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Harvat tietänevätkiän. että Balkanin konterena.eJa pidetään 

säännöllisin väliaJoin tarkoitUk.ella luoda Balk.nin valtio~en 

kesken läheinen poliittinen Ja taloudellinen yhtei8toiminta. Aivan 

viimei8inä viikkoina on kuitenkin Balkanilla pääs8yt vauhtiin 

ti8tä tarmokkaampi toiminta yhteia~rryksen hyväk8i. Ja niin on 

tämä EUroopan kolkka tullut huomion eaineekai muidenkin kuin 

den keSkuude8sa, Jotka .en politiikkaa erikoi8esti seuraavat. On 

aenvuoksi Ayödylliatä tällä hetkellä kiinnittää huomiota Balkanin 

konterensaien to~intaan Ja niiden tarkoitusperiin. sillä täten 

aaadaan tausta .en ymmärtämiaeen. m:itä nyt tapahtuu Ja mihin 

Balkanin valtiomieaten .ekä kuninkaiden nykyisin niin vilkaa kes

keinen kosketus tähtää. 

Balkanin konferensaien aJatus on lähtöisin rauhankonferenaais

ta. Joka tahtoi .aada aikaan lähentym1Btä Ja yhtei8työtä Balka

nin kanaain kesken. Eräät auurvallat eivät kuitenkaan toimineet 

tavalla. Joka oliai ollut omiaan lähentymistä Ja 

timään vaan päinvaatoin viritti uusia aotia Balkanilla. Kun 

s1k7maenen kuluttua oltiin niin pitkillä. että konferen.s.Ja 

~t1in JirJestiaäin. ei anaio aUtä. että tämä tuli 

a1 auinkaan ollut nii4en. Jotka rauhankonteren •• ia.. päättivät 

konteren.aeJa JärJeatää. vaan TQrkin Ja Kreikan valtiomie.ten 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ul}comaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ] : 



• 

• 

-2-

•• uden. Bäaä ollv.t s ... uttaneet kanaalnaa väll •• n vihan J •• i

ten luoneet et.llJtyk •• t yht.istyölle. J. n11n~ä ... ttoi ensi

mä1n.n Balkanin konterens.l Kreikan hallituksen aloitt •• at. ko

koontua At •• naan TUOnDa 1930. 

!imä .nstai1n.n konteren.sl m.rkit.i aaaperin 

t.. HaT&lUl1nkin, .ttei Balkanin lÄhistyö ollut 

mah4oton. Hav.iUiin. että Balltanln nn.oieaa 011 

.h4otto .. at1 

.4ellJtyksiä 

toi •• Dk1Dl.1aeen klaitykaeen kuin aiihen. että toisen oleminen 

riippui tois.n olematto.uudeat.. Biinpä muodo.tettiinkin heti 

.YTåin.n Balkanin konferens.ien JärJe.U. Jonka tehtäTänä 011 

vittää toi.t.n Balkanin kansain tuntemusta. tutkia etuJen 

tä. koett.. valmi.t.. mielipidettä .op1mukain v.hvi.tettavalle 

teieto1minn.ll.. JConteren •• ellle .i kuitenkaan annettu täyain 

ralli.t. luonnett.. v.1kka nil •• ä e.iintYTät eri maiden 

ovatkin llhei ••• sI koaketukae... hallituk.i.n.a J. niiden viral

li.ten edustaJain kana.. .iinl ....... al •• I kulloinkin 

taan. Päätök •• t eivät aii. ayöakään ole sel l.i.inaan hallitUksi • 

• itovi •• 

Jo. Jo .nsi.linen BalkaDin konf.r.n •• i o.oitti. että oli 

todella ol.ma... eräitl •• rkittävil periaatt.elli.i. edellJtykaiä 

yIltei.to1a1m:aalle. vahvistui tiaä kä.ity. toi..... konter.n •• i .... 

Joka pid.ttiin 1931 I.tanbuli... J. ADkara.... furltk1. Jok. Jo 

"'t...... oli a.tunut en.i .iJalle konteren •• ien auo.iJan.. v.h

vi.ti '1" •• emaan.. to18.... konrer ••• 1a... tämä on 

t.. .illä furklt1han on Balkauin valtioi.ta suurin. •• 011 Jo 

JirJe.tin7t y.tl.älli.et .ahteet Kreikk •• n .ikä .illl muidenkaan 

Ba1kanin v.ltio14en ~s.. ollut erlltoi ... pia riitaky.ymyk.iå. Jot

ka oll~.a' vaik.uttane.t .en ••• ttumi.t. JOhtaaaan yhteistoimin

t.p11"Jå.JQbil. to.in qllä Bul.B&ria. Balkanin valtioiden .uuri 

.ottoa1Dl4.1l pesi, Oll IlVJaa1elin.1l farkillekin eräiden raJuy.,

Qatell nok.i, autta tial rl1tu8U1I8 On .ikai 

.ttei •• farkin .ilittlJlt~".äI erikoieemeJn •• 1k.ut •• 
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blllaa Balbnin kont.ren •• i lQÖhiatp Ja pid.ttiin tuin 

TUOden alue.. Bukarestl.... Slelll pää.tiln Jo .ikäli .t.enpäin. 

että aop1muke.t. Jol11a 7ht.l.'7ö 011 vahvlst.ttava • 

• 1 entl.'ä •• lvema!n haahmolt.lluik.l. Kui'.nkin ti •• ä 

t.r.n.sl •• a kivl aTöakin riik.ästl !lai, mit.n .uur.t vaik.ud.t 

vlelä 011 et ••• ä, .111ä BuLgarain 4elegatal0 pol.tui konf.ren.

sl.ta enn.n .en päätt~.ti tyytyalttöminä .ilti. ettei aaanut 

minorl, •• tiikY87aT.tä tolvo.allaan tavalla kä.itt.lyn alai.ek.i. !ä

.ä tapaus hilyytti EurOo~ suur •• tl Ja oltiin Jo valmiit päät-

teleaäin. että yhteiato1m1ntapTrkiay. oli Joutunut karill.. 5Un 

ei onnekal kuitenkaan ollut. Bulprialal.et pala.ivat heti 

ren •• ln Jälkeen tolm1mee n 7ht.iad.l.gat.io.... Joka Jatkol 

t.17ään Bultar.sU.... Jtolaa. konferen •• i oli a1Uåkln huomattava, 

että Romanla .enJälkeen a.tui entlstä enemmän Balkanin 7ht61stol

mlnnan e41.täJåka1. tähän va1kut'l lUzopan pOlilttise.sa tilan

tee.sa tapahtunut auatos. Joka antol Plkku-enten'ell. alheen 

nata harra.tuk.enaa Ba1kanlll.. Roaania. Joka aikai .... ln oli 

.T'ellT' 8Tr~ia.ä .elittäen. .ttei oU ... taan enainkään kuulu lal

kanin valtloihin (.en vlitt.en .aa vleläkin kuulla romanialal.11-

.. ta poliltikol.'a). alolttl vllkaan toimlnnan. 

pl täällä kolaanneUe konter ••• l11e puheen. Jo .. a hän vakuutti, 

.t,ä Roaanla pUåI kUnn1anaan kuulua Balkanin valtioihin. Ja 

nä vuonna hän on tehn7' huomiota herlttineen matkan kaikkiln 

kanln aaihln (~b&Di" lukuunottamatta). 

Balkanin konferens.ien lähiapään konkre.ttl.een 

luu kola_ erl aop1llukaen valal.taa1nen, Joiata tärkeln on po11i 

tlnan n... BalkaDin pattl. tolsella JärJ.stettäl.iin taloudellin.n 

Jhtel.to1a1nta Ja kolaannella erl Balkanin mai4en kansalal.t.n 01-

keaAet tOial... ..1.~ Seuraav.... .elo.ten nlllle .opimukall1e 

.uunnltelta& .1.ältöl. 

~.tl... pi4.t7s81 kolaaDn.... konferen •• i... • .. tiin 

.e.at1n vala11kai b··baoltellakal n... Ba1kanin patti. 7ht.l •• opl

aua, Jolla &OTlttal.1in b7Oktilslttöa;yJ4 •• tl. rlstlrlltain rauhalli
'\ 
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.e.t. ratka1suat. sekä k.skinä1sestä turwal11suudest.. Sopimu.luon

no.ta valmistetta.ss. on noud.t.ttu olaaass. olevi. sopimuksi. J. 

Kans.inliiton v.lmistamia mall.J.. On kuitent1n syytä mainit., 

tä Balkanille suunnit.ltu yhteissopimua e1 tee ero. poliittisten 

Ja Juril41st.n riltak1aymyst en välillä, mitä n1i4en r~lllseen 

ratkaisuun tulee. Tätä Jaoltuata on pld.tty .rittäin vaikeana .i

kä yleensä 01. myönnetty tarpeelliseksi aäärätä kummankin ryhmän 

ratka1aulle erilai.t. .enettelyä. Balkan~n paktin 

kaikki ristiriid.t alistet aan, .ll.i niitä ole saatu aovit~.i 

4iplo ... ttista ti.tä, BOvittelulautatuntaan aekä, Jos se 

tuu, kans.inväliseen pysyvään oikeu.ls~imeen. Erikoisena piirteanä 

mainittakoon vielä, että Balkanin paktin luonnoksen mukaan sovit

telul.utakuntaan ei kuul~si sopimuamalden ulkopuolelta valittuJa 

Jäseniä vaan ainoastaan k.iki.ta sopimuamaista. Ollaan n1m1ttäin 

vakuntettuJ., että tällöinkin l.utakuntaan aina ~uisi puolue.t

tomiakin, Ja e1täp.1tsi tah40taan tälläkin tavalla e41sUä Bal

kanin valtioiden eman.ipoltumista holhouksesta pakoittamalla 

Je.tämään rlitalsuutens. omass. keSkuudessaan. 

Sopimu.luonno. ei m.ini ta. mitään eri val tiold.en alueraJoia

tt t.. Täten on vältetty .rittäin tulenark. yksityiskohta ottamalla 

huomioon, että Kaaa.lnlilton lllttosoplmuskin edellyttää mahdolll-

S:O~Jpv. s.kal v.ltloiden alu.r.JoJen auutokset a.lanomaisten muksin. Tä-

ten on voitu ehdottaa keskln~stä .TUstuspykälää, JOnka multaan Jo

kalnan .opiau.v.ltl0 .1toutuu kaikin keinoin - sotilaall1se.t1, r.

halli ... tl, poll1ttls •• tl, Ilv.'lll.esti - aTUstamaan sitä 

valtlot., Joka Joutuu hyakkäyk.en kohteekal to18en Balkanin valti

on taholt.. Mitä tulee tällöln e.iintyvään ky811Q'keeen hyökkääJän 

aäårltt.lemiaestä, on täaä vaik_ J. arkaluontoinen kysymys 

t.ttakoon BalkanSll. .litui •• en t.pahtuvl. • ••• 1l1.1a r.tkiä 

valtlon .lue.ll. - r.tkai.tu Jättäaällä aäärlttely kussakln t.p.

uk..... ran .. Snlliton n.uY08ton tehtvik.l .1ki .11. kansalnväli.en 

PY.1Yäi.. tuoa101atuim.n, ni1nku1n on .ääd.tty •• 1m. Turkln-Xr.l

kan sopimuks..... Jott. n~vO.ton 011.1 h.lpoapl päästä ratkal-
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auun, o~ suunniteltu, ettei neuvoston päätöksen tällöin tarvitse 

olla yksimielinen vaan riittää 4/5 enemmistö. 

Ea~~in paktin käsit t ely Bukarestin konferenssisaa oli vai

kea, sillä bulgarialaiset kieltäytyivät siitä vaatien, että 

arka minoriteett1kyeymys oli ensin JärJestettävä kaksipuolisilla so

pimuksilla. Tähän toiset eivät ~uoetuneet. Kinoriteettikysymys oli 

JärJestAttävä tämän saman paktin kautta. Siinä tarkoituksessa sii

hen otettiin Balkan1n kannalta erittäin mielenkiintoinen pykälä. 

Sen mukaan kukin eopimuamaista s itoutuu perustamaan erityieen vi

raston käsittelemään sen alueella esiintyviä vähemmistöJen 

mista koskevia kyeymyksiä, Ja kaikki yhdessä yleisbalkanilaisen 

komission samaa tarkoitusta varten. Tähän komissioon ei liioin 

tulisi edustaJia muista kuin Balkanin Valtioista, Ja se kokoon

tuisi Joka vuoBi Joltai .. s.. eopimuamaasaa. Sen päätökeet ol1aiVat 

velvoittavia vain 81inä tapaukaee .. , että täydellinen yks1mieli

sna on saavutettu, muussa tapaukaesaa - vaikkapa vain sen maan 

eduetaJan vastuetaeeaa, Jota kyaYlQ"s ltullo1nk1l1 koskee - aaiakir

Jat lähetetään aaiaan kiinnostuneen maan vaatimuksesta Kansainlii

ton sihteeriatölle edelleen 1:äsite~tlvit.i. Ehdotukse8sa on vielä 

nimenomaan määrätty, että vÄhem.1atöJen tulee pyayä 10Jaalisina si

tä valtiota kOhtaan, Jonka alueella ne asuvat, että 

hemm1atöJen auoJelemiata koskevan kyaYlD7ksen tulee saada alkunsa 

vÄhemmiatön omaata alOitteesta, Ja että kukin valtio sitoutuu ryh

tymään ehkäisevi1n toimenpiteiaiin kaikkien sen alueella ilmenevl

en li1klteitten auhteen, Jotka voivat häiritä suhteita toiseen 

... bAD. Käaä .ääräykaet ovat a&aueet alkun.. aiitä havainnoata, 

ettei våhe.mtatöJen auoJeleaiata koaltevia sop1muk8ia ole tarko1n 

nOu4&tettu, aekä tarkoitukaella tYNttää bulgariala1aia Ja albani

ala18ia. 

Pyrkimyksiä poliittisen paktin a1kaaDaaamiseen Balkanin valti

oiden ltaaten ovat tuoreimaat auurpoliittiset tapaukaet auureati 

elY,Jttäneet. Hitleri8a1n valtaanplä.7 S....... on herättänyt Bal

kan1n hav.itaemaan vaaranla1.uut ... , bäl1)'itävbt1 on vaikuttanut 
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.,öakin aseiden supistamiskonfer ens8in mene8tyksettömyya, samoin 

maailman talouakonferena8in valit et taya epäonnistuminen eikä vä

himmin "Neljinyallan aopimuksen" solmiminen sakä P~ententen 

luJit tuminen. 

Mitä tulee Balkanin taloudelliaten olojen Järjestämiseen yh

teistoimin. eivät konferenssit vielä ole päässeet niin pitkälle, 

että ol1si saatu laad.i tultsi sopimusluonnosta. Jokaisessa näissä 

maissa vallitseva taloudellinen hätä toisaalta kyllä pakoit taa 

harkitsemaan yhteiatoimintaa mutta toisaalta tekee vaikeaksi yh

teisen menettelyn löytämisen. Aluksi on ajateltu eri maiden vä

lisiä kakaipuoliaia tulliliittoja, mutta s i lti suunnitellaan myöa 

yleiabalkanilaista tulliunioonia. 

Puheena olevat maat ovat ylivoittoisesti agraarimaita. Ai

noaataan Kreikassa .teollisuus on hieman paremmin kehittynyt. 

(Maalaisväestö oli v. 1928 Bulgariassa 83~. turkissa 82~, Ro

maniassa 80~, Kreikaaaa 61 ~.) Kun ajattelee, että Bulgaria, 

Romania. Jugoslavia Ja Unkari ennen mtaa möivät 

2,5 milJ. tonnia Viljaa, Ja Amerika 1,4 milJ., mutta 

listen neljän maan myJnti oli vain 0,8 milJ. tonnia Ja Ameri

kan a. o. YhQ-avaltain, Kanadan, Argentinan yhhensi 11 

n1a, niin käaittäi, että Kaakkoia-Euroopan hätä on suuri. Samal

la käy myöskin aelyåkai, miten vaikeata on Järjestää Balkanin 

agraarimaiden taloudellinen yhte1stoiminta. ne kun ovat pakoitet

tuJa maataloustuotteiden vieJ1nå ankarast1 kilpailemaan 

kin eiyätkä yleenaä voi päätuotteelleen aaa4a toisiataan 

Lopullisena päämääränä pidetään aiia Balkanin. yleiatä 

liunioonia. Johon tihtiäyä yleissopimua on konferensaien aaetta

man er1koislautakunnan käsiteltäyänä Ja valmisteltavana. Eräa auu

ri kqtånnö1l1nen hanltalUUII on ea1m. ae, että yhteinen tull1:ta

rlffi ehdottomaati tuliai ensi aluksi Yihentämääh s.Uhen yhtyvi-

en maiden tull1tuloJa tolsten en~, toisten yihelllllän, mi-

hin ail1ään , ••• ,). maalla el nykyiain ole varaa. Ajatus, 
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Balkanin sisäieten 

Jen vähentyminen 

tull imuurien alentamisesta Johtuva tullitulo

kannettaisiin yhtei8esti, siten että alenami

kärsivät maat korvaisivat enimmän kärsineitten sesta vähemmän 

tappioita, on 

kalleta luottaa 

toiselle sitä, 

tietysti varsin utopistinen eikä todenteolla 

Siihen, että mikäin maa saataisiin 

mitä on kasso1hinsa saanut. MUitakin tärkeitä 

seikkoJa on yksityisten maiden otettava huomioon. 

on vientinsä Bllhteen sUn" määl!ässä riippuvainen Amerikasta, et

tä on vaikea rOhJeta ryhtyä tullipolitiikkaan, Joka vähentäisi 

tai lopettaisi Amerikan vilJantuonnin BalkaninvilJan hyväksi. 

Kutta rohkeasti ku1te~in yritetään keksiä sopivaa muotoa Ja 

menettelyä my~skin taloudellisen yhteistoiminnan toteuttamiseksi. 

Yhdessä suhteessa on kuitenkin käytännöllinen alku t ebty. 

Viime toukokuussa pidettiin Istanbulissa Turkin, Kreikan Ja Bul

garian välinen erikoiskonferenssi, Joka koski tupakan VilJelyn 

Ja kaupan yhteistä JärJestelyä Ja Joka pääaikin 

rustettiin yhteinen Istanbulis .. siJaltseva ~.ku., Jonka 

vänä on tuotannon .äännöstely, yhteinen mainostus ulkomaalaisil

la markkinoilla Ja kesk~äisen kilpailun tuhoisien seurausten 

ehkäiseminen. Samanlaista JärJestelyä suunnitellaan erikoisesti 

myöakin VilJan tuotannon Ja kaupan suhteen, mutta vielä ei 

ole päästy tuloksiin. 

Kolma. konferenssien OhJelmassa oleva auurkysymys on eri 

maiden kaDaalåhten oikeudet toids.. Ballcanin maiaea. Lähmty

minen maiden keaken ei ole mahdOllinen, kun toisen maan kan

salaisten mahdolli.uus matkustaa toiseen Ja siellä työakennelli 

on åirimmåisen raJoitettu. Bns1måisestå konferen.sista lähtien 

on suunniteltu ylei.sopimusta, Joka takaisi Balkanin eri mai

den kanaalaiaille ... &nlaiaen kohtelun mitä maahan si1rtyaiaeen, 

maahan asettwl1se. Ja tyOhön tule.. Kreikan taho 1 ta on eai

tetty sopiauluonnoakin, Joka On saanut Bukar.atin 

alustavan ~lkaymisen. Sen mUkaan toisen maan kansalaiset 
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sai.i ti7siä kansalai soikeUksia toisessa maas.. vaan olislvat 

suoSittuJen ulkomaalais t en asemassa. Kukin maa saisi estää V&r

sinaisen siirtolaisuuden, JOlloin perustettava yleisbalkanilainen 

tyijto1misto salsi aääritellä, mitä kussakin tapauksessa on ym

märrettävä siirtolaisuudella. 

Balkanin valtioiden kansallisuuaolot ovat nykyisin .ellai

sia, että tämä erikoiakysymys on vähintäin yhtä vaikea JärJes

t ää kuin edelliset kaksi suurkysymystä. Senvuoksi on TUrkin de

legatsion esityksestä päätetty. että kansalaisten oikeuksia kos

keva sopimus on 80lmittavissa ainoastaan eroittamattoma.sa 

dessä poliittisen paktin Ja taloudelli.en paktin kanssa. Kun 

mä kaksi ovat valmiit toteutettaviksi, on myijakin Ja vasta 

loin luotu edellytykset niiden esteiden poistam1seksi, Jotka 

taavat balkanilai.et kunkin omaan maahansa antamatta mahdolli

suutta yrittel1äi.yyteen toise8sa maa.... On 1IIIIIä.rreUävää, että 

Turkki niaenoaaan tahtoo välttää kolaannen ky.ymyksen e.ille 

tam1sta ensisiJaisesti, sillä se Juuri on erittäin Jyrkillä 

tyytymättij~tä herättäneillä toimenpiteillä riistänyt 

ailta, Jotka tietysti, mitä alemp11n amaatteihin 

melkein yksinolll&&l1 balltanllala1a, mahdollisuuden 

ml.een alueellaan. 

tulee, ovat 

ammatinharJoitta-

Balkanin valtioihin laatetaan, 

nan ymairr,rks.s.ä, Turkki, Kr.ikka, 

via Ja Albania. Voi kyllä väittää, 

puheena olevan yhtei.to1min

Bulgaria. Romania. Jugosla

että näiden valtioiden ybr 

teenkuuluvaisuua on suureksi o.akai näennäinen, aillä Turkki on 

ylivoittoi.e.ti Vähä-aaaialainen valtiO. Kreikka on Välimerenval

tio Ja aen harraatutaet ovat tähän saakka .errattain 

tautuneet Balkanille. Raaania kuuluu Ja lukeutuu toa1aaial11ae ... 

ti Keaki-JUroopaa valtioihin Ja ainnepäin aen harraatukaetkin 

ovat koh&iatune.t, aamoin on JUBQ81avian laita, Jonka huomio 

h1Vin auur •• ti koate. A4riaamerta. Var.inainen Balkaninvaltio on 

8iin vain Bulgaria, mutta hi.torian kulku on ku1 tenkin aUo-
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nut nämä maat 

väe.töllieiä Ja 

toie1in.a, luonut n1iden välille monenlai.ia 

taloudelli.1a yhtyaåkohtia. AJateltakoon otto-

manien valtakuntaa , JOka aikoinaan kä.ittl ne kalkki, Ja .1t

temmin Itävalta-Unkaria. Joka kä.itti n11stä .uuren osan. Mo

net uualmpana aikana Balkanilla käydyt sodat ovat osoittaneet. 

miten suuret niiden ristlriidat ovat, miten ne alinomaa ovat 

kahnauk.essa keskenään, Ja e11e toisaalta 

ne ovat toh1in.. a1dottuJa. p1l'k1myk.et 

myöe, miten euureati 

aelvittää ristiriidat 

Ja luoda rauha Balkanllle ovat välttämättömiä, Ja niiden on

nistuminen on koko Euroopan euuri kye,mya. Olen muiataakaeni 

Jo KOskovaata raportoinut keakuateluata, Joka minulla alellä 

oli !ewfik Ruabdi Beyn kanaaa, Ja Jo... hän alleviivaai har

t .. ati kannattavansa regionaali.1a aopimuksia samaan taloudelli

.een Ja poliitti.een intres.lpii~iin kuuluvlen maiden kesken. 

!äaä politiikka on ntaenomaan sovellettavissa Balkanilla. Ja 

niinpä Turkin hallitu. .itä .1ellä kaikin voimin edi.täikin. 

KUn erinomai.en tärkeUi kuin oliaikin, että tämä pyrkimys on

ni.tuial, että Baluni sai81 lu.1itetukai rauhan oma .. a 

de.saan. piialal yhtei.toimin euoJelemaan talo~elli.ta 

.1 Ja vapauttanaa Ja irtautuaaan aille tavalli.e.ti niin tu

holaak.l oaoittautun ... ta ulkomala •• ta va1kutultseata, on kuiten

kin todettava. .ttä tl. Balkan1n pa~l.n toteutumlsta kohtl 

vleli valvaloinen. 

Rooma.... 26 p. lokak. 1933· 
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Asia : VierailuJa Ja sop1Jaultsia 

Balkanilla. 

KuluTaD 8yk8yn aikana on Balkanilla tapahtunut pitkä 

Ja Taltiomiesten TieralluJa. Bikä Tain Taltioaie8ten Ta&n kunin

kaatkin oTat saaneet astua ott...an os.. poliitti8een peliin näyt

täikaeen, ni1nku1n eräa balkanilainen TirkaTelJeni s&noi, 

täkin on Jotakin hyöt7ä. Käiati kå7DDei8tä on ollut nåk7Tänä 

loksena sarJa aopimuksia Ja sopimuaten uu4istamlsia, mutta 
~ 

piä ~ ne keakuatelut, J01ata Joku allekirJoitua on ollut 

raultsena, OTat olleet ne, JOista ei Tieli mitään nLk7Tää ole 

Herriot'n tunnettu klJnti Sofiasaa oli tarkoitettu tunnus

teluksi, olisiko Ranakalla aah40llisuaksia vaikutusTaltaan m .. saa, 

Joka Balkanilla on T .. 'an kielenä. Bulgar1as.. siitä aluksi 

tettiin palJon. Hänet otettiin Taataan h7Tinkin Juhlallisesti. Kut

ta hän Jätti Jälkeenaä pett,ayks.n, 8illä Taikka hänestä tehtiin 

oikein Sotian k\lnn1apornrl, ei. hän auostunut 

Joka 01i.1 antanut bulsariala1s1lle aihetta t01Toon, 

ra41kaalit 8uhtautuia1T&t ~tämyksellä heiiän r.T18iotoiTeisiinaa. 

Tiet7st1 011 11ian optia18tiata s1tä oiottaakaaD, 

tolToa& ra.baDaopiauaten reTlal0 koate. nlmenomaan lUB081aTiaa. 

Herrlot'n käJDDlllä oli kuitenkin se .erklt7a, että se hil7,Jttl 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. 1 : 
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toiaia Ja kiihdTtti taistelua Bulgariaata. 

Syyakuun 10 pii Tänä aaapui Kre1ltan pääminiateri Tahaldaria 

Turkkiin. Tulokaena oli Turkin Ja Kreikan ystävyyasopimukaen uu

diataminen eikä vain uudistaminen vaan laaJentaminen. A1ltaiaempi 

Venizelokaen halUtU:Uen solmima aopimus 011 tunnettua ystävn· ... 

Ja hyökltäiaättömyyaaopimuaten tY7Ppiä. mutta uu418tetun 

kautta Turkki Ja Kreikka vielä 8itoutuivat toiaiaan auttamaan 

hyökkäyksen sattueasa sekä takaamaan toi8tensa raJat. Kerklttä

vää on myöakin, että nämä kaksi maata ovat aopineet, että kan

sainvälisissä kokouksissa voivat edustaa toiaiaan. Suhde niiden 

välillä on 8iia "melkein liitto" . 

Turkin valtiomiehillä on alitä saakka, kun 

saatiin ystävälllseksi, ollut hartaana toivomuksena taivuttaa vie

lä kolmaa1tin Jäsen tähän yhteyteen, nimittäin Bulgaria. Syksyn 

kuluessa tehtiin siinäkin .unteessa tarmokas yritys. 

Ja Ruahdi Beyn käynti Sotiasaa. :os oU klelteinen. Ristiriita 

Kreikan kanaaa on siksi kipeä, ettei Bulgaria halunnut nytkään 

Joukkoon tulla. Onnettomuudekai tämä käynti tapahtui sen 

kun~. Turkki Ja Kreikka oUvat altoutuneet toistensa raJoJen ta

kaamiseen. Bulgaria aJatteli, että täaä takaus riistää ailtä 

tolvon aaa4a ailnä yht~ssä toteutetukal Dedeagaatahia koskevat 

vaatimuksen... Saatiin tyytyä uudistamaan Turkin Ja Bulgarlan ya

täVY7880p1mua. Xun keatuatelin Turkin suurlähettilään kanaaa täe

tä matkaa ta , ei hän aalannut, että aen 8hin tarkoitus Ji1 

aaavuU .... Ua. Ei mitään tehtåv1aaä, &&noi hän, sillä Bulsaria 

vaatii Dedeap.t8h1a, Jota Xreilcka ei anna. 

Sitten tull lintisten Balkanin valtiolden vuoro 

Ja aiellä pantiin ahåkk1pellaaä kunink&&tkin liikkeelle. Tiaä 

to1m1nta 8&1 alkunaa Pikkg-ententen ylt.iiräiaeatä kokoukaesta, 

ka pldetti1Jl BukareaU8". Alun Joutul ailti tekemään Bulgarian 

ltUD1ng&8 Bor1a, Joka palahaaaan matkaltaan Länat-lCuroopaan, tapa

.1 Jugo.lavlan Alezanderin Belgra41n a .... lla. Perusteellla .. pl 
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kohtaaminen heidän keaken sattui myöhemain BQx1nogra41esa 

meren rannalla. Tämä tapahtui kunlngaa ~exanderln laa~&lla mat

kalla. ~oka Yei hänet uusl Istanbuliin Pres14enttl Kemalin luo 

(pian tämän ~älkeen allek1r~oltettiin furkin-Jugoslavlan 

80pimua) s.kä sitt. Kortun saar.lle. ainne haudattu~.n a.rbia

la1aten sotilalden hau40111e. Slellä hän sai tl1aisuuden tavata 

Kreikan ulkoministeriä. Ja nyt on oh~.lmaaaa tuor.ena numerona 

Roaanian ~a Bulgarian kuninkaiden kohtaamin.n. Mutta tärkeämpl 

näi tä 011 Romanian ulkoministerin laa~a matka, ~oll. hän lähti 

pian s.n~älkeen. kun JUBOslaY1an kuningas 011 kotButunut. Titu

leaou käYi aluai Sofiassa. Kinulle on vakuutettu. että 

telut aiellä koakiyat vain eräitä kä,tånnölllsl å kysymyksiä. kut.n 

.s1m. sltä Tonavan yll Romaniasta Bulgarlaan ~ohtavaa 

ta bulgarlalalset kovastl t01yoyat varsinkln sen~älk •• n kun s11-

tabanke Jucoslay1an ~a Romanlan yälillä näyttl alkavan kehittyä. 

Tärkeiapänä k.8ku8telun aih.ena ovat olleet n. edut, ~olta Bul

garia y01a1 aaa4& suoatueasaan läh.nemiän pikku-.ntentea • 

• i antautunut tällekään koal~all., Ja tulokseksi ~äl 

p.rien .amankaltaisuuden" tot .... in.n. millä lauseella tavalllsesti 

p.1tetään mah40ttomuus päästi konkreett1siln tulokslin • 

fituleaoUD seuraava pysäb4yspaikka 011 Ankara, Ja siellä 

hänen ke8ku8telunaa ollvat monesaa suhteessa tärkeät. Ulkonalnen 

tulos: yatiynr- ~a aOYintomenette17sop1mua, kauppasopimus. Julki

suutta yilttäYä tarkoitua: BallrN!in yhteistoiminnan. "Balkan1n Lo

oarnon". aultauUuain8D Pikku-ententBn pyrkimyksiin. ~otka tähtää

yät aab40111s1maan yoiaakkaan vaatapalnon luomiseen valt10id.n yli

.,stön BOlat.&lle •• el~änyallan aop1muselle" aekä yl.ensä vaiku

tuspi1rinsä laaJentamiseen Balkanl1le. Turkin ~a sov~et1n läh.i

nen yatäY,J7a 011 yl.lä auur.na yetovoimana Titulesoulle. fänä~ä

hän on ~äll •• n tullut auotiin ftrs1nk1n Jl&nakan lIIPärll~ ko

koontUA"s. Yalt1orybaityueseä. Paraa ~a helpoin tie koaketuk

aeen BOY ~et1n kana. on ~uurl turkki varainkin, mitä 

tl Bo..alaan tule.. faatat.S8&&D Buah41 BeJD mal~apuheeseen Tl-
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tuleaou aai til.iauuAen tehdä kuaarruksen ao.Jetille. Rushdi Bey 

011 m.ininnut aopimuksen h7ökkääJän . ääritteleaiaestä, Ja 

doata Tituleaoukin puhui tietä "Briand-Kelloggin paktin . älttä

mättömästä tå7denD7kaeatä, Jot. koake.a aloite on 

si kan .. inyåliaeasä eliaässä aäilTYä .euyoato11iton halli~sen 

kunniana". Turkkilaiset lehdet ovat sitäpaitsi erikoiaesti huoma

uttaneet, että Titulesoulla oli pitkä Ja h7Vin sydämellinen ke.

kuatelu neu.ostolaisen aaianhoitaJan kanasa. Turkki on 

luammin myötä yälittäJäntehtä.ässä tarpeen Ja tilaiauuden mukaan, 

~ sitä erikoisesti kiinnostaa myöskin sekä soyJettia että Ro

manlaa koakey. Mustanmeren aop~us Ja k7symys salmista • 

oulla 011 a11a palJon tärkeätä asiaa .Ankaraan. Varmaa on kui

tenkln, ettei hän volnut saada Turkkla pal.elemaan 

uusla balkanllalsi. tarkoltuaperiä. 

Ankarasta Tltuleaou J.tkoi matkaana. Ateenaan. Siellä hä

nellä 011 helpoapl maaperä .11Jel+~.iinä, sillä Kreikka Ja Roma

nia ovat riittä.än kaukana toi.iataan Jotta niiden kesken ei 

yol olla maantieteelllalä, el kans.lliala eikä poliittiala 

rlltoJa. Ateenan keakultelut kosklvat luonnolllsestl Balkanln yb

te1sto1alnt.pyrklmyk.li, Ja Kreikka sal, s&molbltuin Bulp.ria Ja 

TUrkki ennemmin samalla matkalla, 11låä vakuutuk.l. ROll&lllan Ja 

JUBOU.Y1an. s.o. P1.lcku-ententen, ti7delllaestä valaeudest. yhty

mään B.lltanin yhtel.polltl i ltkaan • !ltule.ou tekl selkoa ke~te

lui.taan Sofl.... Ja jnltar..... Kreikan hallltuk.en kanas. to

dettlin, että se J. Romanlan hallltua owat ti7aln yksimiellslä 

nl~in tarltoltuaten kuin kelnoJen auhteen. Sll. ei konkreet

tl.la taloltal.. Kun bän .itte lopettl klertokulltunsa 111ttolai

.en JUBO.laY1an päikaupung1a". tehtiin l1ellä hänen lähetys .. \

ken.ä tl1inpäätö.. Kutt. .11tä el annet. tletoJ. Julki.uuteen. 

~itule •• l.uu4en ki7tånnOlllnen polllttlnen toimlnt. .aa .en 0.01 

tu. 

Seuru.~. nuaeron. yler.l1uJen 

J. ulltolll1nllterlen käynti ADltar ..... 

aar J.... 011 lJDltarln 

!iaä käynti el enää 

pää-
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naisesti kuulu Balkanin politiikan piiriin, sikäli kun se e1 

ehkä ollut sondeer auautka, Joka palyeli l17öskin Italian uteli

aisuuden tyydyttämistä. xätyvä tulos: Turkin-Unkarin puolueetto

muu.- Ja eoYintomenettelysopimuksen uudistaminen viideksi 

s1 Ja taloudellisen sekakomission asettaminen harkitsemaan kei

noJa kauppavaihdon kehittämiseksi. Tämän käynn1n aikana voimak

kaasti koro.tettiin rotuheimolaieuutta Unkarin Ja turkin 

yälillä se uskotaan TUrkisaa tieteelliseksi tosiseikaksi -

niin että voi sanoa turaanilaisen aatteen täs.ä Jo päässeen 

Julki.esti tunnu.tetuksi tekiJäksi kanaainvälisessä politiikassa, 

vaikkapa näin raJoitetulla alalla • 

Palatessaan ADkara.ta Oömbö. Ja Kanya pysähtyivät 

Heitä kohtasi .iellä vastaanotto, Joka hart .. ssa sydåaellis77dea

sään Ja valtBvuu4essaan 7littl kalken tayanoma1.en ystäyällisyy-

4.en. n.sä määrin on aihetta tulkita Sotian kansan, valtio

miestin Ja kuninkaan heille osoittamaa kunnioltusta, melke1npä 

palyontaa, suorastaan tarkoitetuksi mie1enoeoitUkseksi Herriot'lle 

Ja todistukaekai siitä, .ttä Pikku-ententen pyrkimykset 

1a owat lopulll.e.ti epionnistuneet, en Rooma.ta käsin 

Y08te1la. Xiin pitkälle tuakin yoi Johtopäätök.iä vetää. Poli

tiikka on moni.äikei.tä peliä, Ja Bulsaria on n1in tarka.ti 

yaronut .iirtymä.tä .elyä.tl kummallekaan puolelle, että olen 

~p.Y&inen ennen ka1kkea pltiaiäD Unkarin yaltiom1e.ten 

.a.... ya.taanottoa it.&uk.ena tunte1den Ja aielialoJen 

suud •• ta niissä kahd.... maa1laansodan .eurauksista niin 

ti kär.in •••• ä ...... , yalkk.n kokonaan kiellä mahdollisuutta, 

että aaaalla PitkR-entent. y.tiyin.en yol .itä p1tää Bulgarian 

.pontaani.ena ... taukaena. 

Yitaeiaeai Yl.railunaaBrona on .0yJettllai .. n delegatB10n 

.aapwainen JDkU>aaD ottuaan 0." Juur1 tinäin Yietettäyään 

k1n ta ... allan ~enYQOti.Jublaan. Del ... t.10.ta on LitY1nott 

... el'1kamlaaaa .. YQOui Jiilqt poi., mutta .e on .ilti kokoon-
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panolt&an huomattava, attä osoittavat nimet Kolotow, 

X&raohan. 

tilatae' 

Toiatahelt.i 

.11. .arJan 

ei ole tiedos.. .aita käynteJä. SovJe'

päättävät, ~ h7Tin .opiikin, .illä 

pitää 7atäTJY.auh4ettaan Beavo.toliittoon ulkopolitiikkan.a 

pänä tWlnultaena. 

Rooma.... 29 p. loOk. 1933. 
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Tltulesoun kauan valmlstetasta Ja äskettäln tapahtuneesta 

matkasta Ankaraan odotettlin m.m., että niinsanottu Kustanmeren 

pakti sen tuloksena astuisi toteutumistaan kohden. Onko niin 

nyt, se on tällä hetkellä vielä yhtä tietämätöntä kuin on 

epäselvää, mitä sillä oikeastaan tarkOitetaan, onko se, 

Italian ulkoministeriössä on selitetty, ainoastaan erä!Dlainen 

tanmeren käsittävä h1ökkäiaätt~ssopimUs rantavaltioiden kesken 

vai onko sillä laaJempikin kantavuua. Lähinnä on tietysti mah

dollista, että sitä samalla sUQnnltellaan sen tapaiseksi laivaa

tosoplmukseksl kuin Turkln Ja B~vo.tohallituk .. n välinen. Ehkä

pä lähltulevaisuudessa tapahtuva matkanl ÄDkaraan antaa tilaiSUU

den päästä nältä kysymykslä tuntemaan. 

Kuatanmeren sopimus on kalk18sa tapaukalssa yhteydessä 

erään to18en kye11Qksen kanssa, Jonka Turkki on 

tänyt, Joka tarkalleen tunnetaan Ja Jonka merkltys on helpostl 

käsltettävisaä. Tarkoitan ky8111l18tä " aallll1 en" 8.0. Bosporin Ja 

Dar4anelllen 4emllitarlso1nnln peruuttaml .. sta. Se on 

toisa auurpolllttlselta kannalta, Ja kUn se epäilemättä tulee 

Helleen olemaan kan .. lnväl1aeet1 poh41 ttavana, lienee täysi S11 

teh4å selkoa sen .sihistoriasta Ja aiitä, mltä turkki nyt ha

luaa. s-lla käynee Qöe aelvåltal, mikai tämä asla on auur-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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valtain kannalta niin tärk.ä. .ttä Turkin toivomusten tyydyttä

minen .1 ni111e ole vara1n helppoa. 

Kya1lQ's sa.lmien sulkemh.sta tai avoimina pi tämiaestä 011 

maa1lmanaotaan saakka Englannin Ja V.näJän vä11nen riitakysymya, 

mutta s.n kant01suue oli niin laaJa, että s. piti 

aä koko Eurooppaa. Varainkin TUoaisadan vaiht ••• ta lähti.n a. 

muodo8tui eriko1sen kir.äka1. Sultaani, Joka 011 lDUodollia.at1 

salm1en 1aäntä, horJui Ja epäröi, sillä oli arv.luttavaa toimia 

~lmm.nkaan r11taosan tahtoa vastaan. Salmet oli kansainvä11sillä 

sopiauk.illa sulJettu _tala:lvo 11 ta , Ja V.näJän llustanmeren la1-

vasto oli siten kuin umpina1s.saa pullossa. Englanti 

kemista niin tiukaati kuin v01 eikä koskaan lakannut t.k.mästä 

aultaanille huomautuksla, kun va1n havaits1, että Pariain sopi

muks.ssa 1856 Ja myöh.main vahv1stettuJa määräykaiä oli 

tavalla loukattu. Tois.lta puolen V.näJä vaati sotalaivoille.n 

vapaata läpikulkua tarp •• n tullen. saksa oli taipuvainen ymmär

tämään VenäJän t01vomuks.t, aävalta-t1Jlkar1 Ja Italia e1vät 01-

l •• t Jyrkä.ti vastaan, Ja Ranaka 011 1899 suostunut aiih.n, 

.ttä VenäJä sa1 "vapain käain" t01mia 141aaä. Va1n Englant1 

t1 llustanm.r.n pullonltaulaa kiinni. Tämä as1a 011 koko vuoai

sadan alkupuol.n VenäJän polltiikan suur.na kysymyks.nä, sitä 

tärk.ämpänä, kun muiataa taaarl.n perlnnöl11aen kaihon Konstant1-

nopoliin. 

Ansalt •• e palauttaa mi.l.en, että V.näJä 1902 pyysi nel-

~älle Xron.ta4tlaaa rakennetulle torp.edolalvall. lupaa kulkea 

~tall .. erelle ~1en läpl llman aae1stueta Ja sotilaamiehis

töä Ja kanppallpun suoJa.... Sultaanl suoatui aiihen huolimatta 

lDI1annin vaatalaua .. sta. Enslant1 ko.tti aaada ainakin Itävllta

Unkar1Jl Ja Italian yht1l8ään va.talaua •••• en. autta Jäi yksin. 

Susan Ja JlaDakan ylLt,.s.aU 811hen e1 o40httultaan. TodennÄköi

... U tiaä ft.talau.e ltu1 hnkin vaikutti, että Japanin aodan 

Job40.ta a1Jlo •• taan vapaaehtoin.n laivaato pääai ulos lluatalta

mereltä. .utta sotalaiva.to Jäi .inne. Vaata aUte, kun kola1-

liitto alkoi haabmolttu&. .uuUui lI,7öakin EDBlannin valtlOlll1ea-
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ten kanta Ja huomattiin. että hätätilas.. olisi mahdollista 

tehdä myönQ1tyksiä VenäJälle perusteellisesti muuttamatta 8tra

teegi8ta tilaa Välimerellä. Ja vihdoin 1915 Englaati Ja Rans

ka, virkistääkseen kovasti koetellun VenäJän mieltä, lupasivat 

8ille voiton Jälkeen tulevana palkintona Konstantinopolin sal-

mineen. 

VenäJä ei ollut enää tätä palkintoa saamassa. Salmien 

kfSJmYS tuli Jälleen päiväJärJestykseen, kun Turkin tehtyä 
~'( 

S~vre'n rauhansopimuksen mitättömäksi kokoonnuttiin Lauaannen kon-

terenssiin. Englanti ei nytkään unohtanut salmia Ja niistä 801-

mittiin erityinen sopimus, Johon, paitsi Turkkia, Englanti, Rans

ka, Italia, Japani, Bulgaria. Kreikka Ja JU&oslavia yhtyivät. 

Neuvostoliitto ei tietysti ollut mukana. Tämän sopimuksen mukaan 

sal met Ja eräät niiden läheisyydessä olevat kreikkalaiset saaret 

demilitarisoitiin, Ja salmien läpikulku Julistettiin vapaaksi 

kaikkien maiden sota- Ja kauppalaivoille yöllä Ja päivällä il

man mitään muodollisuuksia tai maksuJa. A.etettiin kansainvälinen 

salmikomlssio valvomaan sopimuksen noudattamista. Sen puheenJohta

Jana on turkkilainen. Komission täytyy Joka vuosi antaa selos

tus salmien liikenteestä, Ja sen on myöskin pidettävä silmällä 

Mustanmeren raotavaltioiden laivasto Ja. Englanti suostui aiis nyt 

avaamaan salmet, kun sen ei enää tarvinnut pelätä VenäJän lai

vastoa Ja sen omat Välimerellä siJaitaevat merivoimat voivat 

olla vahvemmat kuin koakaan ennen, sillä eihän enää tarvittu 

,vahdinpitoa PohJanmerellä. Sitäpaitsi RanSka, Italia Ja Japani 

Lauaannen aalmisopimuks8D 18. artiklan kautta 

Kansainliiton osoittamin keinoin vastustamaan demilitarisoidun 

een turvallisuutta uhkaavia toimenpiteitä. 

Aseiden .upiatam1akonterensaia.. viime keväänä Turkin 

tue ilaUo1 vaaUauks8D, eUä salmien demil1tarisointi 011 peruu

tettava. !urkki ei ai1a vaadi koko sopimuksen peruuttamista vaan 

ainoastaan sen aotilaalliaten art1kla1n. Se suoatuu edelleen 8ii

hen, että aalaet pyaytetään avoimina, autta salaika.1aslon pitäi-
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si lopettaa toimintan... Deml1i tariao inti Ja leom18sion olemassa 

olo loulclcaavat !urlcin auverenlteetintunnetta. Luonnollistahan ~ös

kin on, että sopimuksen 18. artikla loukkaa !urkkia sUnä kun 

on lausuttuna, ettei se itse vol suoJella alueltaan. Turkkl 

mulstanee ~öakin. mitä suurvaltain suoJelutoime.npiteet aina ovat 

maksaneet. 1'urkkl vakuuttaa, ettei Be halua muuta kuin tasa

arvoa. turvalllsuutta Ja olkeutta ltsepuoluatuksekseen. Ja täl

löin se aJattelee Beuraavastl. 

Salmisopimuksen mukaan ei määrätylle vyöhykkeelle salmien 

rannoille saa rakentaa pattereita eikä yleenaä pUOluBtuBlsltokBia. 

Joissa oliBi Buuria linnoitustykkeJä. Turkki on siis pakoltettu 

tarpeen tullen Trittämään niitä puolustaa liikkuvalla tykiBtöllä. 

Tavallisl11a kenttätykeillä el voi aJatellakaan puolustautua lai

vastoJen suurtylclceJä vastaan, mutta aseiden supistami8lconferenssi 

toisaalta suunnitteli lilkkuvan auurtyklstön kleltämistä hyUklcäya

aseena. Jos tiliä kielto tulee voimaan, on si18 Turkin mahdoton 

puolustautua omien salaiensa rannollla. Tämän TUoksi 

suurin kaupunki Ja tärkein .. t.... Istanbul, on Boaporin suussa, 

vaatlessaan Lauaannen sopimuksen sotilaallisten art1lclain peruut

tamista vol vedota siihen, että sillä täytyy olla oikeus it.

puolutukseen, oman turvallisuutensa suoJelemiseen. 

Tasa-arvolsuutta se .,öakln vaatii. !ä11Uin huomautetaan. 

että vaikka liikkuvat auurt7klt kiellettäisiinlcin, esim. Englanti 

on yhä oikeutettu käyttämään kaikkia mahdollisia keinoJa aulka

&leaeen Gibraltarin aalaen. Sitä el a1k;än estä asettamasta siel

lä oleviin linnoltukaiin miten suuria tykkeJä tahanaa, vaikka 

Glbraltar on maallman kaupalle Ja ~1kenteelle vielä tärkeämpi 

kuin ])U'4anellit Ja "aporl, !urkki el toiTo. että 

talaiin oikeus salmlrann1koltten.. auoJel .. iaetal edelleen pitää 

llikkuvla auurtttkeJä, Joa ne muilta klellettäiaiinkin, Ja se 

tletää varaln h7Tin, etteivät aen naapurlt tätä millolnkaan ~ 

Taltalal. Se el Yaa41 etuolkeukala vaan alno .. taan ta"-arYol- __ 

a~tta mltl pu l~ta.aaelatuk.een tulee. 
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Turkin vaatimukaiin ei ole vielä tietääkseni mistään päin 

virallisesti vastattu, mutta englantilaiselta taholta saapui heti 

Jo keväällä yk8 i tyisluontoinen vastaus, Joka oli varsin kuvaava. 

Eräässä lordi Allenbyn Johtamasaa kokouksessa piti kapteeni 

strong puheen, Jossa hän asettui Jyrkästi vastustamaan TUrkin 

pyrkimyksiä. B1n selitti, ettei !Urkki nähtävästi vieläkään kä-

sitä salmien merkitystä kansainvälisenä 

esiintynyt niiden varsilla valloittaJana, 

vesitienä, se on a·ina 

Joka ei välitä muista, 

se pitää niitä linnoituksenaan, sotilaallisena peruaasamana, Jon

ka se tahtoo voida sulkea kaikilta. Tämä englantilainen ei siis 

ollenkaan tunnustanut sitä yhdenkaltaisuutta esim. Juuri Glbral

tarin Ja Dardanellien välillä, Johon turkkilaiset vetoavat. Ja 

hän Jätti kokonaan huomiotta sen oleelliaen seikan, ettei Turkki 

ole tahtonutkaan koko salmisopimukaen purkamista, Joten salmet 

saislvat Jäädä avoimiksi, ainoastaan oikeutta puolustamiseen 

laisls8& tapauksissa, Jois" sopimus velvoittaa nelJä 8uurvaltaa 

sitä auttamaan pakoittaen sen itsensä hyvin raJoitettuun Ja epä

tehokkaa.een to1a1ntaan. 

Joka tapautaesaa on ollut kiintoisaa todeta, ettei Turkin 

vaatimus ole ollenkaan aiheuttanut vastalauseita niiden valtioi

den taholta, Jolden luulisi olevan lähinnä hälnhttyJä, Jos 

smä levottomuuteen o11si. Ei ole vastustettu Ateenasaa (Jolle 

kuitenkin eräiden sen etäis .. pien saarten demilitariso1nnin Ja 

suurvaltaauoJelukaen pltäisi Jotain merkitä), ei Belgrad1ssa, ei 

Soti .... , eipä e4.e. Bukarest1ssa puhumattakaan Koskovasta. Tämä 

epäilemättä osoittaa, miten taitavastl Tewtik Ruahdl Bey on 

a.iaa 'Yalmistellut, Ja miten !urkki on osannut saa'YUttaa naapu

rien.. luottamusta. Saa olla vakuutettu siitä, että Turkin hal

lituksen aop1auapolit11klta, Joka pyrkii kaikin keinoin vahv1ata

aaan Ja turTaamaan ystä'Yäl11siä suhteita Balkanln valtioihin, 

kl .,ö8k1n sen vilp1ttömät pyr~kset suuren Balkanin liiton 

a1kaalleaam1seb1 ovat tätä luottaallna vahvlstaneet. 

kuitenkin .,Ontll. ettl on ollut Ja on ky.,.,k.enalalsta, 
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on P1kku-ententen balkanilaiaten valtioiden todellinen kanta aai

aaaa, ai llä on oletettaviaaa, että ne määräiaivät 

deaaä auurvaltain, etenkin Ranskan kanall&. Senvuokai Juuri odo

tettiin, että !itulesoun Ankaranmatka toiai valaiatuata 

kya1lQ'kseen. 
on 

Suurvallois8& Turk1n hallitua /.,Oakin suorittanut 

ta valmiatamistyötä Jo ennenkuin vaatimuksen8& esitti. 

vielä niiden lopullinen kanta on epätietoinen. Englanti tuskin 

voi olla ottamatta laakelmiaaaan huomioon sitä mahdOllieuutta, 

että VenäJ ä voimiatuu, luo Kustallemerelle vahvan laivaston Ja 

on silloin oleva vähintäin yhtä suurena uhkana Intian meri

tielle kuin konaanaan taaarivallan aikana, varsinkin kun salmi

en iaäntänä ei oliai enää heikkoa aultaania vaan itaet~toinen 

Ja luJa kansallinen Turkin taaavalta. Suurvaltain lienee myöa 

vaikea aopeutua aiihen aJatukseen, että Kaakkoia-Eurooppa ottai

ai kohtalonaa oaiin käaiinaä Ja saavuttaiei täyden itsemäärä-

miavallan. Kukaan ei ole tietysti näkemättä, että Balkanilla 

tapahtuva poliittinen toiminta pohJimmiltaan tarkoittaa aen 

uttamiata suurvaltain holhoukaeata Ja että Lauaannen aopimuksen 

purlaminen, mitä salmien demilitarisointiin tulee, 011si lOpul

linen merkki Balkanin täya~-ikäiasksi tulemiaeata. Konet odot

tavatkin senvuokai, ette. auurvallat vielä pelaavat monta raha

aaialliata, taloudelliata Ja poliittiata vaiti1a, ennenkuin Jät

tävät voiton Turkille tai oikeammin sanoen Balkanille, sillä 

kun 1I&1met vapautetaan holhoukae.ta, aamalla kun Balkanin val

tioiden yhteiaet edut Ja keskinäinen rauha turvataan Ja 

niiden oman toiminnan kautta, niin on voitto oleva Balkanin 

eikä vain !vkln. 

Roomaaaa, 2 p. marraalt. 1933· 
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.. 

• 

Salainen . 

!-IIKA.RA. SSA OLEVA LAllETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 4. ~3 IbJ ~ . 
ssa 20 p:nä lD&IIraakuuta 19 n. 1(~ ·)3 

r C:Z'f 
Asia: ~:k1.n . 1iaaa ... alta lQ-'YuoUaa. 

29 päivänä lokakuuta 1923 Julistettiin tasavallaksi 8UltaL

nien valtakunnan Jäännöa, Joka käsitti Anatolian sekä 

paleen Bosporiin, Karmaraan Ja Dardanelle1h1n ulottuvaa Balkanin 

niemeä. Teko herätti hämmästystä lännessä Ja kauhua muhamettilai

aesaa maailmasaa. Uuai taa& ... al ta ... iett i tänä 'YUonna ikänaä enai

mäiset kymmenen 'YUotta. Se aaatt.. oikeutetulla ylpeydellä näyt

tää maailmalle, mitä niin lyhyenä aikana on luotu. 

Sille. Jota k11nnoataa ~kin tasavallan syntyhistorU., on 

tarjolla runsaasti kirjallisuutta, onpa auomenkielellåkin sitä kos

keva teoa olemaaaa. fäa.ä ei ole enää syytä sen yksi tyiskoh

tiin kajota. Kuatafa Kemal, uuden ~kin luoja Ja tasavallan 

pääm1ehenä sen kohtaloita koko aJan ohjannut merkk1m1ea, tuli 

huomion eaineekel .... 1915, Jolloin hän, nuori everati, Järjesti 

Anafortaas& turkkilai.en armeijan Jätteiden hyökkäyksen Dardanel

leilla ole ... ia liittolaisten asemia ... astaan Ja pekoitti englanti

laiaet Ja ranskalals.t niiatä luopumaan. Sen Jälkeen häntä pi

dettiin tul .... aieuu4.n mieheni, mutta Juuri s11 tä syystä hän vuo

.ikauaiksi aaikin ... etäytyi syrjään. Konstantinopolin hallitua piti 

ailaimäärinäin sultaanin tai ainakin dynastian pelastamista Ja 

Kemal 011 s111. erittäin epimuta ... a. Kuta enemmän alettiin tuntea, 

ettei hän mUkautunut hallituka.n pOllti i ll:ll:aan, aitä enemmin häntä 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta 1 : 
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koetettiin ayrJäyttää antamalla hänelle tehtäviä periteriassa. 

Jotta hän varmemmin pysyisi POi8sa tieltä, uskottiin hänelle 

yhi laajempia valtuuksia maakunnassa, ja niitM hän hiljalleen 

kMytti tar~oituksiin , j otka tähtäsivät maan vapauttamiseen. Hän 

toimi ensin varovaisesti. rikkomatta avoimesti välejään Konatan

tinopolin kanssa. mutta sitten yhä rohkeammin, kunnes oli 

aika katkaista suhde Konatanttnopoliin. Anatolia kammattiin mie

hiatä vielä kerran Ja saatiin kokoon armeija, Joka oli varua

tUksiltaan mitä kurIin. mutta jolla oli yksi voimakas ase: ub

r autuvaisuua, rohkeus ja epätoivoinen päättäväisyys. Sen hengen 

olivat Mustafa Kemal Ja häneen liittlUeet isänmaalliset tä

tä sanaa voi Jo siihen hetkeen soveuuttaa - miehet osanneet 

ryysJarmeiJaansa loihtia. Taistelu alkoi täydellä todel~ 1921, 

jolloin tammikuassa ensi kerran voitettiin kreikkalaiset. S1tten 

pakoitettiin Italia luopumaan Adaliasta, minkä jälkeen Italia 

viisaa8ti alkoi etsiä kansallisten turkkila isten ystävyyttä. Kun 

vuotta myöhemmin kreikkalaiset oli lopullisesti lyöty ja kark01-

tettu. 011 maa vapaa. Ta.istelun aikana oli Vähän Aasian kes

kukseen, sittemmin pääkaupung1kai valittuun Ankaraan, muinaiseen 

Anoyraan, Jo luotu hallitus ja kutsuttu koolle kansalliskokous. 

Hallintoa oli koetettu Järjestä· sikäli kun sota sal11i ja vaa

tii, haparoiden, improvisoiden kulloiilkin hetken tarpeen mukaan. 

Ja kun vihdoin voitiin ruveta suunnittelemaan olojen järJestä

mistä vak1na1semm1n. Julisti Iemal kansalliskokoukselle: Herrat. 

valtio, Jonka olemme aseillamme luoneet. on nimeltään Turkin 

tasavalta. 

Mutta ei r11 ttänyt julistaa tasaval ta Ja s1.. ten muuttaa 

valtion nimilappua. Ennenkin oli Turkissa julistettu lupaavia 

uudistuksia. 011 laa41ttu puoleensa vetaviä ohjelmia. olihan 

vuo8ikymmen kokeiltu niinsanotulla perustualaillisella järjestel

mällä, mutta va1kka jotain olikin saatu aikaan. ei tulos ollut 

läheskään tyyQtU.,ä. Pitkållis.t sodat olivat lisäksi tuhonneet 

_an tå74.elle.. Perintö, Jonka taaa.,alta sai oamannien valta-
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kunnal ta, 011 

pyytänytko° än , 

ulospeln ja 

enemmän, sai 

surkea, vaikka toiselta puolelta kansa ei suuria 

ainoastaan rauhaa sekä sisäisiltä taisteluilta että 

turvaa rosvousvitsaukselta. Se sai tämän ja paljon 

Järjestetyn hallinnon ja hallituksen. Joka ymmärsi 

sen tuskin itae aavistamat tarpeet, alkoi helpottaa sen elämää, 

opettaa sille entist" parempia keinoja elinkeinonsa harjoittami

seen, hu olehtia sen tuotteiden menel:istä, antaa sille t"smålli

siR lakeja ja valvoa niiden noudattamista Ja avasi sille mah

dollisuuden pyrkiä sivistykseen. Se oli sa anut Johtajan, Jolla 

oli tarpeeks i ihanteellisuutta uskoakseen tulevaisuuteen kaiken 

kurjuuden keskellä Ja samalla terTI realistinen vaisto. l usta!a 

Kemal on ihanteellinen ja radikaalinen reali sti: h Än teki s ää

limättömiå leikkauksia, missä piti niitä välttimättöminä, huoli

matta entiselle teokratialle uskollisten suuttumuksesta, mutta hän 

osasi samalla voitonkin hetkellä asettaa pyrkimyksilleen rajat 

huolimatta saavutettujen voittojen huumaamain sotilashenkilöiden 

vastakkaisista toiveista. Hänen rinnallaan seissyttä Ja yhä sei

sovaa Ismet Pashaa ei pidn unohtaa samalla mainitsematta, sillä 

hän on se nerokaa, sitke" työskentel1Jä, Joka päiv,ostä päivänn 

toteuttaa sitä, mihin pyritään,' 

Uuden Turkin ayntJlllän aikana tuli viel" yksi (!uuri vai-

keus lisää, nimittäin Kreikan sodan lOPPuBUorituksen aiheuttama 

merkillinen vÄestöjen vaihto. Kansainvaelluksen aikoinakaan ei 

pahtunut niin suurta äkilllstä joukkosiirtoa maasta toiseen. Ei 

ollut helppoa sijoittaa autioksl hävitettyyn maahan näitÄ våki

massoja, jotka Tähä1sine kamppeineen siirtyivit toiseen maahan, 

ja luoda heille elämisen mahdollisuudet. 

Kun uuden Turkin luojat ryhtyivät tehtäTä"nsä, ei heillä 

ollut uudenaikaisen valtion elimistä ennestään valmiina muuta kuin 

armelja. 

simä1aiä 

tissen, 

mä1nen 

oaolUl 

sellainen kuin sekin 011. Kaikki muu oli luota Ta. 

tOimenpiteitä 011 ~ista siteet, jotka 111 ttivät en-

Ja näaä ollvat pääaslassa uskonnollisella alalla. Enal

t01aenpide, joka niiennä1ae .. ä vähäpätö18ndessiän kuitenkin 

t&1val1eUaT&& Uetä, 011 tammik. 5 p. 1924 annettu lakl, 
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jolla säädettiin viikkolepopäivä. Kaksi kuukautta myöhemmin. maa

lisk. 2 p. seurasi toinen laki. joka muhamettilaisessa maailmas

sa vaikutti enemm"n kuin tasavallan Julistamine ' aan, nimittäin 

kalifaatin lakkauttaminen . Kuukautta myöhemmin huhtik. 8 p. 1924 

lakkautettiin vielä uskonnolliset tuoaioistuimet. B-ihin 

siin saatiin totuttautua toista vuotta. kunnes elokuussa 1925 

kiellettiin tehin kiyttö. punaisen tupsuniekan päähineen, Joka 

oli saanut muhamettilaisten yhteistunnuksen merkityksen. 

eroavaisuus turkkilaisten Ja europalaisten m.1esten välillä oli 

siten poistettu. Marraskuussa samana vuonna lakkautettiin tekkå. 

Joka merkitsi ykaityisissi asunnoissa olevia rukouahuoneita • 

jälkeen varsinaisia Järjestettyjä uskonnollisia rukousmenoja saa

tiin toimeenpanna ainoastaan moskeoissa. Lakkautettiin uskonnolli

set Järjestöt Ja suletut seurat. eräänlaiset munkk1kunnat. Jotka 

olivat obskurantismin erikoisia turvapaikkoja. Kun t äten oli 

vitetty osmannilaisen teokratian rakenne (Uskontoon ei koskettu. 

se vain ei enää ollut valtionuskonto). tuli maallisen lainsää

dännön vuoro. Tällä alalla tarvi tUin perinpohjaisia valm1s tuksia 

Ja niiden jälkeen vahviste~iiin v. 1926 uusi siviililski. Sveit

sin siviili lain mallinen. rikoslaki, Italian rikoslain mukainen, 

Ja kauppalaki, Saksan kauppalain mukainen. 

Turkin uusi lainsäädntö ei kansalaisoiketiksien jakamisessa 

tee eroa miehen ja naisen välillä. Hunnut katosivat naisilta 

itsestään. niitä ei tarvinnut lailla kieltää. Turkkilaisella nai

sella on nyt tilaisuus ottaa osaa kaikkeen julkiseen elämään , 

saada ~ opetus minkä miehetkin, tuomarina hän voi olla sa

moink 10 asianaJaJanakin. äskettäin on ensim"inen naispuolinen 

muhtar valittu erääseen kylään. (J.iuhtar on kylåesimies; samanU-,: 

minen virkailija on kaupunkien kussakin korttelissa ja hän on 

pormestarin, kunnallishallinnon puheenjohtajan. alainen.) 

Kansanopetus on ollut Turkin tasavallassa erikoisen 

on esineenä. Sen laajentamisen ede1l1tls oli entisen arabialai

sen kirjoituksen poistaminen. se kun vaikeutensa kautta oli 

taidon yleiståmisBn esteenä. niin että oamannllainen Turkki 011 
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lukutaidottomuuden yleisyydessä ene im-isten maiden . oukos a. L ti

nalaisen kirjoituksen ottaminen käytänt "n tuotti s uria va euk

sia ja saatiin Järjestää laajoja kursseja täyslyikliisillekin. sil-

l ä usi kir jo itus 0 i määräpäivästä pakolli nen kaikessa Julkises-

sa toiminnassa. Uutta sen kautta t ehtiin my skin mahdo lli seksi 

luku- Ja kirjoitustaidon oppi minen l aajo11le kerroksille. Samalla 

myöskin alkoi lis~äntyä niiden ulkomaalaisten l uk-u . Jotka osaavat 

turkink1eltä. Kielen puhdistaminen vaikeuttavista arabialalsist a 

j a persialaisista lai no ista on t äydessä vauhdissa. Ja siitä t ulee 

täten suhtee l lis en hel po, rakent eeltaan ver rattain yksinkertainen . 

liikemiesm;i nen kieli. T~ssä työssäkin ilmenee uden Turkin JOhta-

jain yleinen pyrkimys pal aamaan osmannikauden edelliseen kansal li-

seen turkkilaisuuteen. Missä meärin kansanopetus on kymmenes s E 

vuodessa ttwii-tJwlS edistynyt. käy ilmi seuraavista numeroista , 

Jotka osoittavat oppilasten l ukumäärää : 

Allteia- Jatko- Lyseoissa .AInnattt- Normaali-
kouluissa kouluissa kouluissa kouluissa 

1923 336 ,061 5. 905 l,2}1 931- 2,528 

19>3 542,136 3°.316 6, 840 4.155 4.853 

Yliopistoissa 011 v. 1923 2. 914 opiskelijaa j a v.1933 4,853· 

Alussa sanottiin. että Turkin kansa odotti uudelta JärJes-

telmältä ennen kaikkea rauhaa. Sen se on saanutk:in . Kurdien ka

pina v. 1926 on ollut ainoa huomattavampi sot atoimi. Johon t asa

vallan hallitus on joutunut ottamaan osaa, mutta sekin t ukahdu

tettiin pian. Sen Jälkeen ei ole ollut muuta kuin Joku pienem

pi kahakka rajoilla. Ulkopoliittinen horisontti oli tasavallan syn

tyessä pahae.nteinen. Kreikka 011 katkera vihollinen. Romanian kans

sa suhteet olivat kylmät. Mosulin kysymys Jännitti suhdetta Eng

lantiin. Ranskan kanssa oli kahnaukaia Syyrian rajoilla. Persian 

kanssa rajariitoJa, Italian väitettiin himokkaasti tähyävän Anato

lian eräitä osia. Xa1kk1 nämä kysymykset ovat nyt selvitetyt. 

TUrkilla on täysi ystävyys kaikkien naapureittensa 

kanssa suorastaan liitto. Suurvaltain silmissä se nauttii täyttä 

arvonantoa, sitä suurempaa, kun se ei ole niiden luona esiinty

nyt rahankerääJänä vaan on täh~ saakka tullut omillaan toimeen, 
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vieläpä koettanut suorittaa entisi- velkoja niin paljon 

nen maailman taloudellisen elämän romahdusta ehti. sen jälkeen 

se ei ole siihen kyennyt , mutta tätä ei sen syyksi lueta. Ve

näjM oli, kuten t unne t tua, ottomaanisen keisarikunnan ikiviholli

nen. Vallankumouksellinen Turkki asettui heti ystävä1l1siin suhtei

siin vallankumouksellisen Venä J B~ kanssa, Ja viimemainittu oli 

noa, Joka silloisen vointinsa mukaan avusti Turkin taistelua 

paudestaan Ja itsemääräämisestään. Tämä ystävyys on Jatkunut ja 

vahvistunut, Ja Turkin hallitus pitMä sitä ulkopolitiikkansa kul

makivenä. Balkanilla Turkki on kaikin voimin koettanut työskennel

lä yhteishengen luomiseksi äsken vielä keskenään niin katkerasti 

vihamielisten kansa1n välillä, Ja kun tämä työ kerran saatetaan 

loppuun, on Turkin tasavallan hallituksella siitä suuri ansio. 

Sen pyrkimystä rauhallisiin suhteisiin niin laajalti kuin mahdol

lista osoittaa sen låheisempien Ja kaukaisempien hallitusten kans

sa tekemien tätä tarkoittavien sopimusten sarja. Sillä on sovin

tomenettelr- Ja aovintotuomiosopim~~set Saksan, Ranskan, Itaian, 

Unkarin, Espanjan, Tahekkoslovak1.an, Sveitsin, Ruotsin, Norjan, Taatan, 

Belgian, Bulgaripn, Kreikan, Persian kansaa; sitäpaitsi puolueetto

muuasopimukset Ranskan, Neuvostoliiton, Persian, Bulgarian Ja Kreikan 

kansaa; vi~ainitun kanssa vielä äskettäin solmittu 

sa ne m.m. takaavat toistensa rajat, sekä Kreikan ja Neuvosto

liiton kanssa yhteinen lalvastosopimua. Neuvostoliiton kanssa on 

olemassa myöskin merkittävä sopimus, jossa on sitouduttu toisil

leen ennakolta ilmoittamaan naapurivaltioiden ja eräiden muiden 

valtioiden kanssa solmittavista poliittisiata sopimuksista. 

lä mainittakoon Lontoossa allekirjoitetnt hyökkääjän määrittelysopi 

mukset. Vaikka nykyisin sopimusten liikatuotanto onkin JOhtmut 

inflatioon tällä alalla, osoittaa Turkin sopimuspolitiikka kuiten

kin Joka tapauk8essa sen vakavaa pyrld.m,ystä PY8yvään rauhaan. 

Melkein koko tasavallan ajan ulkoministerinä toiminut 

di bey on tämän politiikan innokas ja taitava edistäJä. 

Turkin kanea odotti myöskin rauhaa omassa maassa Ja 

ro.vouaviteaukaelta Ja on nek1n saanut. Omassa maassa ei ole 01-
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lut taiateluJa eikä kapinoita. Hallitus on riittävän vahva ne es

t ääkseen. Joku uskonnolliselta pohjalta läht enyt mellakka. kuten 

Joku vuosi 8itten, muistaakseni vuoden 1931 alussa. Yenemenissä 

tapahtunut muhamettilais t en ki ihkoiliJain yllyttämä yhden päivin 

kestänyt "kapina", Joka tukahdutettiin eritt-in ankarasti, eivät 

sai tse sitä nimeä. Kaupunkien poliisi Ja maaseudun s&.ntarm1sto on 

Järjestetty uudenaikaisesti Ja sen keskuudes sa pidet··in kovaa kuria. 

Rosvoukset ovat lakanneet, Ja kun sellaisia rikoksia Turkissa ku

te.n muuallakin vielä Joskus tapahtuu, saadaan rikolliset kiinni 

oikeastaan paremmin kuin muualla. Si i nä suhtee ssa on Turki n 

pojan. s.o. kansan ylivoit t oi8en enemmistön el-mä nyt turvattu pa

remmin kuin koskaan ennen . 

Veroituajärjestelmän uudistus, Jonka tasavalta 

meen. on erityisesti helpoittanut talonpojan asemaa. 

on pannut 

Sultaanien 

kana oli suurin verotaakka talonpojan hartioilla kymmenysveron muo

dossa. Sitä kannettiin maan bruttotuotannosta Ja oli. kuten nimi 

osoittaa, alkuaan kymmenes osa niistä. Mutta kaikenlaisten lisäys

ten kautta se kohosi kahdeksanneksi, väliin kuudenneksi osaksi. 

Tämän veron kanto vuokrattiin suosikeille Ja yleensä yri t teliJ äi l 

le, rikastumishaluisille henkilöille, Jotka kiskoivat s en se~limit

tä lisän kanssa. Järjestelmä levitti paljon kurjuutta Ja antoi 

aihetta loppumattomiin kahakoihin. Kymmenysvero tuotti kolmanneksen 

valtion tuloista. Sen tuhoisuus oli kauan selvillä, mutteivät sul

taanit eikä edes n.s. perustuslaillinen hallitus uskaltaneet sitä 

poistaa. Tasavalta sen lakkautti v. 1925 muuttaessaan veroitusJärJes

telmän yleensä oikeudenmukaisemmaksi. Uaaseudun hallintoa parannet

tiin muutenkin huomattavasti. Jo edellisenä vuonna oli kylåkunnil

le annettu eräänlainen hallirmollinen autonomia. Maan Jakelu maat

tomille pantiin toimeen 1929. Maanviljelystä on edistetty monella 

tavalla, kouluilla, neuvonnalla, tuotteiden menekkiä Järjestämällä, 

kokeilutoiminnalla, siemenvalinnalla, edullisempi en Ja olosuhteisiin 

sopivampia viljalaatuja kehittämällä J.n.e. Tänäkin vuonna ostaa 

maanviljelyapankki suuria määriä viljaa estääkseen hyvästä sadosta 

Johtuvan hintain romahtamisen entisestään sekä keinottelun. Tällä 

m&tkallani olen käynyt tutustumassa Ankaran läheisyyteen rakennet-
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tuun maanviljelyskorkeakoulu un, joka 10 . ntenä vuosi p-ivänä vihit

t iin. Se on upea, t - a in uudenai kainen laitos, lukuisia moni

k erroksisi rakennuks i a käsittävä ryhmä , ei vielä aivan valmis 

mutta opetus täydessä käynnissä. Li ian suurelliseksi sitä voisi 

sanoa. mutta se on rakennettu tulevaisuutta varten ja onhan 

valtion huolehdittava pääelinkeinostaan. Opetta jat on ulk omailta, 

pääasiassa S~~ sasta, 

Turkin ha llitus on 

josta karkoitettuJ en juutalaisten joukosta 

viisaasti hankkinut itselt-än puut tuvia päte

viä s pe sialisteja e i vain tähän laitokseen vaan Istanbulin yli

opi s toon tarvitsematta 

ampi a palkkoja. 

maksaa n äille yleistä palkkat&80a korke-

maseudun elämään ovat suuresti vaikuttaneet työt tiever-

koston hyväksi. Tasavalta sai perinnökseen tiet sellaisessa kun

nossa, että ne itämaisissa oloissakin olivat kurjia. V.1923 oli 

kunnollisempia teitä maassa 4 ,450 km. ja tiennimellisiä 13,885 

km. Kymmenen vuotta myöhemmin viimemainituista oli 7. 961 km. 

saatettu hyvään Ja Jäännös käytettäväiin kuntoon. Yhteensä on 

nyt Turkissa noin 30 ,000 km. kaikille ajoneuvoille kelpaavia 

teitä. Rautateitä otti tasavalta vastaan 3,350 km., jotka oli 

r akennettu pitkänä ajanjaksQna 1856-1922. Kymmenes.; vuo dessa 

niitä on rakennettu lisää 1,885 km. ja uusia on valmietumas

sao Ne ovat maksaneet 210 milj. Turkin puntaa, jotka on ilman 

lainoja hankittu. Ja mikä ero on entisen Ja nykyi s en välillä 

niiden rakentamiseen ryhdyttäessä. Rautatien rakentaminen Turkissa 

antoi ennen aihetta vuosikausia kestäviin neuvotteluihin Europan 

eri pääkaupunkien ~inan8si- ja poliittisten piirien kanssa. Ja 

kun asia lopulta päätettiin, tuotti se Turkille raskai ta taak

koJa. Oli myönnytty rahallisiin ja taloudellisiin etuoikeuksiin 

vieraille, oli annettu vaikutuspiirejä, oli otettu raskaita lai

noja, jotka ralittivat kahta, kolmea miespolvea. oli annettu 

rautatien tulot takauk •• ksi ja siten riistetty maalta tärkeä 

tulolähde, oli luovutettu ulkomaalaisille kymmenysvero jakin , oli 

annettu etuoikeuksia kaivostoimintaan löydöissä, jotka rakennet

tavan tien varrella ehkä tehtäisiin milloin laajemmalla, milloin 
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kapeammalla vyöhy 1 eellä, huippuna kaiketi amir aali Chesterin Joh

taman amerikalaisen ryhmän vaatimus saada t ällainen etuoikeus 40 km 

levyisell ä vyöhykkeellä 11 1000 km p ituisen radan varrella. Vä.

liin sitoutui s~taani olemaan rakentamatta ollenkaan rautatietä 

johonkin määrättyyn osaa maata. Tällainen oli, vaikkakaan ei uu

sien rautateiden rakentami s en yhteydes sä, eräs salaperäinen sopi mus 

Abdul Hamid 11: s en ja Venäj än tsaarin v"lillå, jonka kautta sul-

taani ei tiedet ä o ikein , mi nk" palveluksen maksuksi sitou-

t u i olemaan rakentamatta rautatietä Kustaanmereen rajoittuvaan osaan 

maata, siis a l ueelle, jossa sitä olisi er iko isesti tarvittu r aj o

jen puo lustamisek si juuri Venäj"" " vas t a an. 

Teollisuutta ei entis essä Turkissa ollut ensi~~e.in . Ja miten

ke.pe oli si voinut olla, kun kapitulatiot antoivat euro palais i l le 

vallo1l1e oikeuden tuoda Turkkiin tavar oita maksamalla aluksi 3 %, 
si tten 5 % j a lopuksi 8 ~ arvotullia. Samalla tietyst i vietiin 

Turkin raaka-aineet kaikella mahdollisel la hel ppou della ois ma asta. 

Saatuaan kapitulatiot lakkautetuksi huolimatta val tain kiivaast va s 

tarinnasta , alko i tasavallan hallitus edis t ää teollisuutta maassa. 

Aluksi perustettiin pankki teollisuus toimintaa tukemaan. Ja 1un 

myöskin tullilainsäädäntö Lausannen sopimuksen m~ä.rääm~n a j an k ulu t

tua 1929 tuli Turkille vapaaksi, s äädettiin heti suojelustar iffi. 

Seuraavassa muutamin esimerkein kuva k ehi tyksestä , joka teollisella 

a lalla on maassa tapahtunut . 

Vuonna 19 23 Turkki tuotti ulkomailta sokeria l ähes 16 milj. 

Turkin puhna n arvosta. Ensimäinen ~keritehdas perustettiin 1926 , 

toinen pian senjälkeen. Seuraus on ollut, etti 1932 maahan tuo

ti in sokeria a inoastaan 3 milJ. punnan a rvosta. Kolmas tehdas 

valmistuu piakkoin Ja neljäs ensi vuonna. Silloin Turkki on 

rin suhteen omavarainen. Mitä t ämä mer k itsee talonpojalle, on s a

nomatta selvää. Tänä vuonna on arvioitu noin 5 milJ. punnaksl, 

mitä viljelijöille on maksettava sokerijuurikkaista. 

Anturanahkaa tuotiin maahan v. 1923 lähes 1,8 milJ. k iloa, 

viime vuonna ei ensinkä -n. Kotimainen tuotanto oli 1932 4 ,1 milJ. 

kiloa. påällysnahkaa tuotiin 1923 519,000 kiloa, vi ime vuonna 
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55,000 kiloa, kun kotimainen tuotanto 011 nous sut 387 .000 kiloon. -

Sementtiä t uotiin Turkkiin niin my -än kuin 1927 65.000 tonnia, 

mut ta 193 2 vain 2.300 tonni a . Oma tuotanto 

129 .000 tonnia. Ja kun teht at voivat vielä 

on tuonti katsottava lakanneeksi. Saippuaa 

oli viime vuonna 

lisät- t uot antoaan. 

tuotiin 1923 2. 7 

milJ. k iloa Ja viime vuonna 25,000 kiloa, näm'ik i n va in hie o i m 

laatuja. Kutoma- Ja sukkatehtaita on tätä nyky~ yli oman 

peen, niin että aletaan etsin vientimarkkino ita. Yksink ertaisem-

paa metalliteollisuutta on myösk i n kehitetty, makeis- Ja ruokata

varateollisuutta samoin , huonekaluteollisuutta on , Ja kumiJalk inei-

den t a rpeesta huolehti i p i an ehkn t ?ydelleen 

te t tua tehdasta . T~tä luet t eloa voisi vielä 

k oön osoitukseksi siitä aktiviteetista. minkä 

maahan teollisella alalla l uo ut. 

k olme - sken pe rus

jatkaa. mutta riitt"

uusi Järjestelmä on 

Kauppalaivaston Kehittäminen pääsi sekin alulle va sta kun 

kapitulatioiden peättyminen antoi Turkille tilaisuuden ottaa ran-

nikkoliikenne omiin käsiin. Kauppalaivastoa oli tasavallan ensim~i

senä vuonna 88 yksikköä. yhteensä 34, 902 tonnia , kaikki vanhoja. 

kelvottomia aluksia. Senvuokai luovutettiinkin ulkomaalaisille kål.

deksi vuodeksi oikeus rannikkoliikenteen harjoittamiseen. Vi ime 

vuonna 011 Turkin hallituksella. Joka myöskin oli ryhtyn~ laiva

liikettä harjoittamaan saadakseen sitä pikemmin olot korjatuiksi, 

Ja yksityisillä varustaJilla yhteensä 110,170 tonnia uudistettua 

kauppalaivastoa. 

Osakeyhtiöitä. Joita ei enti s essä Turkissa ollut ensinknän. 

on nyt 113. yhteinen pääoma n. 7.5 milJ. puntaa. Ulkomaalaisten 

Turkissa toimivain yhtiöiden lukumäärä on kasvanut sen suuremman 

turvallisuuden VUOksi. Joka maassa vallitsee. Niitä on nykyisin 

71. yhteinen pääoma 2.3 milJ. puntaa. Osuustoimintaliike käsittäE 

kaksi ryhmää, nimittäin kauppalain mukaan perustetut Ja maanvil

lyspankin alaiset maanvilJelysosuuakunnat • Edellisiä oli 1923 

siinä 9 Jäsentä Ja pääomaa 262.000 puntaa, nyt 37, niissä 

niä 15.685 Ja pääomaa 1.3 mil~. puntaa. Jälkimäisiä oli tämän 

vuoden ayyakuua8& 648, niiasä Jäbeniä 58.578. Maksettu pääoma oli 
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2, 8 mllJ . puntaa Ja merkitty 6,8 milJ. punt aa. .! anv: 1Jelys an-

k i n n:{ ille o 8Ullskunni lle suorittama avustus 4,5 milj . untaa ja 

osuuskuntain ~senilleen suorittama avustus 8,9 milJ. puntaa. 

Kau patase oli alk-uvuodet pa ssiivinen, eni i:n vuonna 1929 , 

jolloin tappio nousi 101 milJ . puntaan. Yleisen taloudelli sen 

elämen kiristyessä oli Turkin hallitus akoitettu ryht,ymä~' erit-

täin ankaraan ulkomaisen tuonnin säänn "stelyyn. Tämän olitiikan 

va i k eutta on osoit t anut sen alituinen muuttuminen yksit i skohdissa. 

Päämääränä on ollut kaup ataseen muut t ami nen aktiiviseksi , Ja tä

m~ on saavutettu, mi t ä uhrauksia maassa lieneekin saatu s en hy

väksi tehd li varsinki n hal lituksen tulojen vähent,ymi sen vuo ks i. 

me vuonna oli kauppatase akt i ivinen 15.4 miljoonalla . Viimei set 

meno säännöt on saatu tasapainoon, mutta kuluvana vuonna näyttää 

siltä, ett·· tasapainoa ei kiytänn "sse. saavuteta. Tilanne on vai

kea. sillä uusia veroj a ei tahdottaisi en;; v~est "lle aset taa. 

Olen tahtonut esittää n~in pal J n ~uivia numeroita, sillä 

ne osoittavat sellaisell e lukijalle, Jolla on mielenkiintoa 

nuorta , reippaasti tehtäviinsä ryhtynyttä tasavaltaa kohtaan, 

min kui n pitkät selitykset, miten paljon on saatu aika Maape-

rällä, Jonka rikkaudet ennen meniv"t ulkomaalaisten p""omanomista

Jain taskuihin , Jossa oli kehittynyt salaper~inen, mystillinen , it

seensä sulkeutunut el rum" antaen ulkomaalaisille aineellisen rikkau

den lisäksi vielä tarunoma1euutensa loppumat tomat aarteet, siellä 

sykkii nyt uudenaikainen, realistinen, vilkastahtinen el ämä . Satua 

siinN ei en"ä ole ensinkään, tuskinpa muualla kuin Ist anbulin 

Ireneklrkon ase- Ja pukukokoelmissa sek~ vanhassa seralJissa vielä 

olevassa sultaanien aarteessa. Mutta Joskaan Europan mielikuvitusta 

ei eniN tällä tavalla Turkista rikastuteta, niin 

nan lrultuuriaarretta nyt Jo ja ennen pitk"" vielä hämmästyttävämmäll~ 

valla uuden kansallisen sivistyksen aaavutuksilla. Ainoat. Jotka menettä

vät. ovat kai runoilijat, mutta heillähän on keinonsa palata menneisyy

teen, Jos haluavat, Ja etsiN sielt; entiset Itämaat. Turkissa niitä e1 

enää ole. Ja i'urk1n kymmenvuotinen historia on Jo alkanut va[kut

taa esimerkillään lVöakin kauemmaa 1tN~ • 

.. 
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Kemal Paahan Ja hänen miestensä työtä Ja niit; oloja, 

Jotka he ovat 'l'urkkiin luoneet, ei m1&lestäni saa mitata oikea

oppisilla liberaalisilla kaavoilla. Mistä aineksista Turkkiin 

si voitu l uoda demokraattinen järjestys, se on arvoitus minulle, 

Joka olen nyt kaksi vuotta 'l'urkin valtion eläm"ä seurannut Ja 

tullut tämän kansan Vilpittömäksi ystäväksi. furkin tasava llan 

minen Ja Järjestäminen on ehkä merkillisin valtiomiesteko, mitä 

täm- vuosisata on kokenut, se on elähyttävä, rakentava Ja uu

destiluova työ aikakautena, Joka tuskin on nähnyt muuta kuin 

hävitystä. 

Ankarassa , 20 p. marrask. 1933 • 

( - ) utu . 
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Salainen . 

ANKARA SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 5· 

Ankara ssa 20 p:nä marraakuuta 19"' 

Asia: 4: a Balltanin konferenaa1. 

Olen äskettäin, Ankaran-l"hetystön raportissa N:o 1, tehnyt 

selkoa Balkanin konferenssei.ta, niiden pyrkimyksiatä Ja 

ti k~ännölliaiat" saavutuksista. T.k. 11 päivänä p"ättyl 

neljäs, Joka pidettiin Saloalkl.... Edelliatä raporttiani t~yden

nän suppealla seloatuksell. tästä konferenssista. 

Konferenssi herätti osanottaJiasakin koko lailla ennakkoep"i

lyksiå varsinkin senvuoksi, ett~ kokouspaikaksi oli valittu 

niki, vanha ri i.takapula Balkanilla. Vaarat onnistuttiin kuitenkin 

välttämään. Konferenssilla katsotaan olleen menestys, sillä teh

tiin erinäisi" päät~ka1ä, Jotka eivät ole vailla merkitystä, 

ka niiden käytänn~llinen &rYO Tähenee sen kautta, ettp. konfe

renssi yhä on epävirallinen. Ainoastaan Bulgarian delegation Joh

taJa osoitti tietysti tyytymättömyyttä, mutta hänkin käytti niin 

lievRä muotoa, että toiTOi vastaisten konferenssien tekevän pä;-

töksiä, Jotka paremmin tyydyttävät ~ariaa. 

Kokous lau.ui erään tO~Tomuksen, Jonka asianomaiset hallituk-

set luultavasti ottavat bQom1oon, n1m1ttäin että Balkanin valti

oiden ulkoministerit kohtalsiTat toisensa ainakin kerran vuodessa 

keskuatellakseen Jhteisistä asioista. !ämä toivomus on täydelleen 

sopusoinnussa Ti1me aikoina i1menn.en vilkkaan pyrkimyksen kanssa 

viralli.een kOsketUkseen maiden keaken. 

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
'~" " h'." " ""'· · · · ··· · · · · · ·· · ···· · ·· · ······ ····· · · ..... ....... ..... ............................... ....... ....... .. ................... . 
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Bulgaria vaati konterenssissa Jälleen täydel11stä tasa-arv01-

suutta Balkanin kysymysten käs1ttelyssä sekä vähemmistöJen 

01keuks1en myöntämistä ka1k1l1e toises.. valtiossa asuv1lle 

balkan1la1sten kaneain venemmistö1lle. Kumpikaan ne1stä toivo

mukaista ei ollut uus1 eikä niinollen hämmistyttäny~. Mitä 

tasa-arvoisuuteen tulee, voi se eräin ehdoin toteutuak1n. 

Ainakin on Kreikasta Jo tullut lausunto vaatimuksen hyväk

symisestä kUitenkin sillä Bulgarialle epämieluisella lisäyk

sellä, ette1 tämän aJatuksen taakse saa kätkeytyä pyrkimys 

Neuillyn r auhan muuttamiseen. 

Vähemm1stökysymyksesså Bulgaria yhä pysyy ent1sel lä, 

, annalla. edel11sessä raportissani selostamallan1 

mys on yhä Balkan1n yhteisymmärryksen 

Joka tapauksessa 

sen es1lle 

on myönnettävä, ett" 

vaikea 

Bulgaria 

loukkauskiv1. 

nyt ottaea,L 

saan noin ylehuU muot011tuna ilman näkyvä" , 

erityiseen maahan kohdistettua kirke" t arkoitti Johtaa kes

kustelun rauhallisemmalle ladulle. Ratkaisu on silt1 vaikea 

eikä ole helppo ymmärtää, mihin perustavat optimisminsa ne 

balkanilaiset, Jotka Jo nyt puhuvat Balkanln tederatiosta 

Sveitsin mal11in, vieläpä l uulevat, että se on helpompi 

toteiuttaa Ja säilyttää kUin Sveitsissä, Jonka kolmella kan

salla on kullak1n naapurinaan sam&nrotuinen Ja samaa klel t·· 

puhuva suurvalta. sensiJaan etti uneksittuun federa t 100n 

tyvät Balkanin kansat ovat kukin kokonaisuus. 

Helpommin kuin poliittisista pä"sevät Balkanin konta

renssit yksimielisyyteen käytännöllisistä kysymyksistä. Salo

nik1ssa suositeltiin yksimielisesti hallitukselle rautatieyh

teyden aikaansaamista Kreikan, Bulgarian Ja Romanian välille. 

Sen kautta tuli painoetetuksi myös kysymys Tonavan yli 

tavasta Bulgarian Ja Romanian välisestä sillasta, Jota e1 

ole atrat.egi8ista syistä saatu aIkaan. 

Konterens8i antoi kannatuksen.a kysymykaille, 

kivat kaikkien Belkaain valtioiden etuJa vastaavaa yhteistä 

tullipoliti1kkaa, taloudellisten kyaymJsten yhteistä kä.itte-
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17ä Ja yhteistä Balkanin kauppapolitiikkaa v1eraiien valtioiden 

auhheD. 

Salonik1n konferensai ei aila aaanut alkaan mitään 

ratkaisevaa. Mutta se on kuitenkin sekin askel Balkanln yhtey

den luomisesaa. Balkani tottuu vähitellen aJatukseen. että sen 

on totmittava yhdessä Ja yksim1elisenä. Vo1tto sekin. 

Ankarassa. 20 p. marrask. 1933. 

( - ) ArtU • 
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A. Ii K .A.R A SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 6. 

Ankara sa 22 p:nä marra8 kuuta 19 33-

Asia: UelJÄnul.lan J>ol?iDlWJ. Bal

kanl11ekin. 

Salainen . 

Saavuttuanl Ankaraan ehdin saada vain yhden lyhyen kesKUS telun ul

koministerin kanssa ennen hänen lähtöään matkalle Ateena&n Ja Belgradiin. 

Jugoslavian peäkaupungissa hänellä on aikomuksena allekirjoittaa 

sopimus. 

Keskustelussamme kävi heti ilmi, miten Mussolinin Neljänvallan sopi

mus on '!'urkin hallitusta loukannut, seikka, joka muuten tiedetään ~ne

vestäkin. Tew!ik Rushdi bey piti toivottomana yrittää pelastaa asei

den supistam1sasiaa tämän sopimuksen kautta. Kun olin puheeksi suurval

tain nykyisen merkityksen Balkanilla, selitti hän, että Italia on menet

tänyt paljon. Grandin poistuttua Roomasta, on Italian ulkopolitiikka hei

kentynyt, selitti hän. Genevessä se on ollut epeonnistunutta, sillä pa

rooni Aloisi ei ole ollut riittävän taitava. '!'urkki on ainoa ystävä, mi

tä Italialla nykyisin on Balkanilla, sanoi hEn, mutta tällä vakuutus oli 

ilmeisesti virallinen korulauae. Bulgariaa Italian vaikutus vielä pitää 

samalla linJalla kuin Italia itsekin, nimittäin eristettynä. Mutta, ellei 

~ia tule meidän toisten mukaan, sanoi hän nimenomaan, niin me muut 

nelJä Jätämme sen syrJään Ja kulJemme yhdessä. 

Hirttiä siltä, että Tituleaoon kiertomatka on n;itå neljää paljon 

lihentänyt Ja että se on todella vienyt Balkanin valtioiden yhteistoimin

taauunnitelmaa suuresti eteenpäin. Hyt puhutaan Jo nimenomaan Balkanille 

tuloa .. olevasta BelJänvallan sopimuksesta Turkin, Romanian, Jugoslavian 

Jakelu [kir;aimin seuraavien oh;eiden m~kaan : J) Tavallinen . 2) Tavallinen;a lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 
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Ja ltre1ltan keKe. T~ik RuahcU beyn matka Ahenaan on llmeisesti tämän 

auunnitelman kanssa yhteydessä. 

Palataltseni suurvaltain vaikutukseen Balkanilla, 011 kiintoisaa kuul 

la hänen määrlttelyäM n si l t ä . Saksalla ei ole mitään vaikutusvaltaa eikä 

poliittista merkitystä Balkanilla. Englannln merkitys on pysynyt ennal

laan. Sen SiJaan SovJetin Ja Ranskan merkitys Ja arTO on huomattavasti ~ 

li.-äntynyt. Näkyy SiiS, että Pikkn-ententen vaikutus on ollut tehokas, 

Ja toisaalta tämä Turkin ulkomini.terin vakuutus osoittaa myöskln, ettei 

Italian politiikka ole onnistunut. Eräässä äskeisessä raportissanl mai

nitsin. että Italian hallituksella alkaa nähtävästi olla liian paljon 

toJa tulessa ulkopoliittisella alalla ehtiältseen niit- kaikkia takomaan. 

L1ekltö todellakin niin, että Balkanin ahJossa olevat raud.at alkavat Jääh

tyä. 

Aseiden supistamiskysymyksen kohtalosta puhuessamme, mainltsi Tewflk 

Ruahdi bey, että hänen nähdält.een ainoa tie eteenpäin nyt on el vyttäii Eu

ropakomission toimintaa uudelleen. Tämänpäivän lehdistä näen, että hän 

on lausunut saman ajatuksen Agenoe Havasin edustajalle. Europanunloonin 

tutkimuskomission puheenjohtaja on kai ranskalainen Herriot. Samalle 

tatteliJalle hän on lausunut, että Ranskan fasifiatinen politlikka mer

ki tsee maailman rauhan turvaamista. Vaikka nämä sanat onkin lausuttu 

ranskalaiselle lehtimiehelle, Joten k6hteliaisuus 

rettävää, ovat ne niin yttmekkäät Ja suorat sekä ilmaisevat niin peitte

lemätt~ kannanoton k3symyksessä, Jossa Italia yhdessä Saksan kanasa 

on tunnetusti toista mieltä, että niitä saanee pitää osoituksena hänen 

minulle valtuu.ttamastaan Ranakan vaikutusvallan lisääntymisestä Bel. kanilla. 

Hän näytti myöakin olevan selvillä slitä, ettei lähentyminen Rans

kan Ja Italian välillä ole e41st~Ja piti sitäkin yhtenä oaoituksena 

Italian ulkopolitiikan haparo~sta Ja aen puutteista mitä selväpllrtei

anoteen tulee. 

ADkarassa, 22 p. marraslt. 1933. 

( - ) ArtU. 
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Salainen. 

SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7· 

Ankara ssa 30 p:nä marraa kuuta 1933· 

Asia: ~kin:-~JUiO.ala.Y.1.an y.s1i.bnssopimus. 

~k1n ulkoministeri on, kuten tiedetMen, parhaillaan mat-

kalla Belgrad11n tarkoituksella allekirJoittaa uusi sopimus sen 

sopimussarJan lisäksi, Joka sitoo Balkanin valtoJa toisiinsa. Tä

mä sopimus on par&toitu Jo viime lokakuun 9 pMivenä Genevessr. 

Se allekirJoitettiin Belgradissa t.k. 27 päivänä. 

Sopimuksessa sopimuspuolet sitoutuvat rauhallisin Ja 

lukeinoin sopimaan erimielisyydet, Joita ei ehkä ole saatu koh

tuullisessa aJassa sovitetuksi tavallista diplomaattista tietä, se

kä olemaan ttissä tarkoituksessa turvautumatta muihin kuin 

sessa määritelty1hin keinoihin. 

Sopimuspuolet sitoutuvat ol~ käyttämätta sotaa kansalli

sen politiikkansa vål1kappaleena, tuomitsemaan kolmannen valtion 

tekemän hytlkkäyksen sekä osanoton sellaiseen hy01ckäykseen. kuin 

myöSkin kaikki toista sopimuspuolta taikka mOlempia yhteisesti vas

taan kohdistuvat hyökkåysluontoiset tOimenpiteet. 

Sopimuksen ensimäinen luku käsittelee sovintotuomiomenette

lyä kysymyksissä, Jotka koskevat sopimusten tulkintaa tai 

liayyttä kansainvälisen oikeuden alalla. 

Toinen luku koSkee pysyvåisen sovinto valiokunnan asetta-

mista, Johon kuuluu viisi komissaaria, yksi kummankin 

len asettama Ja muut kolme yhteisesti valittuJa muiden maiden 

kansalaisiata. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 
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Sopimuksen vo imassaoloaika on v11si vuotta r atU'iointien vaih

dosta. Ellei sit- irtisanota kuutta kuukautta enn en p·-ttymistä, 

jatkuu voimassaolo automaattisesti viel- viisi vuot ta. 

Tey~lk Rushdi ' BeJn matka on eröässä suhteessa herättänyt kat

keruutta Bulgariassa. Siellä on nimittäin ymm~xretty, että hän 

koitukselllsesti Järjesti matkansa tapahtuvaksi pitkä- kiertotietä 

A_ •• nan Ja Salonik l n kautta , sensijaan et t e - olisi matkustanut 

r aan Soiian l äp i. 1tatkan suorittaminen tätä tietä antaa epåilem-t

tä aihetta t 511aiseen tulkintaan. Kun tapasin hänet muutamia päi-

ta viä ennen matkalle lähtöä, puhui hän täst- matkasta palJon mutta 

ei mitenkään viitannut siihen, että menisi Ateenaan. Se aika, Jon

ka hän ilmoitti matkan kestävän, oli lyhempi kuin mitä siihen 

Ateenan kautta kulJettaessa on t axvittu. Minusta n;Yttää siis sil

tä. että todella tapahtUi pieni mielenosoitus Bulgarialle. 

ta 

TUrkin lehdet, vastatessaan bulgarialaisten lehtien tyytymät

tömyydenilmaukseen matkareitin JOhdosta, otat kyllä vi itann.et siihen, 

että Turkin Ja Kreikan suhteiden ollessa sellaIsia kuin ovat, ei 

ole mitään outoa siin-, että Turkin ulkominIsteri menee Ateenaan. 

Mutta ne lisäävät sellaista, Joka osoittaa bulgarialaisten ymmär

täneen tilanteen oikein. Ne huomauttavat, ettei Bulgaria ole pitä

~ lupauksia, Jotka annettiIn Iamet pashan Ja 

dessi tänä .,ksynå Sotiassa. Ja nii8sä saa lukea seuraavankin ku-

vaavan lauseen: "VUOden aikana aattuneet tapaukset osoittavat, miten 

suure8sa määrässä Turkki on ollut oikeassa ottaessaan herkästi huo

mioon sen v1bam1ellayyden virtauksen, Joka Bulgariassa on ilmennyt 

Turkkia vastaan." Tilanne on sii. Balkanille vaxsin kuvaava: Bulgari

an Jmpärille rakentua nelJän muun Balkaninvaltion keskinäisen sovin

non Ja 1htei8,..!rr1kaen ketJu. Ja se itse pysyy eristyneenä. 
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Ateenanmatk&.lla on Terlik Rushdl Beyn lausunnoissa, mit- B&l

kanin yhteisto imintaan tulee, tapahtunut pieni muutos. Hän on 

Ateenassa lehdille antamissaan lausunnoissa torjunut nl1nsanotun 

BalkanL~ "nelj-Dvallan sopimuksen" aktualiteetin jokseenkin avoi

mesti. Kun häntä Ietanbulissa haastateltiin menomatkalla, oli hän 

viele salap er~ inen ja epämäir-inen täss" suhteessa. Syyksi saat

taa ajatella senkin. ettei Kreikka halunnut tätä asiaa vedettä

vän aktuaalisena ju.lk1suuteen juuri tiillä hetkellä. Se ol1si ni

mitt äin syrjäyttänyt Bulgarian. Parhaillaa.n on At eenassa bulgaria

lainen valtuuskunta koettamassa löyt"ä sovintoa näiden maiden väli

sille riitakysymyksille. Tosin saa olla vakuutettu, ettei 

synny. sillä Dedeagatshin kysymys on liian kipeä Bulgari&lle Jotta 

se voisi siinä myöntyä, mutta Kreikka toivoo. kuten muutkin, et

ti tämä neuvottelutilaisuus johtaisi edes Johonkiin välien para

nemiseen. Kaikki puhe "ne13ånvallan sopimuksesta" siis tällä 

syrJ::i\n. Terli Rushdi ~ey ilmoittikin mielipit eensä olevan. et tä 

Balkanin yhteistoiminta parhaiten toteutetaan kaksipuolisilla sopi

muksilla. kunnes YLeinen B&lkanin sopimus on kypsä solmittavaksl. 

Bulgariaa on s11s vielä käsiteltävä. 

Ankarassa, marraskuun 30 pii! vän" 1933· 

( -) utU. 
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ölle l~nettM~ SUomen Ankarassa olevan L-hetyatön ra

portti N:o 8, Jonka otsikkona on: 

Maanviljelyksen asema Turkissa. 
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Salainen. 

Å . 1l K .A. .R .A. SSA OLEVA LÄHETYSTö. - --------
_._----+""'"' 

RAPORTTI n:o 8. J.J 

Ankara ssa 30 p:nä lD&rl."aB kuuta 1933. 

--- . -- '-
Asia . MaanvllJ elyltaen asema Turkissa • 

. ... .. '-... 

Siinä 1'\u'kkia koskevassa aineistossa, Joka minulle on kart

tunut kahden vuoden aikana, on Joukko tietoja Turkin pääelinkei

non, maanviljelyksen, nykyisestä asemasta. Kun Hallituksella 

komuksena siirtää SUomen edustaminen Turkissa toiselle, tahdon nä

m~in tledot käyttää aeloatamalla ne täas? raportissa, toivoen että 

on ehkä Joku, Jota ne volvat kilnnostaa. 

Turkin tasavalta rajoittuu, niinkuin tledetäin, melkein kokonaan 

vähä rua-Aas i aan , Anatoli an. Tam~ niemlmaa on korkeata ylätasankoa, jonka 

rannikol.la on lev.äaplå tai kapeampla tasankov itä. Vi1memainittuJen 

llmasto on Vällmeren ilmastoa. Rannikkovyöhyke on kapein pohjoisessa, 

Mustanmeren rannalla, Ja laajenee lännessä Karmaranmeren Ja Egeanmeren 

rannoilla. Eteläsaä Tauruksen Ja Antitauruksen vuorlJonot sen Jälleen ka

ventavat. kunnes ae rannikon 1t-oslssa avartuu hedelmälllseksl Adalian Ja 

C1l1clan tasangoikal. Niemimaan keak10sat ovat puukasvilllsuadesta melk 

paljaita paltsl pohJoisessa, JOS8& on suuria, koakemattomia metsiä. Ylä-

. taaangon tärke1mmät kaupungit, pääkaupunki Ankara, Eakishebir, Kutahia, 

Cesarea, Konian, 31va8, slJaitsevat noin tuhannen metrin korkeudella me

renpinnasta, mutta varslnkin Persian rajalla päin, Araratin seuduilla, 

on vielä korkeaapla aluelta. 

Luonnollista on, että puuttomalla ylätasangolla Anatolian s1sä

maasaa talvet ovat kylmiä Ja kesät kuivia Ja kuumia. Rannikoilla taasen 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tav.allinen. 2) Tav.allinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta . J.' 
............ ......... ....................... ........•... ................................. .. ....•....... ............ .. .. .. .................. ........ ' ............. . 
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ilmasto . on lauhkea vaihdellen seutuJen mukaan. Sinopen Ja Treb1sonden 

linen seutu Mustanmeren rannalla on lauhke .. , sitM kun suoJelee ~aukasian 

vuoriato, Ja siellä viihtyy 0111 vi, appels11ni, man teli- Ja pähkinäpuu. 

Seutu Sinopesta Istanbuliin on avoin pohJoi8tuulille, sielle voi sataa 

lunta talvella Ja keeäll;: on k08tean kuumaa. Uarmaranmeren Ja Egeanmeren 

rannikoilla on tMydelleen Välimeren ilmasto, Ja Cilloian rannikko, Tauruk

sen suoJelemana, on kuuma. 

Trst; ly~estM maantieteelliaestM katsauksesta ilmenee, et t g il

mastolliset olosuhteet Turkissa vaihtelevat suuresti, varsinki n sademäärä . 

V. 1931 Istanbulissa keskilämpö t 14,1 (Celoius), korkein t 34,8, al i n 

- 2,6. Smyrnassa keskil. + 17,4. korkein + ~8.4, alin -2.2; Anka-

1t rassa keskil. ~ 11. 6 , korkein ~ ~6.2, alin -15.9. sademäärä amana 

vuonna millimetreied Edirnessi (Istanbulin piiri) 785. I zmir1ssä 

(Smyrna. Läntisesa~ Anatoliassa) 732, Bureassa (luoteisessa 1natolias

sa) 842,4. Ankarassa 423 (v.1930 286), Eakishehirissä 379. Anral yas a 

(etelä1sessä Anato11a ssa) 1393. Karaissa 536, Bitlisisaä 1243 (mOlemmat 

iti.1sessä Anato11assa). sekä Mustanmer en rannalla Zongouldakissa (Turki n 

hlilikauv08seutU) 1969 Ja R1zesaä 4045. Uetsättömässn sisämaassa sateet 

ovat aäänn~ttömiä Ja rankkoJa muuttaen l aaksot vähäksi aikaa sOiksi. 

Uaanom1stusolot olivat sultaanien aikana monimutkai set. Maa 011 

~aA. Tätä omaisuutta kuitenk1n hoit1 Jumalan siJainen maan pääll ä , 

Sulttaani, Jolle maa pii8 lähinnM kuului. Yksityisillä oli ainoastaan 

ki1tt~o1keua. ,Joata hän maksoi yerona tunnetut kymmenykset maan brutto

tuotannosta. kymmenykset, Jo.ta kuitenkin eri tavoin lisättiin, niin että 

ne eaattoivat nouata kuudennekseenkin tuotannosta. MaanvilJ elystiluksll

le ei 8aa~t rakentaa muuta kuin er1tyisellä luvalla, mutta mitä silloin

k1n rakennetti1n, se oli sulttaanin omaa. Asuin- Ja muut rakennukset 

.lJalt81yat erlty1sellä kylåalueella, eii. el vllJelysalueella, Ja ne 

ol1vat ykalt71.ten omaisuutta. Tä •• ä selvltys, miksi turkkilaiset kylät 

oyat taaJoJa taloryhmlä. Kun vllJe17smaan ki 7ttöo1keuden 8aattoi vuokra

ta tols.1le sekä aJldl Ja perli (perimlkaen kautta tapahtuvasta käfttöol

keuden slirrosta täyt71 suorlttaa erlt7inen maksu. Joka sii. oli erään -

lainen perintöyero 1, 011 täa~ käyttöoikeu.a käytännössä Jokseenkin omi s

tuaoikeu4en veroinen. turkin taaaYalta s~t7nän ilman muuta muuttlkin 
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entisen kKyttöoikeu1en tF~deksi omistusoikeudeksi Ja loi siten omistus

oikeuksin maahansa kiint~~een maanviljelij äväestön. Sulttaanien aikana 

kruunulla oli hallussaan suuria aloja maata. Jonka k-ytt "oi k euttakaan 

ei oltu luovut ettu yksityisille. N~- maat si1rtyiv~t tasavallan 

selle Ja niihin on miltei yksinomaan turvauduttu. kun on ollut siJoitet

tava uutta maatavilJelevää v: estöä. esim. Kreikasta väestöJen vaihdon 

johdosta sl1rtpnei tä turkkilaisia (vaikka tietysti Turkis t a l iiht enell t ä 

kreikkalaisilta j-i paljon maata k-ytettäv si tåhen t ar koituks een) s eka 

varsinkin Ässerbaidjan in turkkilaisten JOukottain paetessa Turkki i n s il

loin, kun Kaukaasian itsenäisyyteen pyrkineet valtiot jälleen Jout vat 

entist- kiinte;mmin Ven-Jen tukehduttavaan yhteJteen bolshevikien valla

tessa nämä nuoret valtiot pettäen Julistuksensa Venäj- kansain itsemää

räämisoikeudesta. Yhli viel" in sup u turkkilaisia siirtolaisia Balkanin 

eri maista. kuten juuri ne. ine päivin~ useita satoja Romaniasta. Näm: 

myöskin siJoitetaan asumaan valtion maille. 

Turkin nykyinen v-k i1uku on vaikea tarkkaan m-ärätä. Vuonna 1927 

tOimeenpantiin yleinen v~enlaBku, Ja sen tUloksek'~aatiin 13. 6 mi lJ. Kun 

valtakunna~ pinta-ala on 762,736 neli ökm. (lis[ksi soita 1170 neli km . 

Ja Järviä 8434 neliökm. ). on asutustiheys keskim;nrin 17,9 neliöki lomet

riä kohden. (Main ttakopn ohimennen, että lukutaidottomien pr osenttiluku 

1927 011 91 ,84 ~i mutta silloin ei vielä oltu toimeenpan tu kir Jainuudis

tusta eikä opetus siis ollut voinut pääst- vauhtiinj nyt ova t olot 

muuttuneet.) Väestöstä on kuitenkin osa vielä paimentolaisasteella Ja 

olot muutenkin niin kehittymättömi~. ettei väenlasku ollut täydellinen. 

Yhä vielä löydetä~ vuosittain jopa kymmenin tuhansin henkiI " itä, Jotka 

ovat vKlttäneet kaikki sivlilirekisterit. Nykyinen virallinen arviointi 

väkiluvusta on 17.5 miljoonaa. Vuonna 1927 laskettiin mc.anvilJelysväestö 

9.1 miljoonaksi. mikä teki 67.7 ~ väestöstä. Voi olettaa. ett~ nuo todel

liset trtolaiset ainakin melkoiseksi osaksi ovat maaseudulla asuvia, joten 

maanvilJelyaveestön suhdeluku todennäköisesti on jonkunverran suurempi, 

mutta Jokatapaukaesaa Turkki on ylivoittoi8esti agraarimaa. Muuten ei 

voi ollakaan. 8ill~ teollisuus on vasta muutamina viimeisinn vuosina al

kanut kehittyä Ja on vieläkin varain heikko. 

Maatilat ovat. mitä vilJeltyyn maahan tulee, pieniä. nimitt:in 
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keskime~in koko maasaa erhetti kohden 24 ,9 dönymiä, ja yli 50 d ' nymin 

kesk1määr~ on kai kki aan vain viidess M vilaJetissa. Pieni n on 4,1 d 'n iä 

ja alle 10 j ä~ keskim::ir" vain 3: ssa vllajetissa. Uaanvl jelirperheisså 

on jeseniä :teskimMärin koko maassa 5 ,2; vetoelMimiii keskimiöirin perhettg 

kohti 1, 9 ja tuottoeleimiä 14 . 5 , mitM lukua ar~osteltaessa tulee muistaa, 

ett- runsaimm i n edustettu t uottoeläin on l ammas. M an karjameer~stä anta

vat kMsityksen s~avat luvut v. 1932 veroitetusta karjasta. uorta kar

jaa ei ole otettu lukuun. Lampaita oli 11,768 .000, tavalle vuohia 

7 , 510 .000 , härk i- j a l ehmiä 5 . 315 , 000 , mohairvuohia 3,315,000, aaseja 

~08,000. 'mvele$ta 555,000. hevo sia 511 ,000, kameele ja 86 , 000, mUuleja 

40 .000. Maanviljelyksen työk~lut ovat viel M puutt eelliset Ja al ku eräi s et. 

Tilasto laskee ainoast aan: ~u1sia ajo elejä 1,2 i l j ., rautaisia ajo elejä 

200.000, er laisia maanviljely.skoneita 15.711. N- ii numerot ovat vuodel ta 

1921. Nyt on maanvilJ el sministeri " sB~ minulle vakuut et tu. et tE til anne on 

paljon arantunut. Numeroita annettiin : auroJa 1.2 milj., niitto-, viljan

leikkuu- Ja uimakoneita 16.000. Todennäköi sesti nämä n erot ovat r eip

paasti yli:lspåi n py ristettyJä. Traktor eita sano t tiin olevan "v!ilim ", t o

dennäköisesti ei ollenkaan. T11uks ethan ovat ni i n pi en i ä , ett~ se ehkäi

see uudenaikaisten koneit1!en hankintaa, niinkuin vll j eliJnin k '" hyyskin . 

Raha-avustusta valtio ei maanv11JeliJ ille suoranaisest i anna. 

Lainoja antaa erityinen tasavallan perustama maanvi ljelyspamkki ja mi nulle 

selitettiin, että yksityiselle viljelij~lle annetusta lainasta on, paitsi 

häntä itseään enSisijaisesti, myöskin koko hänen kyläkuntansa takaukaessa. 

Maataloustuotteitten hintain alennuttua, joutui Turk i nkin talonpoika pa

haan pulaan. Vehnän hinta normaal1aikoina 011 10-12 pi a steria (1 he

ter1 • 20 penniä normaalikurssi1n) okka, joka turkkila1nen painom1yta on 

1 kilo 28j grammaa. MUtta v. 1929-30, Jolloin sato nousi 3 m11J. ton~ 
, ' 

niin, laskeutui hinta 2,5-j piasteri1n. !lillä viikolla se näkyy olevan 

3,07 - 3.17 piasteria. Ma~YilJelY8pankk1 on kuitenkin alk nut ostaa lii

kaviljaa est-[kseen hintoja liikaa putoamasta. Uutta mahdollisten ostojen 

yläraja on vain 1 milJ. TUrkinpuntaa. Tätä nykyä pankki maksaa 4 piaste

ria okalta. KaanvilJelij-in osuuskuntia ei tunneta. Maaseudulla on kyllä 

lukuisa 30ukkO osuuSkuntia, mutta nämä ovat eräänlaisia luottola itoksia, 

ja niit~ pankki avustaa melkoisilla summilla. 
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VilJel..ysmaat 0 a t luonnolliae ti viel:: alkuperfii si". 'uuta muokkaus

ta ei Juur i tapahdu kuin kyntö, Joka suoritetaan aateit ten a lett a 

syksyl lä. Kylv " t apaht u sisemaassa loka-marra akuus 8& , alavilla seuduilla 

JOulu-tammikuussa. Sato kor jat aan tavallisest i kes~kuun l opul la Ja heinä

kuussa. Puiminen tapahtuu alkuper"isesti: vilJa levitet;än kovalle mante

reelle, ja sen pääll ä hevoset tai härät vetävät Jotakin r askasta puuteli

nettä, joka hieroo Jyvät erilleen. Lannoitusta ei ole ensinkä" , eikä 

lannanhoitoa t unneta, a i nakaan maanvilJelyksen t ar peeksi. Si t E kootaan ja 

kuivataan puuttomis&a se du1 ssa polttoaineeksi. Keinolannoitusta ei l i l

oin ole: sitä va sta pannaan alulle. Ainoa l anno itustapa on keaanno1minen, 

mutta kun sen kestäessä - ja se on pitke , 2-3 vuotta - maata ei mi ten-

4t kään muokata, lis~t se rikkaruohoja niin, että vilja on yleensn hyvin epE

puhdasta. Vuorovlljelys t ä kuitenkin harjoitetaan es1m. seuraavasti: vehn oo -

• 

ohra - kesanto; vehnä - palkokasvit - vehnä - kesantoj vehnä 

- vehnä tai ohra - leesanto; vehnä - tupakka - vehnä - kesanto. 

Hallitus on ryhtynyt tekem~än , minki voi opettaakseen maanvilJeli

Jöit- ammattiinsa. On perustettu asemia, joissa on puimakoneita ja viljan

puhd.1atuskonei ta. Eri maakuntiin on perustet t u virastoJa maanvilJelysneu

vobtaa varten. Neuvonta koskee varainkin siemenen valint aa Ja t a istelua 

r1klt&ruohoja vastaan. VilJalaatuJen Jalostusta varten on kaikkiaan 5 eri 

la1toata, Joista yksi pienenpuoleinen Ankaran välittömässe l äheisyydessä • 

Tarkoitus on löJtää eri seuduille sopivia laatuJa. Kokeita tehdään myös-

kin edullisimpien maanmuokltaustapoJen selvittämiseksi. Kaksi eri l aitosta 

on tuhohyönteisten torJumista varten. Tasavallan kymmenvuotisjuhlain yh

teJdessä vihittiin uusi maanviljelysyliopisto, Joka siJaitaee pääkaupun

Sin v1eressä, sils kuivalla, puuttomalla rlätas&nSolla. T~~ sijoitus seu

tuun, Joka on epäedulliain maanvilJelyltselle, osoittaa i~sesse~n mihin py

ritäen Ja miten rohkeasti asiaan käydään käsiksi. Laitos on suuri, mitä 

uudena1kai~in rakennusryhmä, aivan odottamattoman ulJaa. Opettajat ovat 

Sakaasta ai1rtrneitä ammattimiehiä, Juutalaisia, Joille el ole tarvinnut 

maksaa enaapää kuln kot1malsillekaan VOimille, sekä Saksassa oppinsa käy

neitä nuoria kotimaisia miehiä. 

VilJanvl1Je~kae.aä oli v. 1927 turk1n v11Jellyatr aluee.ta 

Ja vilJaaato 90,19 _ maanv11Jeltkaen koko tuotannosta. Tärke1n vilJaka8V1 
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o~ lehnä, Jolla oli 57,2 ~ v11JanvilJelyaalueesta Ja Jonka sato 011 

55.54 f, vilJak.aavien koko sadosta. Koko vehnäsato v. 1927 1.3 milJ. ton

nia. Vehn"lle vilJelty alue kuitenkin alinomaa vaihtelee rii puen vilJan 

hinnasta. Kun sato ilmastollisista syist" on J ä~.nyt odotettua vDliiisem

mäksi Ja hinnat hieman nouaseet. on vehnäalue seuraavana vuonna suurentu

nut. Ja kun hyv" sato on alentanut hinnat, on vilJelyksi" supistettu. Veh

n"n tuottoiauuden ilmoittivat maanvilJelysminis teri "ss" olevan 

kaa hehtaarilta (770-1000 kg.), mi kä ehkM ei ole kovin pal jon 

koakapa vuoden 1927 tilaston mukaan tuotto parhaassa piiri ssä oli keski

m"prin 715 kg. huonoimmassa 408 kg. Ja yieinen keskimäcr" 546 kg. 

hehtaaria koht i. Tuotto vaihtelee suuresti eri seuduilla, Joten eslm • 

Adanan piirissä vehnäsato on yli kolmekin kertaa ___ r_.,i runsaampi kuin 

Erzerumin pl1.r1ssä. Angoran seuduilla, s11s Anatol1an ylitasangolla on 

vilJelye viime vuosina suuresti edistynyt, mi nkä olen itse todennut verra-
nyky tilaan 

tessani/sitä, mitä n~in vuonna 1926. Nyt oli silmänkantamia aloja otettu 

vilJely~seen Ja arvaan, ettM näky on mahtava kev"Mllä, kun s11n: vilja l ai

neht l1. 

!OlseksI tärkein vilJakasv1 on ~, Jonka viljelysalue 1927 oli 25, 

~ koko viljan vilJelysalueeata, Ja aato 26,21 ~ koko viljasadosta. Koko 

raaato v. 1927 011 629 tuhatta tonnia. Tuottoisuus llmoitettiin Jokseenkin 

4t samaks1 kuin vehnän. Vuoden 1927 tl1astonumeroiden mukaan laskien tuotto 

011 Jonkunverran suurempikin hehtaarilta. Ohraa ei käytetä ravinnoksi, 

mutta senSiJaan se on tirke1n rehuvilJa. My " ak in vientitavarana se on huo

mattavasti tärkeämpI kuln vehn~. Vehnää vietiin v. 1931 kaikklaan 17.1 tu

hatta tonnia, suurin määrä Krelkkaan. SensiJaan ohraa vietiin eamana vuon

na 91,2 tuhatta tonni a. suurin määrä Belglaan, melkolsesti my "sk in Englan-

Uin. 

Seuraava v11JalaJ1 vaikka kaukana edelllsten kahden Jä1essä, on 

ma1ss1, Jonka vllJelysala 1927 oli 4.47 f, koko Vilja-alasta Ja sato 

5.4 koko viljasadosta. Kaissin kokosato v. 1927 oli 129 tuhatta tonnia. 

Maissia viljellään maan pohJoisoslssa. Jossa se paikoittain on väestön 

" pääaslall~lelpävilJa. 
Melkein tasaväkinen maissln kanssa on ru.18. Jonka alue 011 4 .46 

vl1Ja-alue.sta Ja .. to 4.21 ~ koko vilJasadosta. Koko rUssato oli 1927 
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101 tuhatta t onni a. Ruki i lla on , vakuutettiin maanvl1Jelysministeri ~ss ä , 

varsin mitätvn merkitys Turkin taloudessa. Sama koskee kauraa , JO nKa alue 

oli 2, 67 % vil ja-alueest a Ja sato 2,47 % Vilja-sadosta kokonaisu dessa&n. 

Koko kaurasato 1927 oli 59 tuhatta tonnia. Selitettiin, ett~ i l manala 

on liian kuiva kauralle, j a nii ssä seudu1ssa, miss- se ei o11si l iian 

kuiva, ei kannata kauraa Viljellä. 

Peruna luetaan Turkissa teollisuuskasveihin. Sen vilJelys on vä

h"istä. Koko sato v. 1927 oli 20 , 7 tuhatta tonnia. Våest ' ei ole tot~ 

nut käyttämä~ sit" ravintonaan, ehkäpä senvuokSi, ettei ilmanal a sovel

lu aen ai ilY,ttämiseen. Tutkimuslaitos etsii llmanalaan so i vBm!laa laatua . 

Omaatak.1n väh:"isest" koke ukseatani tiedän , ettei hyvi~ pe.runoita Turkis

sa sa~däkänn Ja että se yleena" r uokaJärJes t yk es s~ on aivan syrJ"asi • 

Niisse tilaisuuksissa, Jolloin olen turkkilaisessa perheessä ottanut osaa 

maan tavan mukaan valmis tettuihin a t erioihi n , ei perunoita ole tuo tu nä

kyviinkään. 

JuurikasT1en vilJeleminen rehuksi on Turkis a t kkän~än t untematon . 

Kinisteriöss" kuitenkin sanottiin, ette sen edistäminen on ohjelma .... 

Palkokasv1en vilJelys on saavut tanut melkoisen mer ' 1tyksen Ja- ni it ä 

k~tetään' paljon ravin tona mutta my "s rehuna, vieläpä vie !iän maastaltin. 

Niiden yhteinen satotulos v.1927 oli yli 100 tuhatta tonnia. Terkeimmät 

ovat erilaiset pavut, J01den vilJelysala 011 36,63 ~ palkokasvlen koko 

alasta Ja tuotto 33,84 ~ palkokasvien koko tuotost a. 

Tul~aan täm~jKlkeen n.s. t e 0 1 1 i 8 U U s kas vie n 

lykseen, jolla on i'urk1n t aloudessa tärke" asema. Ensi sijalla 

tä on tupakka, jonka vanhastaan k"U~u maine on viime vuosina Jonkunverran 

laskenut, ellei ota lukuun muutam1a Vähin-Aasian erikoislaatu ja. Näyttää 

olevan perää slin", ett- kreikkalaisrotu1sen väestön karkol t taminen a i

heut&1 tappiota i'urk1n tupakanv11Jelykselle, s11lä osa s i itä 011 tai .a

via viljelijöitä, Ja näm" siirsivät taitonsa Kakedoniaan. Osaltsi on 

taantumuak&usl i'urkin tupaltanJtaupassa Johtunut 81i trucin, että "tllrlidtilal

nen tupakka" ~ tulee paljon ahtaammalta alalta kuin ennen "hyvräJl a1-

kaan", Jolloin suuri osa Balkanin tupakka-alvo ... ta ku~ui Turkkiin. Ta

savallan hallita. on kuitenkin ryhtyDlt toimintaan kehittääkaeen tupaltan-

, viljelystä. Bnaika1k1n e4istetäin kokeneempien tupakanvilJeliJåin toimin-
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taa ammatti opast uke.en antamiseksi vähemmän kokenel1le. Valtion tupalcka

monopool1 on sitäpaitsi perustanut koela!. toksen vl1Jelyksen kebi ttämisek

si. Uusia l aat Ja koetetaan myöskin ot taa vilJeltMv r.ksi t uomalla muualta 

sopi vaa siementä. 

Ni i nkui n edellä n~ i si inä ohdassa, Jos sa esitett i i n esimer kkej ä 

vuoroviljelyksestE, vilJell-"n t upakkaa s i ihen sopivilla s euduilla vuo

r otta in mui den vi lJain väliss ä. VilJelemi nen on pääasiallisesti t alon

pO i kain hal lussa, Ja näm; viev"t satonsa ensi kui vauksen Jälkeen 

osta j aliikkeille, joiden l aitoksi ssa J[lkikäsitt el y sek·· lopulline~ laJit

t elu kau pa aatuihin sekä pakkaus t apahtuu. Sato on suur esti vaihdel lut . 

V.1927 s e ol i no in 69 , 000 tonnia, 1928 43,000 tonnia, 1929 

nia. 1930 47,000 tonnia Ja 1931 50.000 tonnia. Ep~J är Je stys on haitan

nut s ikiUi. ett: h~ 7i i vuoe.1na on i lmes t ynyt uusia vl1j el1J öit"., Jo111a 

on ollut viel: vähemmin ammattitai t oa. Tässä suhteessa hallituksen t oi 

min ppit":m parempaan Järj estyk seen Jottei liikatuotantoa syntyi s i eikä 

maan tupakan mai ne alentuisi. Vil jelys keskitet" än kok eineille. Balkanin 

t upakant ottomai den yht ei sto imi nnalla pyrit iiMn myöski n kus saki n maassa 

r a j oitt amaan tuo t ant oa Ja muutenki n ehkäisem:iin keskinäi s t ä vahi ngoitta

vaa kilpailua. Turk i n t upakant uotto alent unee kolmanneks el la nyk i s est ään . 

Paras turkkilain en tupa~ka t ulee Samsun-Bafran pi i r i s t ä , Ja s e on 

kaiki s sa suhteissa ensi l uOkkaista. Varsinkin amerikalaiset ovat sinne si

Joittaneet ostoa~iami ehi "~n, Jotka ot t avat vastaan tupakan , k~s ittelevät 

~teleTat s en. Samo in on laita Smyr nan piirissu. joka myöski n on 

t unnetusti hyvän tupakan vilJelysaluetta. Amer ikalaisilla, sie l l ä toimi

villa li1kkeill&, on palveluksessaan 1000-1800 hengen suuruisia työl äis

Joukkoja. Triestil"inen Hermann Spierer ostaa sieltä myö sk i n melkoi s ia 

tupakkamäiriä vieden ne kotikeupunkiinsa, Jo s sa käsitt ely Ja edelleen 

myynti tapahtuu. 

I~irin piiri tuottaa kahta er i l aj i a tu akkaa. Toi nen on vexil

t~in vaaleankeltaista. mietoa j a erikoisen t uoksuvaa, Ja sitä käytetE~~ 

sekoituksiss& parantamaan huonomman t upakan makua. Artvinin piirissä 

hell~ VenäJ[D rajaa MUs t anmeren rannalla tuotetaan (v.1930 500 tonnia) 

punaisen väristä pienilehtistä. vährun nikoti1n1a sisältäv~ä tupakkaa, 

jonka sato kokonaisuudessaan my,ydään Egyptiin. V:':h"n Hnteenpäin siit ii 

on Tr~bizonden piiri, Jossa my~8 tuotetaan (v.1930 1300 tonnia) kahta 
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1 tus . joita voisi nimitti; ketotu akaksi ja kyl ät u ak 5i. E~ellin 

on vUkevämp~ ", J "lklm~inen . varsinÄin Polathane-tupa~<ka, (vuo en 1930 

sato yli t te, nia ) koma illa arvossa pi detty. Ja vi elä pare i n 

kuvatakseni tur' i1ai sen tupakan eri l aatu en lukuisu t ta ma 

Samsunin t pakkaa on 7 eri 1aat , Marmaranmeren s eutujen (Proponti sen 

s oin 7, I zmirln 4. 

llit- tup~~an vientiin tulee , ei se Jälkeen vuoden 1923 ole mi110in-

kaan ollut niin v81iss" kul n k isin. Korkei i11aan se oli 1926, Jo1-

10i n vietiin 41,5 tuhatt t onnia . V. 1931 se oli l askenut 2 ,2 tuhan

teen tonni in Ja viime vuonna al le si itäki n . Vienni n arvo vuonna 1931 oli 

28 ,8 miljoonaa Turk i n unt a. S urimmat osta j amaat ol ivat J-rJ es ty 5ess~ : 

I talia , Yhd~T3vallat, Saksa , HOllanti , Tshekkoslovakia. 

Toinen tärke ~' teoll1suuskasvi on unikko . Joka tuottaa 00 pi umia. 

8it" vi1Jel1~in maan si.~os1ss&, ( 1avilla mailla viljelty ooppiumi on 

laadultaan huonompaa Ja käytetään l;äket rkoituksiin) varsinkln savimail

la, joilla se saa suuremman ooppiumipitoisuuden. P01.tto-ooppiumi saa-

aan sisämaasta. Kylvö tapahtuu loka-marraskuussa. Siemen on kevyt t ä , 

minkä vuoksi se ky1vettäessä sekoitetaan hiekkaan tai ultaan. Itiiminen 

on nopeata, kevää11" kasvi on 10 sentin korkuinen. Sill i n maa harvenne

taan Ja puhdistetaan rikkaruohoista. Kasvien väliin Jätet~ ~n noln 15 sen

tin välimatka. Kasvi on hyvin kylm[narka Joten on usein pakko kylvää ke

Vä~ä uudestaan. Syyskylvöä kuitenkin a ina yritetään , Koska keväällä 

kylve1;~ unikkopell,;n tuotto on mä!iräl tä Ja laadul ta huonompaa. Näillä 

mailla ei harjoiteta vuoroviljelystä vaan 4-5 vuoden perästä Jätetään 

maa keaantoon. Sato keret:~ toukokuusta heinekuuhut, eri aikoina eri 

seuduilla. Kun hedelmä on saavuttanut määrät~ kyps.YYsasteen, leikataan 

illalla, hammasteräistä veiat; käyttäen, sen pintaan pystyhaavoja Ja 

aamulla kerätään haav&1n reuno1h1n tihkunut maitomainen neste. Toisissa 

seudu1s8& se kerätään Juoksevammassa, toisissa kiinteämmässä muodossa. 

Xasvin arkuudesta Johtuu, että sato vaihtelee melkoisesti eri vuosina. 

Vuotuinen tuotanto voidaan arvioida 350-400 tonniksi. Ooppiumin vien

ti oli v.193l 351 tonnia Ja suur~t ostajamaat Järjestyksessä 

ostollläärän mukaan Ranska. Sakea, Yhdysvallat, Egn>ti, Hollanti, OOll

llium1määrä vaihtelee, vuosien, maiden Ja seutujen mukaan. 8-14.5 pro

sentin välillä. Hinta kot1m&aaea on vaihdellut melko lailla. 1927 se 
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011 30 T. puntaa okka (. 128) grammaa) . Alussa vuotta 1930 se nousi 

45 puntaan, mutta oli vuoden kuluessa niin alhaalla kuin 

ten taas l opulla vuotta 20 puntaan. Hinnan alentuminen on yhä Jatkunut: 

V.1932 se oli 1 , 5 puntaa Ja tällä viikolla Istanbulin markkinetietoJen mu

kaan 6,40 - 6,60 puntaa. Toinen unikon tuote on siemenet. Niit" vie

dään osaksi ulkomaille, mutta osaksi käytetäiUl kotimaa.ssa, Jossa nHst!>: 

puristetaan Öljyä . 

M.a.anvilJelysminiater iösaå minulle ilmoitettiin unikon vllJelyksen 

tuottavan 15- 20 Turkin puntaa ddnymi å kohti, sils noin 150-200 puntaa 

hehtaar ilta, mik- virallisen kurssin mukaan tekee noin 3000-4000 markkaam-

me • 

Puuvilla. Turkkilainen puuvilla on laedultaan huonompaa kuin paras 

egyptil"inen Ja paras amerikalainen, mikä ei Kuitenkaan Johdu luonnonsuh-

teista vaan vilJelystavoista Ja tietyst i itse vilJellyn kaaT1n laadusta. 

Ensi sijalla Turkin puuvilla-alueista ·on Cilloia , Jossa tuotanto vuosi na 

1929-32 on ollut pydreisså luvuissa 90,000, 70,000, 80,000 . Ja 35,000 

paalua. MUut alueet ovat arvojärjestyksessä: Egeanmeren alue, tuotanto 

1929 42,000 Ja 1932 18,000 paalua. Kaukaaaian alue, tuotanto 3000-6000 

paalua; Mamnret-u1-Azizin vilaJetti, tuotanto 2000 paalua vuodessa. Par

haan turkkilaisen puuvillan pituus on 35 mlm , keskilaatuJen .28 mlm Ja 

~ noimman 20 m/m. Niist" voi siis saada enintäin 36 numeron lankaa. 

Puuvillan vilJelys on Turkissa suurest1 kehityamahdollinen, sillä 

Egeanmeren piirissä Ja Ci110iassa puuvillan vilJelys voitaisiin luonnon

suhteiden pUOlesta lisätä 50-kertaiseks1. Puuttuu työvoimaa eikä ole pää

omia konevoiman hankkimiseen. Ra~tta tässä suhteeasa on myÖskin vilJel

m;;in pienuus. Mutta tällä hetkell" puuttuu tietysti myöskin mar kkinoita. 

VilJelys on tilapäist" laadultaan: siihen ryhdyt ään , kun hinnat n"ttä

v~t nousevan, mutta kun ne laskevat, slirryt~e~ jotain muta kasvia vil

Jelemeän. Puuvillan vilJe11jätalonpo~~t k · ynyydess" än joutuvat ri1ppu

vaisiksi ostaJali1kkeiatä, joiden antamill. ennakkomaksuilla he voivat 

tulla toimeen satoon saakka. Seuraukset ovat itsest"än selvät: viljeli

Jäin Joutuminen riippuvais1ka1 ostajiksi Ja hintain polkeminen viimema1-

nittujen taholta. On yritetty J-rJes tää osuustOimintaa, mutta toistaisek

si huonoin menestyks1n. Rallituksen toimenpiteest ; on alettu parantaa 
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tua sUrtö.mäll" maahan hyvi" amerikala1aia l aatuja. 

Puuvlllasadon kokownisessa tarvitaan melkoisest i tila ~istä t '" oi-

maa , l!\1kä ·.kin vai -e' t taa 'Yhii1n vilJeliJ··in a semaa. Varsinaista 

tainta v:ie sti::: ei Turkin maaseudulla j uuri olekaan - ei tiety ti oteta 

lukuun ~aimentolaisia - kui n pu vill orjuuv:' i. u maata omi s tama-

ton maaseud väest · taval1.isesti viljelee toisten maata jakaen don 

uoli< si omistajan kans a. Puuvillan karja Jat sen SiJaan kiert··vät seu

dulta toi el1.e '"' en ukaan kui n sato kypsyy . Sii s sama i1mi " k i n Itali

assa viininkorjaajain keskuudessa. Er~i en um~ulilaJien hede1.m" kypsyt

ty" e~ a ' eaa i tsestä" , j olloin puuvilla on hel po kor jata s cY~eihin . 

Toiset laad t pysyv··t e s a, jot en hedelmät on poimit tava um inaisina 

Ja t "huoneissa avattava. Puuvi1.1an irroi tteminen tapahtuu siis eiell·; 

Ja samal1.a my 's 1.ajittel u kahteen luokkaan. 

Vienti oli v. 1. 31 vehän yli 20 , 000 tonnia ja sen arvo 6,3 milj . 

puntaa. P"easialliset ostajamaat olivat Venäjä, Italia, Kreikka, Ranska, 

Saksa, Englanti. Kotimainen kulutus käyt t ää , mitä j ää ulkomail1.e m ymätt~ . 

Sesamen tuotto vuodessa arvioidaan noin 10,000 tonniksi, mutta 

o1.i sodan edellisenä aikana kaksinverroin suurem) i . Maanomistajat, Joilla' 

on syvät, kosleat maat, lähell" virtoja, suosivat s esamen viljelystä en

nen mUita , sillä se on turvallista viljeltävää , se ei laihduta maata, ei 

vaadi erikoisempaa hoitoa eikE myöBkåen ole niin suurten vaihteluiden 

alainen kuin muut vi1je1tävät riippuen tietysti kasvin vaatimist a vilje

lyama&n erikoisista ominaisuuksista. Ainoastaan suuret kuivuuskaudet voi

vat tehdä tälle kasvi1le hait~aa. Se vaatii myÖSkin melkoisen kuumaa il

manalaa. Turkissa sesamesta valmistetaan öljyä ja erityisesti suosittua 

lajia makeista, sesame-helvaa. Ulkomaille sitä vietiin 1930 350 tonnia, 

mutta seuraavana vuonna neljänkertainsn miärä p::äasiallisina ostajamaina -

Saksa, Yhdysvallat, Belgia, Bulgaria, Ranska, Hollanti, Italia, Egypti, 

R!lmania ja Kre1kka. 

Ennenkuin siirrytään puhumaan hedelmånviljelyksestä, lienee syytä 

mainita eräs pensaamainen kasvi, joka ei ly1lä ole vilJelyskasvi, mutta 

antaa vissl..'. tulon maaseutuväestölle seudu1ssa. joissa se kasvaa, nimi t

tiin lakritsll1enaa.. Se on noin metrin korkuinen villi, ~nsaamainen 

kasvi, Joka viihtyy Anatol1an länsiosissa varsinkin Hermes- J.a eander

jokien laaks01asa, Oikein menestyäkseen se vaatii koa~eata, Syv~ M. etu-
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p::ässä hiekke.maata. TCllaisissa maissa se t dnt ::" Juurensa ka.hd enkin met

rin syvyyteen , Ja n8~P J uret ovat valmii t kor at t dv iksi 3-4 vuoden van

h:>ina. Juuret k i skotaan esille maasta, kuiva1:;aan hi eman, est"f n , kuiva

taan t;yde11een Ja 1" et eteEn tehtaisiin. 

Oliivi, t är kein Turkin hedelm~ uista, on Väl imer en r annikkomaiden 

kasvi ja tunnettu Turkissaki n ikimuistoisista ajoista . Ollivien vallas

sa oleva alue Turkissa arv~oidaan 236,000 hehtaariksi. Sodan aikana olii 

vivil jelyks et kärsivät alj on , t unnettua.han on esim. kreikkalais ten van

daaliteko hei din peräytye ~~ Anatolian sisämaasta; 

l aa jalta alueel ta kai kki ta aamansa oliivip ut. Tät~ tuhoa e1 vie1F$ään 

ole saatu korjatuksi . Vuonna 1931 oliivisato arv10itiin 155 ,800 tonnik

s i, Josta 7 , 5°0 tonnia syötilvi c ,. muut oljyn valmistu.ks een kelpaavia. 

Tammi kuussa tän~ vuonna ol i ivi 'ljyn hi nta oli Izmirissä 2750 fran i a 

oif Genova. Vienti oli 1931 18 ,25 tonnia, arvoltaan 6 ,1 mi1j. untaa . 

Suuri mman m"KrEn osti Italia (15,710 tonnia), toisena tuli Ranska (1, 424 

tonnla) • 

Viikuna on aitoaasia1ainen hedelm~puu, joka sitte on l evinnyt l~

teenp"in Välimeren mai hin • .1uina1sesta Kreikasta on kerrottavana huvitta

via seikkoja, Jotka kuvaavat, ml t en arvokkaana i dett iin t Ktii p uta. Jo

ka silloin oli alkanut levit" lEnteenpäin. Akro 01i11la oli pyhä viikuna

puu , jonka uskottiin ruokki van pyhää käärmettä. Yhte en aikruL~ oli viiku

nain vienti muinaisesta Kreikasta lcielletty. Tapaht i , ett~ ateenalaiset 

joskus väär in ilmiantoivat vihaamiaan kansalaisia viikunain s laviennis

tie Näiti kut~ttiin "sykofanteiksi", Joka merkitsee "viikuna- ilmia 

ja". Ja siit e on vieläki n kultuurikieliin eriytynyt sana s kof antti 

merkityks8SS?' parJaaJa. Mutta Kreikan vi i kunat, ni i n suuressa arvo ssa 

niitE pidettiinkin, eiv~t kuitenkaan vetäneet vertoja turkkilai ille . 

vätk~ ved; vieläk";n sen enemp":: kuln ltalia1aisetkaan . Turkin vii' unl:l. t 

viev ~t Toiton. Ei liioin Amerikassakaan, Jossa kui tenkin on tehty niin 

paljon hedelm"puiden Jalo.stamiseksi, ole onnistuttu tuott amaan Turkin 

viikunain veroisia, Ja niinpä Yhdysvallat ovatkin huomattava I zmirin 

(Smyrnan) viikunain vientimaa. Ne kuitenkin ottavat vastaan a i noastaan 

kaikkein parhaat, jota vastoin Saksa, Englanti , PohJois~aat. Sveitsi, 

Kanada . m. kuluttavat toisen luokan tavaran. 
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Vuotuinen kokonaistuotanto Turki s sa on 20-30 

ottamatta 5-6 t onni a l a- arvoisi a vi ikunoita , Jot ka k~yt et~ ~n a l koholin 

valmistQ~seen. Vient i oli v. 19!1 27 ,206 tonnia , arvol t aan ,4 mi l J . 

t aa. Suur immat 0 t a Jam a t rrJes t y sessä: Englanti , Saksa, 

vallat. Venä j ä . Viikunain valmistus Ja vienti on Turkissa 

tetty osuusto1minnall1sesti Ja mi nulle on vakuutet tu, ett ~ t~fi osuus toi-

inta on oikeastaan ainoa. Joka t odella menes tyy. 

Vi inir;ro:le on vllJe l1Jäin huomion esineen" p[~asiassa E eanmer en 

Ja Karmaranmeren ranni kkoseudul s sa. Tuotetaan r,ypilei t ~ sek: viinl nvalmis

tueta että kuivaamista varten Ja my skin oytär,ypälelt~ . Tuotteen laatu on 

vil Jel ystaidon uttees aa pä~ss t Jonkunverran alenemaan, mutta sit~ koe-

t et aan kohoYtaa. s lll ä on perustet t u erityinen instituut t i tutki maan ar

haiten sopivia laatuja Ja valmistusta 0wa. 

Rusinoi sta ovat kuuluislmma~ "Sultanine" - aadut, Joist iinsanot

tu vaalea l aatu kasvaa ainoast aan Izmirin (Smyrnan) s euduilla. Tuo t to 

riippuu ilmastosuhteista Ja voidaan arvioida 35-40 tuhanneksi t on

nikSi, Josta vain noin 5 tuho tonnia Jää tavallises ti ulkomaille viemr t

tä. Sato korjataan hein~-elokuusaa. Vi ljeliJ; kuivaa ryp~leet itse aurin

gossa Ja vie sitte Izmiriin, Jossa kauppiaat ne lajittelevat ja käsit te

levät kauppakuntoon. VilJeliJ åin aaama hinta vaihtelee 

.. den mukaan. Runsassatoisina vuosina hinta laskee 20 piasteriin (virall. 

kurssin muk. 4 mk.) okkai kun sato on niukka. nousee hinta 60 

riin. Viiniä valmistettiin ennen vallankumousta enemmän kuin nykyi

sin {valmistuksesta pitivät huolta kreikkalaiset Ja armenialaiset)i 

sillolselta1 tuotannok81 mainitaan 4 mllJ. litraa. Nyt se on v".h: isempi . 

Viljelijät eivet itse valmista viiniä vaan kuljettavat rypäleenae erityI

siin valmistuspaikkoihin. Toistalsekal e1 turkkilainen viini ole saavutta

nut erityIsemp"" mainetta. 

Rusina1n vienti oli 1931 30.140 tonnia. arYoltaan 10,8 

Suurimmat ostajamaat Saksa, Englanti. Italia, Hollanti. 

päh1tinät ovat vielä yksi TIlrk1n vientik&l1palle tärkeä maan tuote. 

le_at SJUrekai osake1 maan pohjoisosista. Viedä~ enimmE.kaeen kuorittuina. 

Vuoden 1931 vienti oli 15.276 tonnia Ja rahallinen tulos maalle 9,3 milJ. 

p\Ultaa. 



• 

• 

• 

Kans8Lllataloudelle vähemmXn arvoisia hedelmiM ovat vielä appel

siinit , mandariinit Ja sitruunat, Joiden melkein kokonaan Ven-J ~lle 

tapahtunut vlenti oli 1931 2.616 tonnia. arvoltaan 137.000 puntaa. se

kä erllalset mantelit, jolta vledä; sekä kuorlttuina että kuorimatto

mina. Appe18iinien viljelyä kuitenkin koetetaan Y~ikin tavoin edistä5. 

varainkin mandariinien. llaanvil j elY8lllin.1ateriö Jakaa vcestölle nuoria 

istutusmaita. Huomio viljeliJein keskuudessa alkaakin kiintyi tähän he

delmään. Arvioldaan t~ysi-ikiisen hyvin menestyvän puun tuottavan 15 

T.lluntaa puhdasta tuloa omis tajalleen (JOO mk. virall. kurs8iin). 

Vielä on mainittava Juurikasvi, Jonka vilJelys on aivan uusi, mutta 

joka on jo tuottanut hyvän tuloksen, nimi ttMin sokerijuur1kas . 'rurkki 

on aina ollut tuonnin varassa sokerintarpeensa tyydyttäm~sen suhteen, 

nUn selvä:: kuin onkin, että sokerijuurikkaan täytyy siellä 

tyä. Tasavallan hallitus .ryhtyi Joku vuosi sitten toimimaån vapauttaak

seen ma~ talouden täatä taakasta. N~n kaksi sokeritehdasta käynnis

sä, kolmas on valmistanut ensimälset koesokerinsa, ja neljäs valmistuu 

&nsl vuonna. Seuraus on. etti TUrkin ao~erlntuont1 nyt Jo on vähenty

nyt varsin p1enekai, ja kaikkien neljän tehtaan alettua täyden toimin-

nan, on lakkaava kokonaan. 

Xun vilJelyaka8vl oli uus1, oli jårjestettevå huolelllnen neuvonta. 

Senh~ me tiedämme omasta.ld.n ma&8tamme. IUillä seuduilla, jotka on va

litau soker1juurikkaan viljelem1selle, on neuvoja joka kylässä. T~~än 

työn ovat soker1tehtaat Järjestäneet S8m01nku1n 81ern.nen valinnan Ja 

a1kuhank1nnank1n. Kaanv1lJelysm1n1aterlö8så ma1n1tti1n soker1prosentik

a1 18-23"', keak1määr1n 20 rf.. tänä vuonna tulee viljelijöille suori-
. . 

tettavaka1 5 milJ. puntaa soker1juurikka1ata. 

AnkArassa, 30 pä1vänä marraSkuata 1933· 

(-) utU. 


