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We ~iheät vierailut,joi~. Unkarin, turkin j. Bal-

kaain •• ittsa Taltio.iehet oyat toisteD8a luo.a tehneet,oTat oaoitt.-. 
neet,ettl B.lk.nilla o. jot.in tekeillä. OLea se.tähde. pllttl.yt ko-

.tt .. ott.a aiit. aelTID. T.en aeuraaTaaa. aelko. tulokaist.,joihin 

01 •• tullut,huo.autt.ea,ett. ti.~o.i OT.t T.llan enailuokkaisista llh-

t.i.tl. 

!urkin j ••••• jl. Tälill. T.llitsee,kuten tunnettQ,se. joh

dosta,että Ve •• jM .aaila.nsodan jllkeen aseilla .utt01 K ... l pashaa 

hlne. t.i.telussaan Ente.tel ja TareiDki.D Kre1kk.a Taataan,erittl1n 

11 •• in ,atlT11a. ' ••• n vuoksi o. turkki T.l.ia teke.ll. Venljllle p.l

Telukai. B.lkanill •• !oiaelt. puol.n oT.t,kute. tunnett.a,ve.lj •• j. , 

R.n.k.n .uhteet llamenneet .... es •• äärl.eä kui. Ve.ljä. j. Sake •• 

OT.t kylmenneet. p'rkieasU.n eriatl .. an Sakeaa,on Ranekan diplo •• ti • 

• settanut p ..... r.kaene. aik.ans.ada kak8i e.tente.,toisen B.lk.D1. 

•• itt.n,turki. j. Unk.rin T.lill.~toiae. t.... pikku Bntentea,ItIT.l-

1 •• j. UnkariD TIlill •• 14el11.e. e.teaten a1kaan.aaai.ekai Ranak. 

kl,ttll Ve.ljln TIlit1kaell. hYTlk.e.a. !urkki •• ~urkk1 on t.h.n p.l

Telaka.en Tal.ia,oaitta1. ,.tITl1 •• uhtee.aa j.hdoeta V •• ljlln,o.itt.in 

ko.ka '.rkille,jok. 1t.e kat.oo .,k71aet r.janaa lopullia1ka1 , .1k1 
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pyrl a1ltl .uuttamaan,o. edulli.ta että B.lk .. l1la y.lllt.ee tUy.i 

r.uh •• 

'urki. j. (r.ik.n ylli.e.8U yatlV7y.aopimuk.e8a. bD mälru

ya,jonk •• uk.a. he tunnuat.y.t nyky i .et k .ki.liset r.janaa 

.i. T~rk1. j. Bul,.r1aft yl11.eaal y.tUY1y •• opimukaeaa. tlll.ist •• 11-

rlyatU ei ole,mutta toai.aial11aeati 'iill kahdella valtiolla,j01tten 

ke.ken tlhln aaakka mitl parha1. yatlyyy •• ubde o. yallinnut,ei ole mi

t äla yhteia11 r.joja,joist. heidI. k •• k •• riitaa oli.i olem.aa •• turk

ki •• (r.ik ••• o.tu..taell. eaittl.yt Bulg.ri.lle,ettl B.lg.ria yhtyi

.i '.rki. j. (r.tk •• ylli.ee. sopiavks.en,.ikl siis •• rkit.isi ettl 

B.lg.ri •• elittlisi 10pulli ••• t1 tyytyy ••• 1 .ykyi.ii. r.joih1 •• al 

Kr.ikk ••• alhd ••• 'Ihl. B.lg.r1. ei ku1t •• k ... s.o.tunut. P.itai ettl 

tt B.l,.ri •• i .u.te.k.an pidl r.j ..... Kr.ikk •• y •• t •• a lopullise •• ,liit , 

tyy tlhln yi.ll .rla r.uha •• opi.~aen riit.kyaymya,jos.a aopiaukae8a8 

l.y.t ••• B.lgarl.ll. -t.l.ud.ll1 ••• a.ta •• - •• gei ••• ere. ra.nall. /K1 

aull •• 1 01. tlllll ••• ot~n r.uh •••• pimuk.e ..... n.uoto.,joten en yoi 

tl .. llli.tl ••• o.tet.p •• k.yttll/. hlg.ri.l.1.et y.atiy.t tl.l. nOjal 

l.,.ttl h.ill. o. ayö.nettlvl,.i y.en oikeutta klyttll •• tamaa,y.an 

.,~.ki ••• t.mak.upunti .luei •• en. Kreikk.l.i.et t ••••• s.littlyat,ettl 

r.uh •••• pia •• t.rkoitt •• y.i. oik •• tt. klyttll •• tama. j. t.rjoayat 

B.ll.ri.ll •• ik.ud •• klyttll S.lo.ikin •• tamaa ... 0111. edellytyk.illl, 

• j.il1. JUIO.l.yi •• a •• anottu ••• t .... klyttll. l7.yayksen r.tk.i •• oa 

B.l,.riall •• rittl1n tlrk.l. 'o.i. Bulc.r1.11 •• ft Mu.t.n •• re. r.nn.l-
. 

1. T.rD •••• t ...... tt. j •• S.sp.rin •• lai .ulj.t •• n,Dil. 

m.rkity ••• kJY1. ylhliaea. 

B.l,.rl •• 1i. tl.1tlytyl hyYlt.JaI.tl 'urki. tarjousta,y.1 

kakl. 'urkia y.lti .. i.h.t it •• klYiYlt S.ti •• a •• euy.tt.l ...... , •• tt • 

•••• t.i .udi.t ..... y.tIYl1 ••• pia.k ••••• '.rki. k ...... j .t. y.i ••••• -

.l •• Ik. "lttl1 ••• i ...... ,j.ll ••• viid.k.i yuodek.i. , kln ulk ••• i

.l~.i.t.rl ylitt •• kuit.ak1.,.ttl Bulg.ri ••• lko.si •• mini.t.ri 
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8i ltvannut ay6beamin ybtYI furki8 ja Kreika. Y8tlv1188opimuk8e a,kua

ba. b.n en.i. 01i8i ebti.yt vala18ta. ylei.tl .1ellpldettla .a.8saa. 

täbln. Kun Bulgarlan ulko •• i.1 •• lni.teri kieltll tlaln,johtuu tl.tl 

k1u.alli.en ri.tiriit •• oleapie •• aitte. ulk .. ln1.terien ke.kea. 

Unkarl.,'urkl ja BRl,ari •• vllill1 on tlbl. aaakk. v.l 

nut .itä llbei.i. y.tlvl1 •• ubde j. oa luonnolli.ta 

tllle y.tlT1yde11e .uuren arvon. turkin ja Bulgarian vä11ea kir1. 

tl .eurattl1 •• e.tlbde. Unkari.s. levotto.uude1la. Pelltti1a aJö.kiD, 

että jo. v.llt yhä kiri.tyvät,tl.tl belposti .aatt.i.i , jObtua,että Bul 

g.ri. be1ttllty1.1 Jug •• laviaa y.tävyyteoa. flt. v1iaek.im.lnittu •• a 

erityisesti toivoisi,ko.ka .ito. Balkanill •• uodostui.i hyYia voiaatas 

.1aavilai.eD ••••• t •• !oi.olt. puolen Ita11a,joka pyrkii Jugosla.viaa 

.r1.tl.äln,tltl tahtoo estll ja kiltti. luo. olli ••• ti It.li •• ja 

rin v.li.11 byvi •• Ubteita byväk.e •• tl.al tark.ituk.e8 ••• M1ö.ki. 

karillo 01i.1 Bulgarian lähe.tra1nen Jugoalaviaa. byvi. va.tenmielietä 

k08ka U.kari .1110in ei vaan kadott.i.i ,.*Ivl. Bulg.rias.a,vaan ••• 

lislk.i J.go.lavia,jonka kanaaa U.k.r1l1a luonnolli8e8ti on buo.ot vl

lit,vahv1.t.iai. 

'ois.lt. puolen e1 6li.1 aJöskl.a U.kar1. edua muka1.ta,e 

tl B.lgar1a ta1pu1.i yhtyaala turkin ja Kreikaa vl11.eea ,.tlvl1 •• opi

.uk •• eD,ko.k •• ill01n jlll.en yk.1 •• dan luo.i.ta rajoi.ta tu11ai 10-

pullie •• ti vahvi.tetUk.i. J. kuta u.eaapi ali.tl rajoi.ta 1,6dll. 10-

.. pulllae.ti kiin.i,.it. vlhe.ml. toivoa o. revi.1 ai.ta. 

_lal, •• kI .yö.ki. t.l.ud.lli8.t .yyt,.aivat Uakari. ulk.

a.i.i •• 1.i.ter1 •• atku.taaaan ABkara .. ,j.lla •• tkalla .. hla aJö8ki 

poikke.1 •• t1a •••• ,.kar ••• a hav.1t.i a1Di.teri .ttl Aakaraa ja Sof1an 

v.11t .livat p.ljoa k1r ..... t,kuia hI •• li u.kon.tkaan. ,akar.8.a .li 

PY7d.tt7,.tt. Unk.r'1. ulko •• 1.1u1D,1.teri p.luaatk.ll. k.ett.1.1 

kattaa S.t1 ••••• 11h ...... t.a.,.tt. Bulgaria 7bty1.i '.rki. j. (r.1 

v.11 •••••• p1 .. k ••••• '.h ••• i v.X'ara kuit.nkaa •• llut euo.tuaut,ko •• 
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ka se 01i81 edelllmainitsemistan1 sy1stl vaatein Unkarin etuja. Minia

teri eli erity1aesti varoittanut Turkkia lil~k.1 pai.ostamasta Bulga· 

riaa,koeka a1aoa tulee siitl oliei,etta Bulgar1a ajettai8i Jugeslavi

an ayllla,mi kl kylll saattaiei Venljllle olla m1elu1.ta,autta va .. ae* 

ti turkille vahingokei. 

Paluu.atkalla Sefiaeaa e11 minieterin aikaisempi klsit 

ettl Bulgaria ei misall~ tapauksessa suostu1.i .elittl.lln nykl1sil 

bulgariala18-kreikkalaieia rajeja 10pulliaiks1,vahv1atunut. S .. alla 

hln m7~sk1a oli ilella pannut merkille,ettl bulgarialaiB-u.kar11ainen 

,stlvy18 oli eat1eestlln vaan kaavanut. Br1t,1ssBti 

.a vallaa halt101tuneeeti tervehti.,t unkarilaista. 

Pai.oetu. Bulgariaan jatkuu,vaikkakaan se tuakin jOh-

taa tulokaeen. S1111, kuten Turk1. tlkäll1nen llhettille ja eräs hl-

v1n huomattavaasa aaemasaa oleva U.karin valtiomiea eri tl1alsuukei8-

.e .taulle leusu1vat,elleklrjottta1.i joka1nen buIgar1alaIneB ulkoml

nlate~1 joka 11.oittaia1 lopullieesti h1vlkayvl.eä KreikaB ja Bulg8-
I 

r1e. vllie.t .,k71set rajat,e.a. kuelemantuom1enea,jonka varaia 17h7-

eeal ajaaaa m&kedon!ala1 •• n komitea pan1s1 tlltl.t~~n. 

'e1vo .ttl Balkan1lla eynt,1.1 entente,.11rtynee a11. 

varsi •• plvarmaan tuleva1suuteen. 
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Uakari. ballituk.en ulkepelitiika. var.i.a1.ena 

pllmllrl.1 en .aa1laa •• odan jllkee. ellut aikaan.aada !rlaaen n rau

banebtejen tarki.tu •• Ja .yöatll täyt11 attl Unkari e. ajaaut •• ian •• 

erittlln ta1tav .ti. Luottaen lauaeparteen: Ju.alan aylly jauhaa b1-
'i 

. " taasti,autta varmaati, jonka tl •• 1 ybteyde.al Unkariaaa u.e1n kuulee 

.aiuittavan,ei Unkarin ballitu8 ole ,rittlnytklln .aada bedela11 kyp

.11I11n ennenaikaiaeti. Puhueasani viime kevllnl tl8tl aa1asta ':11koa.1-

ainain1steri~n kanaliapää ll i kön kr eivi Khuen- Uederv r f n k nae , 1 ue 1 

hK n l eikillis9 s ti , e ~ r ' st ~i ajat~.on jo vo i ttanut niin pa l jon 

elaa,että voidaan ai1tä puhua ilman että Bellainen puhe beti lei.at an . .. 
rikoksekai. Ja nlinä päivinä on kreiv~.thlen,. ,1 joka pllll.inisterin" 01-

laaaaan arittl1n tarmokkaaati ja ta1tavaati ajo'1 reviaion1ajatuata, jo 

kataonut voivanaa julkiaeati klaitalll ; e1 .aan tarki atamisen mahdolli

suuk.ia vaan .y~sk in sen adellytyks1B. 

~ra1.i Betblen on .y~ntlnyt Georg Popoff111e,Suoaeaaakin 

tunnetulle Lontoo.sa aauvalle aano.alebtimiehella baa.tattelun,joBsa 

hln •••• 1auaui ajatuksenaa !rianonin rauhanaopimukaen tarkiataaiaa.ta. 

Kraivi Bethlan lauaui,ett. joa Unkari saavuttaisi entiaet alugenaa jll

l •• n,niin on .allan luonnolliata ettl 848111tyk.enl oliai,ett. Unkari 

.,~ntliai niille .i-unkarilai.ill. kanaalliauuk.illa,jotka joutui.ivat 
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Unkarin yhteyte en,täydellisen kansal 18en autonomian kansain~llisine 

takeineen. Edelleen kreivi Bethlen painoati,etta Unkari ajattelee 

t a rk18taaisen toteut t amista ainoastaan rauhallisin ke1noln,joten tar

kistamisen edellytyksenä täytyy olla,ettl 8uurvallat huomaavat sen 

vllttämättömy den. ·Mutt tähän suuntaan on kehitys kUlkemassa.,jat

koi kreivi,·Saksa ja Italia ovat jo ehdottomasti tarkistamisen kannal. 

la ja Inglantikin 8itä jo osittain puoltaa. Englannin kanta onk1n 

erittlin tärkeä,s11lä Englannillå ei itsellään ole mitään suoranaisia 

e tuja valvottavaaa Keski-Euroopassa. Englanti voi sils objektii~i8em

min kuin Ranaka arvostella tarkistamisen vllttlmättömyyttä. Englalli 

on myös ainoa maa, joka voi saada Ranskan käaittämään että Ranskan oma1 

edutkin vaativat Trianonin rauhanaopimuksen tarki8tamista,8illä 8e 

ainoa keino palauttaa täydellinen rauha Keski- luroopaan ja Tonavan 

maihin.- Kreivi Bethlen on joitakin päiviä sitten lähtenyt 

kon esitelmämatkalla Englantiin,joBsa hän varmaan on tilaisuudessa 

työskentelemäln Unkarin ian hyväkSi. 

Suurta tl1d tystl on täälll herlttänyt uui1nan,ettl eräät 

Englannin alahuoneen jlsenet ovat virallisessa esitykaessä keholtta

Enslannin hallitusta kiinnittlmlän Kansainliiton huomiota frianonin 

rauhanaopimuksen tarkistamisen vllttämättömyyteen. 

lakettlin piti ulkoaa1aiministeri auurta 

neen puheen 7llhuoneen ulkoaaiainvaltokunna8sa. Tlsal puheesal e1 m1-

niateri 8uoranaiae8ti koaketellut revisionik,symystl,autta hänellä 

011 kuitenkin t1lai8uu8 tuoda eaille,_tt. Unkari ei koakaan voi luo

pua vaattaa8ta rauhanehtojen tarkiatamista,joakin Unkari haluaa ~r

kil tahln tarkoituaperlln ,kainoaaan rauhalli8in keinoin. 

Joa 8itten valt1oa1ehi8tl 8iirtyy auureen 1le18öön,niin 

poati huoaaa,ettl Unkarin kanaa koko tuliaen luonteensa volaalla pi

tll kiinni rauhanehtojen tarkiat .. ia.8ta. L1ikku.asani laaja8aa tutta. 

vapiiria.lni Bu4apeat1a.l,ha~aitaen alituia.8ti .iten enn.n 
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kin perheissM ~al11teee nyt täydellinen hätä,mutta täet! e1 kuule 

koekaan ~a11tueta. Sensijaan e1 tar~1tse kauvan.kaan unkarila1sessa 

perheeesä keekuatella,ennekuin kuulee valituks1a 811tn,että 1 .. 1u

maa on paloiteltu. Ja luottamus rauhanehtojen tarkistamiseen näyt

tää olevan ai~an horjumaton. Zr1ty1sest ' luotetaan Italian ayötä-

~aikutuk8een ja Unkarin 8uhde Italiaan onkin tällä haa~a ,ei ~aan 

Y8täväl 1 1nen,~aan suorastaan sydämel l inen. 


