

on muka leurathin kosto. Sohubertin väitetään nimittäin Berll-

nin ulkoministeriössä vastustaneen Beurathin nimitystä Lontoo

seen, kun hän Joutui kutauttavaksi poia Roomasta, missä 011 

loukannut aerhart Hauptmannin. saksalaisten kertoman mukaan 

herkkää itsetietoisuutta. Tätäkin selitystä vaatustavat aSian

tuntevat henkilöt, Jotka väittävät, ettei leurath ole 

ollut halukas Sohubertin poiakUtsumiaeen. 

Eräiden täkäläisten ulkomaalaisten kolleegain Joukossa 

näkyy olevan vallalla le käSitys, että Sohubertin kukistaa 

J akelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) .' 

1) Tal/allin.n. 
2) 7~l/a/lin.n ja lisäksi 

- J) Ei titdoltukslin . 
.f) EI titdoltublin. muU : 

II •. 

........................................................................................ II •. 
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nykyinen hallitussuunila Saltsasaa, Joka ei siedä Rooman suurlä

hettiläänä Streaemannin ystävää Ja läheiatä työtoveria, Joka hä

nen kans8aan Ranskanpoliti1ka8aa edusti nyt hylättyä suuntaa. 

Kun tiedustelin, mitä täkäläise8aä ulkoministeriÖ8sä pidetään 

poiakutaumisen syynä, ei siellä sanottu uSkottavan mihinkään 

tällaiaiin poliittisiin syihin. Viitattiin vain siihen, että 

Sohubert kuulema on ikävä luonne, varsinkin liheisemmille työ

tovereilleen kiusallinen. Lieneekö sittenkin niin, että Sohubert 

on käynyt Joidenkin täkäläisten henkilöiden hermoille syystä 

t&i to18eat& • 

Roomassa, syy'kuun 26 päivänä 1932. 

/:~fl~ . 

... I 
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Herra H i n i t eri . 

T!::ten on minulla lru.! 1a 1" ett ää '1'e111e , err 

:.1 i n i s t e r i, Suomen ol e v l ?l. t t · r -

• ortti : 0 16 , jo no t ":~o on : 

Roo an 

V t aanottt.ka , ':el'r n i t ':: r i 

o 1sen kunnioi tseni vakuutus . 

• 
Vapaaherra A. S. Y.RJ '- KO KTI.U' , 

SUomen Ulkoasiainministeri, 

H e 1 s i n k i • 

• 
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Salainen . 
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l' ',,: f \' ' ~o \ '" 1 
Asia: Rooman ilmapuolustusharjoi- ... 

tukset. 

Viime syyskuun lopulla pidettiin Roomassa, kuten t~~nettua, 

suuret harjoitukset, j o iden sotilaallisena p .... tarkoituks ena oli tut

kia, miten teho l~aita n.s. passiivisia keinoja on k"ytettävänä suu

ren kaupung in puolustamiseksi ilmahyok k"ys t ä vastaan, Ja joilla sa

malla tahdottiin antaa erin"isille laitoksille, kuten palokunnille, 

Punaiselle Ristille, J~Jesty vallalle, tilais utta harjoi t tel un 

opettaa v"est · ·· tiet"m"än, miten on menete ltä vii hy kk"yksen 

sao Ohjelma 011 11s laaja. iten perusteellisesti s e toteutettiin, 

käy ilmi Jo siitä, että harjoitukset kest1v'it 28:nnen p ä iv!in il

last~ 30:ooen p~iv~ aamuun. 

Koko t- än ajan 011 v"estö m"är ätty olemaan varuillaan Ja sil

le oli annettu hyvin tarkkoja toimintaohjeita. Pime"n tultua oli 

katuvalaistus rajoitettu, ja vaikka sisävalaistus oli rajoittamatto
valoa 

mana toimessa, 011 asuJamiaton mi\"r" yleens" p iiästän niin v"h"n 

kuin mahdollista loistamaan akkuno1ata. Kun m;;:'rätyt sineenimerkit 

kuultiin, e1 mit"än valoa saanut näkyÄ asunnoista, Ja katuvalaistus 

a&mmutettiin. Samassa hetkess" oli kaikkien kadulla liikkuvien pois

tuttava aukeilta paikoilta Ja r1ennettÄvä porras- Ja katettuihin 

porttikäy~äviin. jotka talonm1esten täyty1 p1t.... auki koko ajan. Ko-

].kelu (.lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T .... l1iMn. 
2) T.".lJInm j. liUlcIi ............................... 'N ............................................................... ......... ....... II •. 
J) EI IialGitululin. 
4) EI tiedoltuhiln, mutt. ...... .... ..... .. .............................. : ......................................................................... II • . 

; 

I 
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ko yksityinen ajol11kenne kaduilla oli samassa pakoitettu 

mnÄn, ja autoissa matkustaja in oli piilou u t t a va samalla tapaa 

kuin Jalankulk iJ a in. AJopelit itse oli se~eaute tta va katuvieri l le 

mahdolli s i mman syrj""i 11n paikkoihin. Rait10tievaunut 011 my ' s tyb

Jennett"v" Ja n11den kul jet t a j illa oli pari minuu.t t ia a ikaa 

n e poi s katuristeyk ist" Ja yleens ~ sellaisista paikoista. missä 

ne voiva t oll a e s teen" pakol li s elle l iiken teelle, s .o. palomiehis

t ön, Puna i sen Ristin Ja m tilssviranomaisten k iireisel le 1 ii kunna 1-

le. 

Kok o t iim" suur i koneisto toimi t iism"lli esti. T"ydellä syyllä 

k iitettiin Rooman vÄest ö" siitä kurista, Jota se oli osoittanut 

nopeasti 

liukkaasti. 

ha.rJ oitusten k e s t"es s ". Kaup .gin pamentäminen tapah tui 

j a virheettdm"sti ja katuliikenteen keske tt~'minen k "vi 

V"estö sa i siis 0 etuksen . Jota s 111e t ahdottiin an t aa . Ja ED ti-

lasviranomaieet &aivat my ' sk in s en osittain k ie l Geisen t ulOksen , 

jota olivat odottaneetkin . 

Sella inenkin tarkkaaja , .loka ei ole asi antunti ja Ja J olla ei 

ollut tila is utta etsi" mahdollisimman hyv p" paikkaa havaintoja v r

ten, saattoi n åhd", e t tei puolusta t umin en onnistunut t yydytt "v"sti. 

Oli aivan 11meist" , e t tei valonheittn J~in monilukui s et tulikeil t. 

Jotka rieteiliv"t taivasta Ja Joi ta totesin v"liin ykeist· .. ·n 

man taivaan l ~ntisellä puoliskolla kolmisenkymment". suinkaan voi

neet tehokkaa sti löyt :;n hyökk · .. ·vi.. lentok one ita. Ainoa t merkit n11s

t ä , mitä n"kyi. olivat pudotettuJa pommeja merkitsevät valot, Jot

ka hiljalleen leijailivat kaupungin päällä. Saattoi todeta esim. 

ett" se aika, Jonka kulue sa kaupunki oli tehtäv ~ plmeiksi hä

lyytysmerkin Jälkeen, ei a ina ollut ehtinyt k ulua umpeen, kun Jo 

merkkipommit syttyivät korkealla pime"sai. 

Heti harjoituksen Jälkeen oli siis yleisen" k ityksenä , et t " 

se oli antanut kieltei s en tulokaen, mit" n11ss" kiytettylhin puo

lustuskelnoihin tulee, nimittäin kaupw in pimentämiaeen, hyokkä"J"in 

etsimiseen valonheittäJillä Ja niiden vastustamiseen maasta käsin 

tapahtuvalla pommituksella. Sotilasviranomaiset eivät myOskö~n t ätä 
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salanneet. Vaikka tietysti pidet""n salassa ne yksityiskohtaiset 

tulokset Ja Kokemukset, Joita saati in, on yleistulos tunnustettu 

julkisestikin es im. Italian Kuninkaaill1sen Ilmailuklubin virallises

sa Julkaisussa, joka sunnuntai ilmestyv"ssä "Le vie dell'aria" ni

mise a~ lehdessä. Kirjoitus, jonka lehti harjoitusten johdosta 

ka iai, on varustettu kuvaavalla otsikollekin: "Taivasta voi ... 

lustaa vain taivaalla". Koska as iaa harrastaville saattaa olla 

k iintoisaa 't iet ;;", mitÄ lehti kirJoitti, suomennetaan t""n kir

Joitus me lkein kokonaisuudessaan. 

"Roomassa on suoritl!ttu ilmapuo lu tuskokeita . Harjoituksilla 

oli tarkoituksena tutkia tarkkailukeinoja , taivaan valaisemista, 

yhteistoimintaa ja maas'ta tapaht uvan torjunnan keinoja . 

Kuten tunnettua, 11mapuo lustus voi olla tiivista j a pas-

Siivista . Passiivinen puolustus k"sittnn sella1sia keinoJa uin 

asun toj en pimentiiminen, ka t u jen :Dyhjent"mi nen, liikenteen 

minen , asu~imlston saattami nen suojaisiin paikkoihin, haavoittunei

den hoitohenkilokunnan j a palomiehiston toiminnan nopeus ja t"s

m"llisyys, kaasujen va stustus toiminta jne. Aktiivinen puolustus 

si t"- hybkkå;ijiiin takaa-ajon Ja llmatorjunta-ammunnan . 

On it est"rn selviiä, ett" passiivise 't puolust uske i not, 

itsess"i:in hytldyllisi - ja v"l tt"mättmiii, eiv."t; voi est ä:- lentoko

neiden toimint!\fl eiv"tk" ole tehokkaita lentohy kk-yk iii vastaan, 

kun sensijaan aktiivisilla puolustuskeinoilla on 

kuus . 

On myöskin uojeleminen lento

kysymys, Joka ei ainoastaan 

on r auhan aikana a Jateltava kansallista puo-

tuttua, ett" 

mit" t"rkein 

perin 

hyökk'iyksHi vasta n 

koske nii t" , 

lustusta, vaan 

joiden 

antaa 

on 

ajattelemista koko maalle ja vars inkin 

ten keskusten a suja istolle. 

Ei ole mahdollista kirjoltukse sa, 

huomiota 

kysymystä. , 
ydinkohtaa 

vain todettuihin tosiseikko ihin, 

Kosketellen aino8staan Rooman 

ja jMttMen s ikseen ne seikat, 

pa siivisen puoLustuksen harjoltukselllsta 

harkltaemme vain elt~ , lt~ 01181 voinut 

Joka tahtoo kiinni tt"ä. 

k~sitellä ilmapuolustus

ilmapuolustusharjoitusten 

jotka koskevat vain 

Ja urheilul11sta puolta , 

tapahtua, Jos 01181 

• 
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lut t o ellinen hyö -ya Rooman . Ja t - ll i n 

h omioo el';: ':n rn h ol li en t a lUts en : 0 0 po it-

t ami en pieni syt~·t~epor'll eilll1, J r oi 'et 01 :-ek t t y jo 

o n l opulla , hden kilon paino i s j11 i ~tk po ell1a. 

Jos 100 n ky"iin lc - tönnoss- olevista po mi t kone is t oli-

i s a unut kohda l le . olisivat n~m~ voi eet 1-

et taa 1 - e 10 tonnia somme j a . Jotka voivat ke i ttÄ:: 

2, 000- 3 , 000 asteen k um den Ja syt tt ~'- pal ama n mi nk - t a a -

sa palava ' 1n en. Ja Jos oleta e tulokset mit- uon irnmiksi, 

n i mitt-in ett- urin osa pornmeista oli s i mennyt tyhjiin , osu-

matt kat oi l le, putoamalla aukeille pa i ko i l le, 1 skemme olev n 

j"lell:' tehokka ita oSUIJlia 10 prosentt ia, s . o. 10000 06 aa h-

tie a inoan en i kena. Ja vai Ka ol etta i s i mahdo t toman 

ta tiuk. en . ett- 100 konee s ta vll i n k 0 1 enen nni t u tunkeut-

maan Roo en kaltaisen ka pun in keskuks ien koh alle, mer "i t sisi 

t " -. m tuhat vaara1 is ta tulipal oa, Jotka syt t yisiv-t S maan 8i-

kaan Ja t ottai s iva t t hoa, Jotb tuskin k kene e kuv i tte lem n. 

Jos ajatellaan ett ii h 'k c~yk Vi voi olla yuss Ja päi-

v:'ssä ainakin parikymrnentli , niin suhteet lie';-nt v"t huomat ta

vasti. Olemme royoe tehne et l askelman h in pe ~ imist i eksi . s il-

lä on my nnett-vä , ett- o 

p -t\m:' är ~;jn eÖ: mlesn olosubteis a tahansa. 

N-ln ollen: paljonko t a rvittaisiin p 101 iehi ~t ii J Pun i

s en Ristin miehistö-? Ja mik- ka punki voi hankkia itselleen 

niin suunnattomat varusteet? 

.{utta muistakaamme, ett- hyökk~~äJ"in k'iytett:' viss" olevat 

pommit ovat erllaatuieia: sytytyspommeJa, r-j"ht"vi", 

li kaasul1la t"ytettYJä. On myuekin ., o meJa, JOiden toiminta 

v"etyy, jotka eiv ät r"J"ådä pudoteesaan vaan tunnin, k hden, 

j"ll t unnin, pU.än tai useampien p"äst ä . synnyttäen luonnolli

sesti suurta pelkoa Ja pakoittaen asukkaat poistumaan 

Joihin ne ovat pudonneet. 

Jatkamatta aen pitemmälle llmahyökkäykaen auure~le kaupun

gille tuottaman vaaran ealttRmlatä. ma1nitaemme alnoastaan. että 
() 

lapo11aaa viime sodan ~k~a ainoaetaan 25 pommia tuotti 127 
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kuollutta Ja vahingoittunutta Ja 3 miljoonaa vahinkoa. 

Sanoka~rune heti, että mit Ä joku valtio voineekin uhrata 

i matorJunnan h,yv;ncsi . ei se koskaan uhraa tarpeeksi eik" kos-

kaan turvaa it ilma vaaraa vastaan. 

Ainoastaan repressa l iot voivat her ~tt~~ r vonantoa, muut kei-

not voi viho llinen J .. tt.... hu.omio t ta. Passiivinen puolustus on 

liian suht ee l lista t eholtaan . Lasketaan , ett:' len t okoneen pudot

t ami seksi tarvitaan kahdest a nelJ~~n tuhanteen laukaukseen, Ja 

toisaalta p rhaatkaan pikatykit . Joiden kantavuus on kymmeneen

tuhanteen metri i n saakka ja Jotka m ksavat kukin enemmr n kuin 

yksi lentokone, eiv"t voi torjua ilmahyokkåystä. kun otetaan 

kaikki a siaan vaikuttavat seikat huomi oon. Nykyaika isten lento

koneiden teknillinen kehitys8ste Ja ilmahyökk~yksen keihoJen erl~ 

laisuus tekev"t mahdotto:naksi maasta tai lentokoneista tapahtu

valla tykist ammunnal la est.... v ~ hollisen lentokoneita sa vuttam 

p"-maal1..aan. .~onet Lontoon puolustuks en t tkimi ta t rkoittavat 

harjoltuk et ovat lcerta toi ensa J"lkeen osoittaneet, ettei len

tohyokk"ystä vastaan ole mitään teht "viss" ." 

SelitettYtHin , miten mahdotonta on a jatella sitäk :;"n, et t ä 

udella rakennusmenetelm"llEl voitaisiin v'ihent"ä kaupunkien vaa

ranalaiauutta ilmahyökk"yksen tapahtuessa, kirg.oittaja jatkaa: 

"Ent- sitten? Sitten on pidettävä mieless!i Italiassa to-

dettuJa Bel koja . 

Italian llmavoimain viimeiaet harJoitukset ovat osoittaneet 

ett~ kaikki Italian kaupUOSit ovat avoimia j a ettei ole keino

Ja niiden puolustamiseksi muuten kuin ilmahyökk"yksell ii . Tarvi

taan suurta ilmalaivastoa, Joka voi est"i\ vastustajaa toteutta-

maata hirvittävnt keensa. 

Kenraali Bal'bo seil.vitt iiess··än edusta jakamarissa t ät" kysy

~stä lausul: S uressa mlttakaavassa tapahtuvaa ilmahyökk;Yst ä 

vastaan merkitsevät , luonnon aiheuttamat vaikeudetkin huomioon . 
ottaen, maasta tapahtuvat vanhan tai uuden tekniikan lllUkaiset 

puoluatuskeinot vähRn tai ei mitä~n. Taivasta voi puolustaa 

yain taivaalla ••..••• ~lpit Ja ~penniinit merkitsevät vähän tai 

.. 
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ei mitä än uudenaikaiselle ilmailutekniikal le. koska voi suorit

taa peloittavimman hyökk:;yksen huolimatta kaikista esteist··, Aino

astaan sotatarkoituksiin hyvin kehitetty ilma-armeija. joka toimii 

itsen"isesti Ja varmasti, joka on varma it est"ns~ Ja nerokkaasti joh

dettu . turvaa Ita lian taivaan vapauden. sen kaupunkien koskematto-

m uden." 

Siis: Rooman ilmapuolustusharjoitu ten antama kokemus on . 

Italiassa iltma istu siten ett:' "maan puolus tamiseksi 

t" vastaan tarvitaan voimakas ta ilmalaivastoa, mu t a ilmapuolus

tuskeinoa ei ole . " On kie1t" Eit ' nt". ett" ilmap olu 

tuloksen 1mel la ja voimakkaalla esi tt"misell " , 
on tarkoituksena vaikuttaa innoittav8sti valmeuteen Italian 

1uvoimain e ' elleen kehi t t "miseksi nykyiselt" korkealta t a soltaan

kino Ba1bon edel1" esi tettyJ'" lauseita lukiessaan ei voi 

ajattelemasta viime kuukliu.sine. kulkenei ta, 1ähetyst 'n ennen t ie-

doi ttami8 huhuja. joiden mukaan ilta llwnini s teri lakk8u~e tta isiin 

samoinkuin meriministerickin, Ja ko ko puo lu tuslaitoks en adminis

tratiivinen Johto kesk1tett-isiin yhdelle ainoalle virastolle, 

van "skett~in on taas kerrottu . ett" Balbo1le suunniteltaisiin 

korkeata paikkaa s iirtomaiden hallinnossa . On m hdotont a ti et"ii, 

miten perusteltuja n"m" itsep~iset h ut lopul takin ovat . m t ta 

ne johtuvat mieleen 1ukie se. B lbon anoja, joissa h ~n allevil-

vaa "itsen"1 esti toimivan", "ltsest', 'n varman" ja "nerokka tl 

(er. lalmente) johdetun" 11ma-armeijan v"lttäm"tt myyttii maan 11ma

puo l ustukselle . 

Roomassa, Joulukuun 8 
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N:o 1034. 

Herra Uin i s t eri , 

__ f It'l JJ 

1t):2 -J.1 

f. tt/()" 
_~ _ __ f-,--~" 

~ 

/ I 

T"ten on minulla kunnia lähett ä" Teille, Herra 

. .: i n i s t e r 1, Suomen Roomassa olevan lähetystön ra

portti N:o 18, Jonka otsikkona on: 

Italia Ja Jugoslavia, 

Vastaanottakaa, Herra m 1 n i s t eri, erlnoma1-

sen kunnioitukseni vakuutus. 

l/etWk, , 

lC. Herra Ulltoaa1a1nm1nlaters. A. RAaEZBLL, 

H e 1 a 1 n k 1 • 
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alainen. 

ROO M A. .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 18. .~ 

R 0 0 a ssa 15 p:nä Joulu kuuta 19 32. 
J 

Asia : Ital;ia .... Ja .... ~M8.9..daY1". ! 

Italian ja Adrianmeren takaisen naapurin Jugoalavian suh

teet ovat kauan aikaa olleet tunnetusti epäyst äv"lliset, jopa 

kire : t. Jugoslavian Italian hallituksen luokse va ltuutetun l ä

hettU"iin asunto ja 11lhetysto samoinkuin paa vin luokse val

tuutetun l ähettll il"nkin ovat Rooman parhaiten vartioituJa lä

hetystöJ-. Vaikka useimpien muidenkin l ähetystÖjen edustalla 

tavallisesti oleskelee karabinieerivartiosto, ovat ne Juuri noi

den kahden lähetyst ön luona erikoisen s ilmiinpi s t äv"t, ehk" 

lukuunottamat ta Ranskan ja Neuvostoliiton l"hetys t ·· j ä. On myös

kin silloin t ällöin sattunut nuorison mie1enosoitusyrityksi" 

niiden luona, vaikka Jännityspäiviksi viel" l1s"tyt vartiost ot 

ovat ehk"isseet, niin et tei mit · .. ·n Julkista häv"istyst" ole 

sattunut. Jugoslavian t.äkäl"inen l ähettUäs ei myoskään 

kaan salaa vaikeuksiaan, vaikka hiin onkin ivallisesti 

tanut niiden huomattavasti helpottuvan sen Kautta, ett" hänen 

maansa sanomalehdet ovat kiellettyj ä Italiassa Ja Italian leh

det heillä . 

Italian ba1kaninpolitiikka ei myösk~än ole ollut omiaan 

vähentim"än hermostuneisuutta Jugoslaviassa. Italian yst ävYYlsuh-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) ToIvoIUin,n. 
2) ToIv .. l1in,n joi Ii,liksi .... ...... ................. ..... .. ........................................................................... 1/, . 
J) Ei Htdoltulcsiin. 
4) Ei H,doltuksiin. mutt .. .......................................................... ........................................................... 1/, . 
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teet Bulgariaan Ja se innokas pyrkimys l ähentym1aeen , 

sinkin viime kuukausina on ollut havaittavissa Italian ja Itä

vallan sekä Unkarin välill", ei ole voinut olla vaikut tamatta 

er" :inlaisena puristultsena J\l8oslavia8sa. Italian lehtien kirjoit

t elut ja tiedot naapurtmaasta ovat myÖSkin aina olleet mitä 

epäyst"v"llisimmin viritettyJ". Aivan ilmeisesti eri tavalla 

kohdellaan Jugoslaviaa kuin s en liittolaista Ranskaa. Viimemai

nittuun n" den on kaiken katkeruuden ohella sentään havaitta

vis sa hillint':ä Ja pyrkimyst ä tasapuol1suuteen, mutta J1180sla

Ttån suhteen ei mit"än hienotunteisuutta oteta huomi oon. Italia

lainen käs ittää Jugoslavian a ivan erikoisessa m"ärässä RanSkan 

vasalliksi Ja aseeksi. T"st ä kaikesta huolimatta ei virallinen 

Italia kuitenkaan ole antanut epesovun Julkisesti ilmetä , onpa 

päinvastoin yritetty kehitell" niit" kaupallisia suhteita, 

naapurien kesken tiety sti ovat suuret ja t årke"t kummallekin. 

Kuitenkin on viime aikoina voi t u havaita pyrkimystä suosimaan 

ystävämaita J118os1avian kustannuksella, esim. sa lassa pidetyn. 

Roomanmatkan aika

jolla positivi-

mutta silti uskottavalta näyttävän, Gömbösin 

na periaatteessa sovitun Jär jes telm" kautta , 

sesti pyritään suosimaan ja edistämään Unkarin 

tiä Italiaan Jugoslavlasta tapahtuvaa samanlaista tuontia vaike-

utta en. 

Viime p" vinä on virallinenkin Italia ol lut pakoitettu 

osoittamaan mielt"än J118os1avialle, Aiheena ovat olleet tunne

tut Jugoslaviassa sattuneet mielenosoitukset Italiaa vastaan, 

jotka ovat kohdistuneet siellä asuviin italialaisiin ja 

vandalistisina eräisiin taideteoksiin. Niiill" taideteoksilla, mui

naisen Venetsian vallan rnu1stomerkeillä , ei kyll ~ ole v~litön

tä traditsioarvoa nykyiselle yhdi stetylle Italialle, m~tta tun

nettuahan on, että nykyinen Italia hyppää yli maansa histori

an monen vuosia.dan Ja pitää itseään suorassa polvessa mui

naisen Rooman perillisenä, Toisaalta on myöskin tunnuatettava, 

että .e~ialai.et mielenoaoittaJatkin puolestaan ovat kohdiata-
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neet vimmansa noihin t aideteoksiin ja historiallisiin muisto

merkkeihin italialaisuuden symbooleina, sill- mu tenhan ne 

olisi voineet joutua italialaiavihan kohteeksi. 

Jugoslavialainen "leiJonanmets-atys". Venetsian leijonain 

tuhoaminen on yllä jo monivuotinen kultuuri-ilmiö, sillä se

hnn alkoi Sebenicoss8 Jo viitisen vuotta sitten. jatkui Vegli

assa Ja Arbessa. Se jat:mi . "koska Belgrad sit" aina salli. 

ellei suorastaan kiilloi ttanutkin". niinkuin senaatin välikysYlD1'a

keskustelussa eilen lausuttiin, kunnes Tra~ssa. pienessä dalmat

sialaisessa kaupungi s sa äskettäin dJnamiitillä tuhottiin useita 

Venetsian leiJ onaa esittäviä taideteoksia. Nämä viimeiset teot 

saivat italialaisen veren kuohahtamaan. 

Kiihtymys on t äällä ilmennyt niin suurena, ett" Jotkut 

ulkomaalaiset lähettiläät. etenkin Pikku-ententeen kuuluvien mai

den, ovat osoittautuneet 1 evottomiksi, jopa alkaneet muistuttaa 

mieliin, miten vähästä Europan rauha on aina riippunut, miten 

Jännityksen hetkellä tarvitaan vain joku erikoisen r äikeä atten

taatti, kun r811ha jo voi rikkoutua. Tämä levottomuus on. mitä 

Italiaan tulee, toistai s eksi ollut liioiteltua. Selvimmin täm" 

k"vi ilmi eilisessä senaatinkeskustelussa niiden välikysymyst en 

johdosta, jotka siellä oli Italiaa vast aan kohdistettujen jugo

slavialaisten mielenosoitusten johdosta tehty. ussolinin 

välikysyjille oli siksi tyyni, ettei siitä ranskalaisten ooie1i

alojen kiihkeimmänkään tulkitsijan. joiden ei aina tarvitse 

ranskal aisia, luulisi voivan löytää sapelinkalistelua. 

VälikysyJåin puolesta puhui aluksi senaattori Corradio 

Ricoi. joka luetteli Jugoslaviaa "a tapahtuneita 

kaavia mielenoaoituksia Ja arvostellessaan niitä asettui niinaa

nouseni historialliselle kannalle - niinkuin tunnetulta taida

h1storian tutkijalta voi odottaa - puhuen vandalismlsta, Joka 

kohd1staa v1hansa historiallisiin muistomerkke1hin. ja sivistr 

ne1den kansain velvollisuudesta suojella menneiden aikakausien 

muistomerkkejä. Hyökkäyks1ä Ranskaa vastaan ei puheeesa ollut. 

elle1 tahdo sellaisekai tulk1ta lausetta. Jossa hän san01 eräs-
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tä mielenosoitusta paheksutun Ranskassak1n. Tässä puheessa an

saitsi ehkä enimmän huomiota ero. minkM hän teki serbialaisten 

Ja kroaattien vä1iU". Viimemainitut ymmMrt"vät paremmin latina

laista sielua, kunnioittavat historiaa enemmän, eivät antaudu 

vandalismiin, Ja nytkin varmaan valittavat, mitä sapahtunut on, 

"Dalmatiala1sia kiviä va staan tehdyn hyökkäyksen syy on s11s 

serbialaisllla". Tämlin saman näkökannan, Joka hieman 

ti pyrkii alleviivaamaan, ehkäp " kiihoittamaankin, Jugoslavtan ku

ningaskunnan sisii.istä dualismia, omaksui myöskin p"nmin1steri vas

tauksessaan, niinkuin tule .. me näkemiän. 

Ottaen huomi oon , et t" niin usein on v"it etty Mussolinin 

puheissaan lausuneen sella ista . mit" niiss" ei ole ollut, pidän 

sopivana käänt"- tähän hänen puheensa Jokseenkin kokonaisuudes-

saan. 

"Herrat senaattorit. Senaattori Corradio Riccin sanat ovat, 

luulen, tulkinneet. mit ~ meidän sydämissämme liikkuu. Kaikkea, 

mit" on tapahtunut Trafl.ssa. Vegliassa Ja muissa JU80slavian 

paikoissa. on pidettäviin" palJastavana todistuksena mi elentilasta, 

JOka yhä ilmituo, eri tavoin mutta itsepäisesti, vihamielisyy

tensä Italiaa kohtaan . 

Tra~ssa on hnvitetty Serenissiman (s.o. venetsia~ leiJonat, 

Ja täm" vandalismi on herättänyt inhoa kaikissa sivistysmaissa; 

Vegliassa on tehty väkivaltaa, kuolettavaakin, italialaisia vas

taan; , useissa muissa Jugoslavian seuduissa on harjoitettu väki

valtaa italialaisia kohtaan.-

Täm" kaikki ei aiheudu yksilöiden tai ryhmien vastuutto

mista mieliJohteista vaan on tarkan ohJelman mukaist a. Mistä 

ovat siis löydettävissä noiden tapahtumien vastuunalaieet 

täJMt, taistelun toimeenpaniJat? 

Vahviatan. mitä senaattori Ricci on lausunut, että Kroat

sian intellektualit ovat Julk1sesti paheksuneet Tra~ssa toimeen

pantuJa häv1tyksi M• Sodankaan aikana kroatsialai.et eivät mil

loinkaan kosken.et v.n.t.1an leiJoniin eikä mu1hin Rooman 
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töä oleviin muistomerkkeihin. 

Neljän vuosisadan aikana Venetsia puolusti ja sivisti Dal

matsiaa, ja kun l8:nnen vuosisadan lopulla Sereniesima oli p"ät

tänyt suurenmoi~en historiansa, niin Dalmatsian asukkaat s"ilytti

vät suurimpien alttariensa alla San Marcon runniakkaita lippuja, 

Tahdon olettaa, että mit" Jugoslaviassa on sellaisia, jotka 

ovat omaksuneet länsimaisen sivistyksen, he ovat k-rsineet 

lisen raivon vuoksi, rikoksen vuoksi, jok~ on tehty sen rooma

laisen ja venetsialaisen sivistyksen muistomerkkej" vastaan, jota 

dalmatsialainen TorlllDaseo on ylist nnyt kuolemattomilla sivulllaan. 

Todelliset vastuunalaiset ovat löydett"viss" er"istä ainek

s ista, jotka johtavat naapurivaltion hallit evaa poliitikkoluokkaa 

Ja joille vihan ja solvausten politiikka Italiaa va staan on kei-
• 

nona, kun yrltet :"'n aikaansaada er"änlaista yhteenkuuluvaisuutta 

kotimaassa ja k~nnt R" pots ulkomaiden huo io, 

~utta yhtä raskas vustuunalaisuus kohtaa er"it" muita 

s ia, joita nimitän europalaisiksi, jotka turhaan yritt"v"t 

taa kylmäverisyyttämme, niin useissa ja ankarissa koetuksissa 

tettua, vir1ttäm~ 11ä suuri""ni~en lehtitaistelun, jossa oletettujen 

lähtökohtain groteskisuus täydelleen vastaa jOhtop"-tösten tyhmyyt-

t" • 

Eilisp"ivält" on er .... n suuren ulkomaalaisen lehden 

ma uutinen. Jossa vielä kerran tiedoitetaan Italian hyökkäysai

ke1ata Jugoslaviaa vastaan, vielåp" ilmoitetaan p"ivämåäräkin. 

Kaikki tämä os01 ttaa hämäri" tarkoituksia; kaikkea t"tä 

jestet-än niiden väärien pasifistien naamion alla, jotka aina 

olen paljastanut rauhan todellisiksi ~ihollisiksi. 

Tapaukset, jotka ovat kärjistyneet Tra~ hävttyksiin ja 

Veglian verityöhön, ovat aiheuttaneet diplomaat~isia vastalauseita 

Belgradissa olevan m1nisterimme kautta. Mutta virallisten vasta

lauseitten ohella ta.oistisen nuorison suuttumuksen purkauksella, 

koko Italian kansan ki1htymyksellä ja lopuksi tämän korkean kO-
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kouksen sanalla on syv" merkityksensä, Johon Europan 

nitet· .. ·n. 

Tramt leij onat on hävitetty, mutta n11st ;';pä Juuri on, hä-

vitettyin", tullut enemm" kuin koskaan . ennen elävä symboo11 Ja 

varma todistaja. Ainoastaan takapaJulle j ääneet ja slvi'stymättö

mät ihmiset vQivat kuvitella, että tuho~nalla kiviä vo1daan ai

data historiaa." 

- 011n l"sn" n"it <i Mussolinin sanoja kuulemassa. Hän luki 

puheen paJlerista tahtoen silliikin osoittaa, ettei j ätä mH"" 

hetkellisen mieliJohteen varaan. Odottamattoman kiihkottomasti h"n 

myöskin sen esitti. Puheen aikana ja tietysti sen Jälkeen oli

vat tietysti kuulijain mielenosoitukset vllkkaat, sillä kokous 

puhem1ehest" alkaen Ja lehtereitä myöten taputti voimakkaasti kä-

"G\..o. .... 
JJor n senaattorin ehdotuksesta istunto Mussolinin puheen 

Jälkeen keskeytetti~n "osoitukseksi yhteistunnosta Dalmatsian ita

lialaisten kanssa". 

Mussolinin puheessa on er:;s kiintoisa kohta', nimitt"in se, 

jossa hän mainitsee ulkomaala1alssa lehd.iss" levitetyt huhut Ita

lian hyökkåysaikeista. Täm" tarkoittaa tunnetun englantilaisen leh

timie en Wiokham Steedin Julkaisemia uutisia, joissa hän väitti, , 
että Roomassa pidetyn n . s. Volta-kokouksen aikana on kypsytetty 

suurpol11ttinen suunnitelma JärJest ää Itäval..lan ja Unkarin alue

kysymys etupääss" Jugoslavian kustannuksella. Wiokham Steedin väit-

teet, Joille mainittu kokous kieltiim"ttä tahallisesti j är jes-

tetty siten, 

enemmistö 011 

että sen Italian Akatemian kutsumain osanottaJain 
I 

fasoistiystävnllistä antoi ulkonaisen todennäköi-

syyden, on Italian lehdistö mit ä JyrKi in ja kiihkeimmin pe

ruuttanut. Mitä perusteita Steedillä lieneekin ollut väitteilleen, 

ne eivHt m1ss~än tapauksessa ole sopusoinnussa fasolstihal11tuk

sen v11meaikaisen ylelspol1tiikan kanssa eiv"tkä myösk .... n Ben to

s1seikan kanssa, ett- ItalIa ennen kaikkea nykyisin tarvitsee 

rauhaa. Ital1an 'U.8eIn osoittama ystävyys Unkar1a Ja It"valtaa 

kohtaan e1 slnään riItä todistamaan hyökkåysaikeitten olemassa 



olosta, vielä vähemmin niiden käytännöllisestä suunnittelemisea

ta lähi tulevaisuutta varten. 

Joka tapauksessa on Jugosiavian Ja Italian välinen Jän

nitys valitettava Jopa vaarallinen tosiseikka. Se olisi kuiten

kin paljon vaarallisempi, elle1 olis1 llussolin1a italialaisten 

helposti kuohahtelevaa mieltä h1llitsemässä , pitämässä aisoissa 

kiihkoa, Joka muuten helposti voi itset ietoisuudessaan 

tosia i kat. Luulen, että lussolinin henkilö t äss äkin on 

sessa m"är"ssii Europan rauhan takeena. 

Roomassa, Jouluku~ 15 päivän- 1932. 


