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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

l:ol{, - Ji" Parialssa tammikuun 20 p:nä 1913. 

I 

J 
Herra Ministeri. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tini N:o 1. Joka siaä1tll 

Ranskan kau.ppashteet ulkomaiden 

kanaaa v. 1932. 

Ottakaa n.saan. Herra lUn1aterl. erin

omaisen kunnioituksenl vakuutus • 

Herra Ulkoasia1nmin1ater1 1.. ILlCKZBLL. 
UlkoaslainmlnlBteri~. 

H e 1 B 1 n k 1. 



. .... ' .. 

• 

• 

Salainen . 

. ...... ....... :f. .. ~. Il .. :r: ... ~ .. :1 ..... SSA OLEVA IAllETYSTö. 

l: J.~~cr. >\j. 
19 ... U. f{ j!- ~- -

RAPORm n:o 1. 

.!:.. ,33 .'; 1 _ _ _ . _ _ 

. - , 

1 
Asia : R&.D.~ ..... ~~llP • . ~.~.,.,., .... 

. ................... ~~I'..~~~~ ...... ~~.II.~ ... ! ...... ~?~~.!. 

L1.~ksekai niihin ti.to1h1n. Jotk. lIh.t,.tD ~1~ • 

~04en kDlu.... on ilaolttanut oteak ... la.ta. ot.ttakoon t~1D 

.rlitä nuaerolt&. Jo tka ~ala1enat vuolen lolllllUtuloata (IlIIIMrot 

tarkoi t ta ~a t Ranskan fr&nB. Ja) • 

! u 0 n t 1: 

~. 1981. ~. 19. 

"8.2 1l1l,1&ar41a 29.8 IlllJaar41a 

VI. n t 1: 

~. 1931 ~. 1931 

30." .ilJaar4ia 19.7 mi1J&ar41a 

YIb..mv. noin 36~. 

llanat&n ulko •• ·nkt.ulllla. Jota ~. 1932 Jhteen.ä tetl 

'1.6 .ilJaar4ia. laati slia ~11a. ~onna "9.6 .11J&ar411n. 

alka prosenttla •• ti llaalatRna •• rtlt... al.a %:n laeItRa. 

Jt&netaD Q1koaaannnpaa 011... ~. 1911 noin 11 .11-

~a ~l'&IIgla tuontiYolttolA.A. tuoAtl.A-.". ~111l. ~01lA& 

lut1 uin 10 al1J&&ålin. PrO •• AtU ••• tl on kIlJ. t.llltlA. rttu

-lAita. ab.ollluUl ••• U h1~ ~a.AtJIVt tuoAt1.A.~ lt •• 

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ........ ) : 

.... .......... _ ..... ............. .. ....... ............. ... .... ...................................... .... .......... -.. ... ...... ........... ............ ...... ...... ......... . 

....................... .... ~., .... ~ .. U ".It.l ... taq~._lA1.l • .rl11 •• 



1 • 

... lu. hUOfllatta ... U .WU".mpl mln .laW •• nl YUOD.!l& 

y.rrat~a ~ure.tl YIh.nt,. •••• ea. kokoa.alak8RPP&aD (P787-

tell.nkln .dall •• n liha. .ll~aar41n 8U~.ea.a mutaatta 

kohU). S. 1IIl0dut! nAet Y. 19S1. n. Jamd.D.Mn o .... _t

ta Y. 1981 n. Yl1d.nn.n oean kokonalat&u.pa.ta. 'lUonUan __ 

877l.n pl.D.1 YIh.Dn7. on 81t1paital YlblpltD1D..a. •• n ziA

DLlla .ttl n~tDn Yianti yuonna 1981 011 huo.atta .... 

ti pien •• pi min a1kal ... plna yuoalna. 

YlllolaY1a t11&.tollI81a nwa.rolta tQl.. kBRPPao .... 

to Il7Dh • ..tn yk81~lakohtal .... in aritt.lamaan. 01.. Ya!n 

tät.n tahtonut t1iD.D.1 ~taa huomiota yl.l.1ukulhin, ~oid.n 

•• rkl~. Ranskan ulkomaank~pall. altaa olla kataetro~ ... 

linen. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖl/ 

N:o ) / ( - 1/ 

• 

• 

Parlsia8& taamikRun 2~ p:nä 19&3. 

Herra Mini steri • 

Lähetän täte n knnnloittaen Teille raport

tlni N: o 2, Joka sisältää 

Vieläkin Herr1ot'n matkasta EspanJaan. 

Ottakaa Tastaan. Herra Ministeri, erin

omaisen kunn10itQkseni vakuutus • 

Herra UlkoaaiaiDllliniste rl A.. F~CKZELL 
Ulkoas1alD11l1nlsterln. 

H e 1 • 1 n t 1. 



• 

Salainen. 

~~8.I .. SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o .2. 

~&rlal ssa M p:nä ~ kuuta 19 .. '" 

.~'~~ ..... .lQ.u.1aaa. •......................................... ........ .. 

Vllt .. ten ot8&k ... laa koak.Yaan raporttllnl n:o ~9 Yl1a. 

TUo4elta •• kä ya.t.. nyt nlht7än1 .... oln ot8&k .... laa koak.yan 

..ala1nholt&J" Ora .... an r .. portln (Ulko"81&1nmln18terl~n tle401tnk. 

81a n:o 260) aaanen .1lloin karto.e'Df yl.lä ll.ltä a~raaYa&. 

Jo Joulukuun &lua. kuulin arUl tl. 1 täyaltal .. 18al ta 411)-

10.&&t11 t.. ........ kuin 1l1nkl. aala1Dhol taJ.. Oraaaa on kuullut 

Kadrl41.... koskl.n .nglantllalat.n .wBtau~l.ta H.rrlot'n aat

kaan. l:.rtoJanl nlet aanol tt.täYlIDal. .ttä H.rrlot'n aatkan 

.rl.lIll. atrat.ect.aaa tarkol1alkae_ 011.1 ollut .&4r14ia... pu

lma Glbraltarln alle raJt.nn.ttaYaata tu.an.ll.ta. !lltä pelAt.n 

4t J.. ..11 .. lst.. ~.11.. &1na vaatuatan.ln.. .~lantllal •• t ollal

y .. t tehn.et kaiken YOltayan... Jotta 111.11 .. 1 ... &dr141.. ollal 

a.ll .. ln.n. .ttel R.rrlot tatao1al yolyan. ..laata kealtuaf,.U ... 

sam..... r .. portiaanl tain .. lko.. arlUlD tlklll.t.a.n 1&1-

vaatoatt .. ean ~"ls.atl r&n8kal&1a.n lalvaatoJoh4on ,UtDk •• atä 

.UrtU Arrikan Ja •• .. ·an vlll •• t konyolJlt aodanY&arall _t

•••• . EapanJan llllalpuolall.. ..pUlJan tlklll.in.. aotU ... " .. 

.... aJQlainen kertoi kRttankin a.la.ta .y.ratl I&rlkoak.ll. 

tol81a. Illll nt.et yli ttl r&nakalaia. aoUlaaJoh4oa teho •••• 

~ tolYoYaa. että -"".1a aaUla1 reDakalalaten konyolJle. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta .. ....... ] : 

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



• 

• 

1. 

Poh~oll1-l.trlkaa. meul. ma1h1n Valenola... Balearien ~ 

ten 8U.oJa... mieti nHden Jalletu. Ranakaan tapahtuhl.1u-

nat.e. 

aelleen tie.l e., .. ~alCLlnla kertoa etta Kerrlot 

ei ollatJtaan nllhln k7a1ll7ka11n tataoaut voivansa ~uttRa. 

koaka hlnen 011 patko ~lrtu., ettei .el1a1shta qq_ 

aTk.letl tilli hetkelli Kapan~ae.. ,leenai voi puhua. B .. 

pan~alalnen olIkIn Karlkoakll1e lla~t, etteI .apan~an 

puolelta alnkäännlk&la!ln alllanallh1n olla halukkaIta ~a 

ettl!. EapanJan kanaa tilli hauaa on mab.c1011hl..an anU

m1l1tarlat1nen. 

~lhln llalän etten oaasta puolestaat olklln us

kolal ranakalahtln p7rlt1 vln Valenolaan. koalta ei etra.

tllgl.estl tlla1Ule sIlti pal~oakaan p&raalal. ~otap&1t.l 

vIeraan maan .. ~ vallt • ..tnen ~lp18teekel ~tQR vA

hemal.r1 ualtottaval ta. 
o],e 

Il\luttn .. /tlnl. vllla1kaaa kuullut mltäl.n .ell&1s-

ta, ~oka llUuttalel &iltal_anpaa käal1i7_täni sIltI. ettl. 

Kerrlot'n atltan pllaalalllnen tartol tue 011 k8lUl1a .le 

taaavaltalaletun •• lle slearkanaalle ~a h7vlen aahte14.n ta

ka.aJ.un alulkln plla. Sea~llkel •• t tapahtuut BIIpU.1a •• 

antavat aenl.lalk.l tukea alll. kla1t,kaeU.. ettet lan.ke 

D7k7-B8pan.1aata uataltal.l lt •• ll.en hakea sotilaallIsta tu

ltaa. - Oa lt&1keU D7ttMatn -.,&. p14.ttl.vl. vanaau. etta 

ke.up&llla1ata ahte1ata laIlek.. Ja B.pan~.. vll,lUI. .1 

Ila4rlU.. p1lba ttu. 

saaa... raportl.aan1 aalD1tela -.,a. Xerrio"n ~oulouaaa 

kokouta ••• - koU_tkalla Jla4r141ata - Italia. alb4.n Mk""1. 

tauDit.ta el ••• ,a. lan.te1 at .. ltaltal&1.t .. ~tet4en •• n.1l.lk.l .... 

ta kehi tv'b .. ta 011.1 ,alJollkla kino'ta .. a, .1 vlh1Jlala ... "oUO .. 

-. .UI. Kell17 4a "oa.venel D7".-ta oa D1aUi''7 lMakaa 1m4U.l 



ambaaaad!51!rlkal Rooma &r:l. lIlmlt seikat vaativat mlteDkin 

oman raporttinsa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:O 

• 

• 

PUi8ia... t--s.tuUD 16 p:nIL 1988. 

Herra J,unist8ri, 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tini N:o 3, Joka aiaältä& 

Ranskan Ja Moskovan suhteet. 

Ottakaa vastaan. Herra JUnisterl, erin-

omaisen kunnioitukseni 

Herra Ulkoa8iainministeri .&.. H.&.CKZBLL, 
Ulkoadai_in1s tenlS. 
H • 1 8 i n k i. 



• 

• 

Salainen . 

. ..... ....... .. :I? .. ~ .~ . J . SJ ... SSA OLEVA IABETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

:r~ri~~ ssa .. 3~ . p:nä ~ kuuta 19. ~~ 

Palattuani noin 10 pl1vU aitten $lome.ta olen ka1lt1n 

tavoin koettanut pläatä .elville .11tä ovatko Ranskan Ja Ko .. 

kovan väli.et neuvottelut vanban vuoden lopua. Ja uuden alua

... vieneet ll1hlnltlUin uuaUn tuokaUn. Olen ... anut aen käsi t7k

.en uaei.ta keakustelulstani. että k&uppaneuv6ttelut eivät ole 

ed1atJneet vaan että pl1nvaatoln neuvotteluJen valll1stua on val

keutwmt aamoista 81istä kuin aikais.amlnltin. nimittäin aenJoh

doata. että venäll1.et vaativat uusla luottoJa, mlhln ranskalal

.et vaataavat puhuItalla vanhoista velolsta. Eilisillä diplo .... tti_ 

pl1välliaillä 117a'e.aä .... toln keskusteluJen1 k~tta erlnl1aten 

virkavelJien1 kans.... JOista erikoi.eati .ainitaen Puolan suurl" 

hettllUn Ja Ruaanian llheUllUD. todeta ettA 711 .... in1 ttll käsi

t7kaen1 neuvotteluJen hit .... ta edlat1ll18e.t& kaikeata päättäen pl

tY paikt&n •• 

Viime viikolla n~ VenäJän auurllhettiläs k~een pari

kin kertaa Paul.-Bonoourin puheilla. 1'1IIIl·&t k~t lienevlt 1.1-

heu~eet alltä että Dovgalevakl pJ7tää Ranskan hallitusta kl1-

reht~ 87ka7l11 allelt1rJolte~ h7eltltllaAttG~aaop~aen ~ 

tUlolnUa. On näet kavaavaa että va1ltlta parI.entti Jo on ol

lut koo... kelalotta vUltltoa. halli tae ei al11e ole J&ttlbVt 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. ..... J : 

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



1. 

m&lni~ sop~atn ratifiointia koskeYaa taItTat.. ArTeltn 

että ~ä tlhlD on hal_Itut.en haluttQDRUS provokoida 

Kamaris. uutta hermoatuneinlltta vaninkIn ottaen huomoon 

sen ailtei hTstteriaen hermo.~neisuuden Joka lAaaris. ~t 

Jo ~dJetin klaittel7n 7hte7dessä vallitaee. Toiselta puo

len ymmärtää VenäJän ~lähettillln levottQDlluden kosta hl

nen t~t" ottaa aekin mahdollisuus huomioon, että Jos DT

kyInen hallitilat knten on hyvin mahdOllista, lähipäivinä 

kaatuu. knkaan ei titdä millaisekai h7ettälaätt~~7.aop1mak. 

sen ltannal ta katsoen uu.i halli tIIs on DlUodoatllva. Erläetl 

enai käden llhte.atä knul.n knitenkin että ~l-Bonoour 1t

ae olisi halultas ltiirehtimään ratifiointia Ja että hlD 

sen mi'lllt.m1n t.kiai parlamentt1a ty~ättä pr.aidentillisen 

asttukaen noJalla, mikä menetelaä .i 11.ne P.rustuslailli ..... 

t1 mahdoton. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

• 

• 

Par1s1ssa helm1kuun B P :nä 1933. 

. , 

5'/~ ~ . ,. ~3 . 
I $F'~~ -_. -- ---

Herra }'~ 1nis terl, ~ Dl; 
--------~ 

Lähetän täten kunn101ttaen Te111e raport

tini N:o 4, J ~ka sisältää 

Parlsln Ja 11oskovan suhteet • 

Ottakaa vastaan, Herra JHn1ster1. er1n-

oma isen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra 1:1niste r1 A. FJ.CKZELL. 
Ulkoasla1nm1n1ster1ö. 

H e 1 s 1 n k 1. 



• 

Salainen . 

......... ..... ? ... ~ ~ .... ~ .. l!I ... ;r ....... SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORm n:o 

ssa 8 p:nä h.e~i. kuuta 19 ... ~~. 
. : . '33 

Asia: . ~~~ 1il1A .. .J." ..... l1~Hlk.o.v.fJl .. s\1J;l te et. 

Viitaten raporttiin1 n:o 3 tammikuun 26 p:ltä voin nyt

temmin antaa seuraavat lisätiedot ranskalais-venäläisen nonagres

BioBop1mnksen kohtalosta • 

Olen voinut todeta että Paul-Bonoour ei uskaltanut eait-

t äå tämän sopimuksen ratifiointia parlamentille peläten siellä 

helposti syntyvää vastustusta. Tämän vuoksi paul-J3onoour. Joka 

mielellään olisi nähnyt sopimuksen ratifioinnin mahdollisimman 

pian tapahtuvan. esitti h.allituksen Juristeille Ja eräille muil

lekin tunnetuille oikeusoppineille kysymykse[4 olisiko perustus

lain mukaista suorittaa ratifiointi asetustietä. Kuten nyttemmin 

olen aaanu t kuulla ovat Juri8 ti t (tai ainuin heidän enemmis-

.. t~n8ä) ilmoittaneet ratifioinnin voivan pe~stuslakia loukkaamat

ta tapahtua asetuatietä. wkoska sopimuksen kautta Ranska ei si

t~~ (s'engage) mihinkään positiiviseen aktloniin- (aio!). 

Käissä olosuhteissa 011s1 siis ratltlolntl pian odotet

tavlssa. mutta en ole vielä selvillä slitä. miten uusi päämi

nisteri asiaan ~tau~. 

Mainitsemista ansaitaee vielä s~raava seikka. Elokuussa 

19S1 paratoltwwn tekstiin liittyi anneksina kirje. Jossa seli-

Jakelu [kirjaimin seuraavim ohjeidm mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinm ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksm tiedoituksiin. mutta .. ... .... .J : 

............... ... ~~~g~,~, ......... _ ..... .............. ................. .................................................... _ .............. . 



- ,. .. 

2. 

x) 
teltlln käsitettä "hyOkkääJä" (agresseur). On kuvaavaa että 

tämä kirJe on lopullis'3 tl allekirJoitetusta tekstlstä J~t 

pOis, mikä de taato merkitsee uutta myOnnytystä Ranskan puo-

1el ta. 

Sivumennen main1 ttakoon etti:i vasta nyt on tullut rana

kalaisten lehtien tietoon "IsvestlJanw Joulukuun alkupäivlnä, 

siis kohta nonagressiosopimuksen allekirJoltuksen Jälkeen, Jul

kaisema Herriot'n haastattelu (haastatteliJan nimi on sadoul). 

Eräät oikeistolehdet ovat ankarasti moittineet Herriot'a niistä 

VenäJää Ja sen nykyiatä r6gimeä yllstelevlstä sanoista, Jotka 

tIDlän haastatteluun Sisältyvät väittäen että Herr1ot, Joa koh

ta sopimus Juuri oli sitä ennen alleklrJoltettu Ja haastatte

lu sinänsä sen kautta ymmärrettävissä. siinä on puhunut liiko

Ja, ei vIDlimmin koska nyttemmin voidaan todistaa III:nnen ln

ternat10nalen olleen Atlantlque-laivan palon takana. 

x x 
x 

Kaupalllsista neuvotteluista Parlsin Ja MOskovan vällllä 

ei kuulu mitään uutta. Näyttää siltä että vanhat rl1takyq_ 

mykaet edelleen estäislvät et8enpäinpMsyä. VenäJän suurlähet

tiläs vahvistl täaän tiedon pari päivää sitten eräälle vlrka

velJellenl. Tästä toslaslasta me kotona voimme alnoastaan "1101-

ta. 

x) 
!&mln klrJeen "uAenodon LlhetystO lähettl Ulkoa81alnmln1a

terl01le 1 tae sop11111ls tekstin kera. 
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• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Par1Ble. lt.elalltuUJl 13 p:DI. 19U • 

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

3.3 

Herra lUnisterl, 

LlhetlD täten kunnioittaen Teille raporttlnl 

n: 0 6, Joka 81 dl tll 

Ranskan Yl1melnen halll~8eDya1lt.do •• 

Ottakaa yuta&n. Herra Klnisterl, erlaoaal

sen ltuDnlol muul n.kD.utu •• 

Herl'& tnkoul&1a1ni.'ers. A. nCIZELL. 
Ulkoa.lalaa1niat8rlB, 
• e 1 • 1 n k 1. 



• 

• 

Salainen. 

P ARI S .. I ....... SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 5 

;pfI.ri~~ ssa B p:nä helm1 kuuta 19 ... 3.3.· 

senvaihdos. 

Joulun alla sanoi minulle, mistä aikanani olen kerto

nut, Ranskan Valtiopankin pääjohtaja seuraavat sanat läh1mmästä. 

poliittis.sta tulevaisuudesta: ~eillä tulee nähtävästi lähiai

koina olemaan kokonainen sarja (cascade' hallituksia, jotka tur

haan koettavat tilannetta pelastaa". Oikeampaa ennustusta tuskin 

saattoi niihin aikoihin lausua_ 

Kauppasoplmusneuvottelujen vuoksi en ole ehtinTt vii

meistä hallituspulaa vielä eritellä, ja suoraan sanoen on ti

lanne sellainen, ettei se raportin kirjoittajia erikoisesti 1n-

no. tuta-

Paul-Boncour, jonka aika tuli lyhyeksi, koetti lupauksen

sa mukaisesU aikaa.n8aada "jotain uutta". Tämä "jokin uusi" oli 

siinä, että hän budjettia valmistaessaan kään'ty1 am.attijär~estG

jen ja syndikaattien puoleen näiden m1elipidettä kJsJAkseen- Tä

mä hallituksen prestigelle itse.sään ~arallinen uutuus osoittau

tui U.ysin erheelliselts1 : seurauksena oli ~ t ja tku~ t kokoukset 

ja mielanosoi tule tse t , J018sa halli tulc8an budJ .. t1npelaat&lll.1sJl'i 'tyk

sil. aä.I.l1Jll.t'tä arTostelt1in_ Täytn ayGntu että pari kolae 

viikkoa siUen Parisin kaupungissa nä7f;elUin näytellliä, joita 

moniin aikoihin UI.llJL ei ole nähty- Joskohta mitä auur1Jmaalla 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohj~den mulcaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisälcsi ......... . 

J) Ei ullcomaaedustulcsen tiedoitu!csiin. 4) Ei ullcomaaedustulcsen tiedoitulcsiin, mutta .......... J : 

............... ~~~.~.1.''''8D . ..... ......... ............................................................... .......................... .... .... ........ . 



.. 

• 

• 

1. 

n.royal_ud.Ua on arYoat.l taya D11h7YlD pal.k&llU1l tt1~ol4en ~ 

rlntaaamle sten mln verontantaJlen Ja -talollJolkt.n- 111keht ... 

1 •• lall tlll11 Ja .... eu4Rl1a Ja n.1kbl nll tIL .0 11'.0 ._ 

1. verrata yasta&yliD llallJlhlD _1.. .ah_. o. tol •• l ta 

puolen tilann. 1&r1aa&1... yataya. ~dJ.ttl 0. tate. ~.'

tue. alyan retup.rlll'" s.. n.Jau kanaa nolD 

Sloaln aarkalla tunnll ta, kalkklaUa yalll t •• 1 tntJll"ulQ7t

ta ~11 tuka •• n Ja parlaaenUlln, kalkklaUa y .... 1 tua "~0Z

•• ~a - _tta mkaan .1 halua teh41 1IhreQk.la. 

Kltä .rikolslatl tul.. parl .... ttaarl.... tilante •••••• 

on Yl1aek.Yl11stln Yaalle. tulo.. s.o. ra41ballen haoMttaya 

YOltto, Yle~t täTdelllslen 81.lpolllttl •• en ~lkuJaan. !Ia& 

to.la.lkka alheutaR silti että .0.lalI8tlt ~otka alaa o .. t 

tä •• 1 ...... taktikkoJa Ja Jotka huoaa.yat etta ra41ball •• 

keYl1nen takoi... 0. _ut~a... nl111e lt •• llee. onnltto

au,-.kal, •• 0. 118111a ... I .0.1&1.18tlen kanaa •• ta. tO.lD lu

paaYa t k.rta toia.... ~Il.bc kaanat ta. balll tu.ta ~a •• 

tlknltJtlD kerran pari, laum.. katsont kullo1Dk1. 18tuyan 

haUltakae. aua1t.I .... 1.Up •• alt. BIlD klYl ~tklD. lWll

Boaooarl. toly..... yl1aal.e.n aaakka ... lallatl.. kanaa •• ta 

aade. S-pro.lnttl •• n yerotuks.n blTäk~l.ek.I. laum.. .0.1a-

11.tit JallteDtla yllal t1Jlca.... kllll.lylt kllkkan ... 

Il t ll&1t.l Bo.OORrI. ballltakae. ba4~'ttloh~elaa 011 

~1aaaa.1Yallotanaa... ~oka.entl. t.,..111.e.tl .. ut~t. ~ 

alklL o. m.'lU.ta .)Lurl yu-.t.topaolae14 ... 

U.. ~a ao.lalletl •• __ ta ala •••• aao •••• .,UI hetk •• 

• Uta. ~url ' .. n Bo.oourla kaatuai.ta, .UIL ~I"' •• lftllo

........ ftJIba brt.W JLerlLllll JLeaI1la. lliatta p.lko 011 

tiutaa: ftAS"'a1U Itse pel""l .... , tlLtl perapuUiYl. ~a .... 

• Iall.ttt kut.n ..... , ... bltentla Euari ... h-YUlnt .... 

P'U'iUa. ,... ...lalle".. tatUUlMa balatt__ ottaa 0_ 
!a&l11tu .......... tali YI.l ••• 1 ........ """i1a kun Dalau'r 
balll1ia..ta _040.~..... tarJoa! I palkkaa .081&118'.IU •• 

alkl tarJou Jalitantla _11Ulln b:l Dala41.r ________ _ 
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• i YO~t aU08~ sosiali.ti.n ehdottaa1in thtel.t7Bn ehtGl

hin. Jolata p .... i.lllalll 011 yaatSlnl. .0Ula_._~.. __ t

t.ft.ta al.!Umts •• ta. 'iilla .o.iallaU.n .4uålln\u7ha1a p ..... 

tek •• n YahYistl kohta •• nJllk •• n ao.iall.tl.n kanea1l1ako.l

t.Ul 81UU'1 en'.latB (n. 1600 .... 11.. n. 1000 ... ataanl. B1ln 

011 DalaU.r p&kotetta ~o408tuaan phtaaD ra41kaal1hal.ll

tultala. llaan .0alal1ate~ Ja llaan keatuat&a. Ha1l1tak8.n 

kokoollp&DD on Jo tunnetta. SUn" on pamaa.ata p..... .ao
J. miehl" kuin Bonoourln halli tuka.... Bonoov 1 t.. ~1.1 

~1 4·0~11.. holta.n aaaalla Gln'Y .... 

Dal.aU.r on YlIl" nuorehko al... B7n~t 1886. II

'Rott...... tuli hlD - •• 'lln ko1ll1l.Up.t.~ab1 ~a 1I,J81le.1n 

do •• nUk.l. Matorla p .... ln •• u. llla on mlk.ll1I.t p .... a1anl

••• tl .--oJa lat1l~a min H.rrlot ~a Yält.tl.lakin R'rrlotln 

sano •• n kerran: "'apU. Dala41.rl n tul.. olla kUtollin .. 

k.hl ~ka.at.... .1nJ. olen hlll.t t'hD7t 40.enUk.l. 711oplltoll 

opetta~akal (hIn on nyql.lIl pl'Or.aaorlna l#Onla .. ).· aitta 

.4n_lehaka1 Ja Ylh401n allllsteriol-. !1IlID 01181 Dala41er 

8&IlO1l1I.t: -r,lllltln. _tta H.rrlot 1UIOktaa .".. hla ataa oa 

haittli.D,7t alllllll. ne afta.'. .l01ata Illa lts •• 1 .1lI.I. Jaaoll-. 

011 ll1 ten 011. aoleaat8. Yl.1ttala.a Oll p.rU. JDlt. ])alaUq" 

~ota luoat •• ltaaA Oll alYUl tOI8.Dla1ae1l kuin Karrlo" .l08ka 

kaa.paIlela114.. Ja buo.lelan4an pat. oa tu.n.tta. .loka 

Mkuta. .ori. --~ Ja ~1lt1.. »I7t..... .1 01 • .1M

__ t •• ata H'rriotlll kahltrblll _al. UltoU.~ Dala41ar 

alkoi aoa1&l18tia ... tta a11r"1 81t-.u. NA'bal..UWa a.-

lu. &1_ .e ....... ....-.. aortal"kkilata1ln .ja oU .. 

• Joltt&1a Kanlo,t ...... taJ1. ,..lu ........ k.IItu.4 .... 

Dala41ar .. • .... 1 )a"U .,. aoft.Uftl8 .. 1 .. u. 
tlkD Jaa1a .... , .. , hIIl.. koU .... 18.... Kaaall.. oa .1ta. 
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p .. l tai pl tkl kok... 01 tuMll ,.li puoli tu.1.Da& k.rtaa .1'1-
nllst.n alDisterlBld.n Joh4o." - koettlp.. hla 1'" .. olo."'" 

halll~,n .11nl kultenlt&&n oaa1.~t'" - ~ .. hJa oa .a&aRt 

ltl.ltlaltta ke~.taa... .ahte.lll.,n h7T1a ya.taaaoton. ERteB 

~~la 011 tuDDia l~ltt.... Jt.lt71altlr~ee •• a .erra Ulltoal

nlat,rlll, tUlllllkuua 19 p :aa puhuttUa ~o u.'U.. .UltltoJ" 

.1 ttea ])&ll41,r'.'" Paul-BonoCRU'la .MU'a&J.... .&lltlt.. Jltia 

.. init ..... t'" .ttä mihin .. 1ltolhla puhuttiin IQ". DalaAl.r'.ta 

tulnana dlltt .... ttorlnaI ti.tA tiili 1 t •••• 1Ia .... tuollta1aea 

.. J .. tu. .....-1.tol .. l ••• '" ])&1&41er'.'" 4llttaattorl aa .18t71 • 

• 11 ta olla kauan JIIII&lll. 1l'cIIm.l.l.. on ltul teDltln .rllal .. ln.a 

olkeu~eD8&. IDD PaRl-Bono~ .. 040.tl halll~ea.. aaaola 

raportl.aaal .ttl hla tut8D1 DalaAler'n .otaalnl.terlk.l tie

tlln .01.aaaa .1t,.. kontrollol4& tatlti.. .1Di.teri"&. a1lta 

hllD.U. Ranalt&n pUe4u.taJana aent.e.. ue1at&r11aa1altokoulta ... 

oli tarkeatL Dl U.41 .rah47laltIJ. to.1Ul.. hUellkla on .t

tä _11l411r o.oUtaatllli koh'.. aluata .aral.. U.eal1 •• k.l _01-

1 .. p"lkall.. J.. lal.......... on .ttl hlA 0.. .1117ttlQt 8Ot-.1-

Diatert.n _,tan p·lel .. htarlalkla. lJ7t kerrotaan k_puJICl .... 

ylel ••• tl etta kearaall •• ,.S&Dl. Jok.. • ... llt.l 011 pelaa." 

Del"l.r'''' ~.. Jolta ko.ttl 8&&4a Dala41.r'.. latt.14011ak.l. 

pian oli.lklJl bll.GIl ..... t ])&laAler'.. _v.t laJ&' ~.. 011.1 hI

..... a1,l'~t. J.. .tta h.1411l k •• e.. 117qlla .&1lUal.l alta 

pullala 7htel~a. (Xerrotaaap.. .UI tlllla ".'av"... J'" 
~ 

40._ ilP71aea 71d.e.tmat&pll1lllttl a...lia Jltt&lal paflb ..... J 

llaaa eJIll7a'1 .01 ....... ."1 DIaIt bmhRt .1.1, 01. koko

..... p.ru. nlU ... J.. toalUl ....... 0 ... ua ])&laAl.r Jo .4.1-

li ... haUltlllltaaa haki .... uulll .. tlLlo1atelta Ja ... o .... _JI 

..... Jetl.. .1T*aaö ...... U JUlu __ aoJ.a .... tIIIi.tl ,.U 

- .......... aUJ ..... , ... oa .1'a. ........... ba ti.ae-

, .... tu Dala41.r 0 ..... n.· ..... ' ..... 1 ..... b7Yla hah ........ 

•• ella ~ ... UI laIa alaa _ "~'. al ..... I.ta. ft&Il 

ftaallJOli UiDa kM".l ta. to4eUl.. 1a._171 SM ..... 
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b1ke.. t .. " huoltaat . oa olkelLa q.P. 111 'ea DaaIl 

Dal"'ler yol 117871 yaU.... SeaJllkeellta1ll .o.lall.U' h"'t 

Jlttlylt oa hlllea halli ttaya 7k.lll111l _U plLollLeea. ,Ja pa

ria .ea llepal111 oleY&ll pltkaplLollL.ea Y&ra8.. ~"I .1 yol 

01lll1... kMMkND YVe1llk1Jl otta .. hualOOll .ttl ballUak •• a 

.ul ba4,J.ttl.h401ia.. Job .il.a Jltett1l1l Xaaarlla YUt11 .... la 

hurla 1IhreJa kaD_l._. ,Jo. kohta to18elta p.o1.en a .... t 1lhrlt 
xl 

ont h1Loaatta ... t1 re4u 0 l4lLt Ja paklllllphll P1LIIPll.ll1l kUrU7t 

Ja Ya1tka oulll tot. etta :t1llall.a1nllotlulDa.... tlal U401ia.. 

ell.1l aa1 p~ ya.taanotOll b1Il Pau.l-BoaOoa.rla - Cb'roll1a. 

btta ba.4J.Ua YaJa.. ei 01. plea.at~t Ja ba.4J.ttloh,Jela&ll 

lut1allllll y....... 1'841kaall.e.1l lIIlotooa ei .lel •• tllll yol •• r

kit.. maata kalll tod,lll.t'll Y.1k~al'll lttkllal.t.. .,.ehe.,,,, 

aJUkoh tau. 

.11.... oloaahteh_ oa otlttaya 1m0000ooa ., •• doUl .... 

etta Dala41.r .1 bu&Il Yol P7871 Yal1..... bb. hlll'll JIl..k .... 

•• 1i1L1... oa yltl" hlal.rlll p.l to... !IIlIlta.hl llLollllOU1.elta • 

Ja tlal 01181 oUu.t l1l01ll10111.ta Jo P&1Ll-BoaoOllrlll kaa1ia.... _ 

,U' 811d tapll1Lb'.. ,taUW.ll1l kokoll&u lLul halUtalQ_,Ja • 

.... Ua Johta.wat .ltle.1l1 l'Utealaiaell YlrkaYell'll1 .. t. .,,, 

ranaka1.a1au .1 lLako tIlIleata.lIl pakko oa 711yo1aa1au. E&Y1.IlIa 

.,.e. 1916 1l111l .UI hal.l.lw.alt •• va81 .... t to1alau aop .... iIl 

JaLta 111,. ftlh-.. kala.ta. Iaum.. 10Pll.'. u.akottli1l. .UI 

Jot&1ll ""k 011 teh' ...... 

011 p1Llmtt1L 1l1l4.Ulu D ... r .... ta. .ath •• ,. pre.lI.a

'1d., .uru ko&lU101l 180"..... .'ta llLlLll.1a DGua.rp.a 01. .. 

Y&Il lUu y11.. rl*"N'aka.. ta'u .1'. .riaoaallta 1l1-

..... alIlk. hlD prea14eaUUanteaaaa "''t'1L'tl. "rrlo' •• s • 

... 111. yol tal.1.a qQlllbe.. Y&1kDpa llIIl pari 1M yU a1 tt. 

zl 
.".l"'.r ,Ja 1aIa •• 1LII4a' 1'M"1D1 •• rtua 10 .. , Ja r..ou.z 

..... " ..... , ......... I 1/1 au.~ bbJal.,.. Da .1' .... toiD 

..... iIl .... ,.yU177 .. J.laaNl ,U'tJ"1 •• 10 all~U •• 
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l:a&rle_ alUel tarJoutui 18 ..... u uuelet.l ,el •• taJat.l. ..lt
t. Jota hlaen pre.tt .. 1ID ei lia~t Ja Jota o. patott&aRt 

hlllet toi .. apl1 villi 1.h41 •• 1 .ell ttllalla puh..... tarbl tu.ta. 

Rerriot .1 tipU tai ei voi tulla qQlll'be.. D,Jt elUl.llb1D 

velka _erlkkaan on JIrJe.tet'T. Sen 11.aal Rerrlot on ale

le.tld V&rOIIattoaaati t&atualaenaa Jllte.n oltealla Ja v ..... 

aalla pu.ba.nut Ja tlrJolttaaa.t taatu_ puolust_i.etu. aJ.ta 

et ole ollut loJaalia Ja pl1nvastOlD aaettamt IQ'GI1_1A hal. 

li tukeen tai oiteaa1n IITGl1e_t halli takaet ,abaaD vllit.te ... 

Jl'u t ta Renlo t ei ~t kerta kaikkiaan voi olla ,liimaa tta. SI

wa'lUlen aainlttakooJl. ettl toto q~. valaata Mierlttaan 

n1a1 vUkkolna 0Jl totOJl&&J1 m1r)pDUt, Joa tohta toi.elta ,uo

!eli hTrlD tarttaan a.urata&ll 111141 ... BDcl&lUl1. Ja AMrltaa 

vAllei. neu~ttlluJ. tAata uiaata. 

Pahutaan IQG.t1D Cbaut_u.ta. Ct.111aux'.ta, JUlmta&D 

alaaatl. pr •• iele.tlatl J ....... 7.ta. Jonta latettllDe. aiehetaa 

puh. 0. .IIll.aUu.a taittl1. tadgntnl.U. J. Jolla 0. •• etu, 

ettl bIa 0. aa&Il tort.t.,l. .aglatraatt'J& oll.n kult.DtlD 

aiel.1tllD llhelll radikaal.Ja. 

Ir7Ge !arl.lft. Jot. 0Jl vaUJIIIIlt tevUatl s.'tU, 0. 

Iat.UU. 1'1 täD,Jt _aren paheen vaati.n pei ttel.atta lIlutokala 

,.rutualat11n Ja parllUJlttau1a.. .11aan periapollJal.ta to .. 

Jaaata. R .... tlki. paba taan ta.l8Y&D& alelle_. Y&1tt& .aata 

pu»1 •• taD1 .Jl ueto 11..... taD ..... nn •• h.r.U.J...... tate. 011 

Po1n~ l'U. 

nlloleva 17qt ta ... tilant ...... to418t .. alt .. 1a

ltllU .... . oa. h"alll,UIl D,Jt I _t.. .laa p].a-&1to1aa. ao..

tlan palutull1a.... Ja to.laa1a oa .tta aoaartl.tlen leiri ... 

0. Vl1bataaJ. •• havaUtavl... Ja ett •• v .. al •• t. YU41 .... 

IDltta ae11&1Jle. tuUl. 117. Ja D11Jl 0. hallittav. eiU. alta 

oa Ja .11 ... -..elol •• Jotka 0Ya'. UJaatl. varottat.iD ....... 

ta toiatala.t.i altua lIl.ta -S.Wl.Jl .". lAaata ..... tt. oa 

"1YtJuwt vaitfttalatua. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o tj Z ~ ~ / tf 3 
Pari sissa ma'Jlisku~n 1. p:nä 1933. 

Herra Ministeri, 

Lähetän t äten kunnioittaen Teille raport

tinl N:o 6 , joka sisältää 

Ranskan Ja Italian suhteet. 

Ottakaa vastaan. Herra Ministert, erin-

omaisen kunnioituksen1 vaku~tus • 

Herra Ulkoasiainministeri A. HACKZELL, 
Ulkoaaia1nmin1ster1~, 

H e 1 s i n k 1. 
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" ..... , " .. :P.",.A.JLl. .. :LI ........ SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o .. 6. 

x) 
Asia : ., ~~~,~.~Z:L ... Jf) " .. " .I,~+.~~.~"" ."II,~ ~e et. 

Salainen. 

Kuten muistettaneen kerroin syksyllä raportiaaani Herr1ot~ 

ma tkas ta Espan~aan, että hän paluumatkalla pysähtyi Toulouseen 

ott~seen osaa radikaalisen puolueen suureen kongressiin Ja et

t ä hän täsaä tilaisuudessa lauaui mairittelevia sanoJa Italia1-

le vali t taen samassa hengenvedos_ si t ä että hänen oma maansa 

ei aina ollut oaoittanut sisarkanaalle . sitä kiitollisuutta, Jo

honka tämä maailmansodanaikuisen aaevelJeyden vuoksi oli ollut 

oikeu tettu. 

!ämä puhe herätti tavatonta huomiota varsinkin kun ~is

taa että Juuri Herriot'n Ja hänen hengenheimolaistensa taholta 

oli lähtOisin se politiikka. Joka ei t&htonut tunnustaa tasoia

min olemassaoloa pysyvänä teki JiiIlä &lroopan kelli tykaessä. 

Herriot Jatkoi senJälkeen vielä tällaisten sivulauaeiden 

vilJelYä. SUurta huomiota herätti myOs se seikka, että viime 

vuoden lo~la Voltan kongressiin Roomaan llhetettiin Senaatin 

ulkoaaiainY&l.iokunnan puheenJohtaJa. ent. ambaaa&4Deri llaahingto-
xl 

Allaoleva raportti oli konaeptina valmis knn 20/8 äkkiä tu
lin pakotetuksi matkustamaan Suomeen. Palattuani Parisiin en 
huomaa siinä oley,," mitään oleellista muuttamista , Jonka vuo~ 
sen lähetän a~peräis.aaä mQodoaaaan. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) TavaUinen. 2) Tavallinen ja lisälcsi .. "'"'' 

J) Ei ulJcomaaedustulcsen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomaaedustulcsen tiedoitulcsiin. mutta ..... " .. J: 
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nlssa :s'renger, Joka kqttt Roomaa __ oloa&n hyvWca •• n tunnu ... 

tellakse.n maaperää - ra4ikaalilehdiat~n kotona säestäesaä tätä 

~stelua selvillä Joskin Jossain määrin sordinoid~la at

kordeilla - Ja lisäksi että hän Italian Ja Ranskan lehdl ... 

t ö saä antoi kaiken maailman tie tää, mi tenkä hän oli innos

tunut erinäisiin ~asolsmln ilmaisumuotoihin Ja että .,7 Jat

kuneeseen qlmenelllseen sisarkansoJen kesken eI ollut ainoaa-

taan Italiasta etslttävissä. '.: 

Oikeistolehdet Ja myöS eräät keskustalehdet varottivat 

t~dellä syyllä t älla i s ta politiikkaa aJamasta, ~oska s. ei 

saattanut viedä kumpaakaan puolta tyydyttävään tulokseen, ita

lialaisten näet pian pett7essä huomatessaan, ettei 711Amalnlt

tuJen sanoJen takana ollut mitään kouriintuntuvaa saatavaa 

odotett&vissa, Ja ranskalaisten itsensä olle.aa pakotetut pIan 

huomaamaan, ettei Roomassa päästä P7s7viin tuloksiin pelkillä 

sanoilla. Eräässä raporttiluonnok.es8& viime marraskuulta, Joka 

~A1 kauppaaopimuaneuvotteluJen vuoksi vilmeiste"ättä Ja lähet. 

tämättä, lausuin Jo vakavat epäi17kset tällaisten metood1en 

opportuniteetiata • 

Kesken näitä perlpatioJa kuoli Ranakan suurlähettiläs 

Roo.alaa de :SeaUlllarohais. rau.hall.lnen vanhan koulun diplomaat-
x) 

ti, JOka kaikkina näinä vuosina nlk1mättlSmänä 011 koettarmt 

pelast.... mitä pelastettavissa 011. TllllSin Joutui Ransk&n hal

l1tu. uuden koettelemuksen eteen: lähettl1ältl5 

likko vaiko ammattidiplomaatti. 

Kenellekään Joka tunt.e Henri de Jouyenelln ei ol

lut 71lä1;Jrs. ettei hän Yoinut Ro.asaa aikaansaada altä tl\T __ 

klUl.DnlSstA ranakalais-i talialaislaaa 8I1hte1saa, Jota hän naiYl. 

lIIlude.Dan !t.e odotti. Sitäpait.i häD teki sen &nteekah.ota.

mattoaan erehG,yksen. että hän llhtiesau.n ilmoitti ei ail:oy&Doo 

x) 
OlIn hänen kolle.gansa WIenisIä. 
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a. 

sa 3äädäill Roomaan pi temmlltai kuin 6 kuukauden a3aksl - Rans

kan lakien mukaan parlamentin Jäsen ei 8&& 6 kuukautta kau ... 

mln hoi taa tois ta vi rkaa; senhänvuoksi Ranskan suurlähe tUlla 

Berl1niasä oli pakotettu 6 kuukauden Jälkeen luopumaan edusta

jatotmeataan - mikä Ilmoitus merkitsi slla että hän uskoi 6 

kuukaudessa voivansa auori ttaa tehttvänaä! Hänen lähtlSlän si t .... 

paitai säestettiin 30s Jonkin nlltlSiseasä länllaJi ... , varsinkin 

hänen ystäViensä taholta - hän kuuluu radikaaliseen puoluee

seen - mutta tästä huolimatta on tOdettaya.että kun hän aaa-

pui Roomaan hänen t a sknnsa olivat typDtyh3ät. LISIltai hänen 

starttiaan vaikeutti kaksi ikävää Juttua, toinen ranskalaisen 

professorin Eydoux'n vakoilujuttu, toinen Hirtenbergin kuuluIsa 

aaeidensalakulJetuaJuttu. 

Ny t Jo tie t ää koko maailma että Kussolin1 väl ttää ta

va ta Jouvenelia, Ja Joskaan ei liene perää siinä että hän 

olisi pyytänyt tulla vapamtetuksi uudesta tehtävästään tiede-
/ 

tään toisel ta puolen varmuudella, attä hän on valittanut Qua1 
x) 

dtOr~lla valkeata asemaansa. 

Jouvanel, Jolla on suuri parlamenttaarlnen kokemus Ja 

Joka Genåveatä tunt:( kansainvälisen elämän, Joka sen lisIltai 

on varaltaa (hänen uuai kolmas rouvansa, Juutalainen, on peri

nyt suuren omaicuden enslmäisel tä mlehel tllD nlmel ta Dreyf'U.s'/ 

on niitä tyypillisiä ranskalaisia parlamentaarikko Ja. Jotka ei

vät ~ärrä pal30akaan aHtä mitä tapahtuu Palah Bourbon1l1 

muurien ulko»uolella. Joavenal On nyt vli4e. ambaaaadDDrl, 30ka 

aenJälkeenkuln 1986 Herriot tuli val taaa, tll,ydelli88ati eplo~ 

Ii 
Olen varmalta taholta kuullut, että Jouvenel llihttea.1In 

Roomaan luuli suurlähettilään oikeuksiin kuuluvan saada vapaa 
aatk aen maan rautateillä, Joa.a hän on akkreditOitu' ~1aIn 
mukaan "tuvanel, Joka parl .. ent&arikkona on tOttWll1t kaikenlal
.Un yllmläräi.l111 oikeuksi1l1, oli antanut aol tta'a Italian ta.
klläiaeen aatkailuto1mistoon pyytäen että hänelle . plletlt les.. 
aattaisl1n mllrätyk.l pl1vlksl. Ka1nltuata tOimlsto.ta soltet
tl111 ~ d'Or8&1ll protOkollaan Ja kerrotaan että ~et~ pro
tOkollapäällikkB de Pouiultre. 011 vlhlllä pyBrtya. JU~ kertoi 
.a1l11~ to1m1.ton pllllikkB l'Boho de P&r1.'n toimitukselle, Jo ... 
m1nä .en lalul.ln. 
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ni.UIl. KUistelkaamme toisla. En8in otettiin Roomasta pol. Y&D

ha amba.sadlH5ri Barr6re. Joka yli 20 vuotta oli mestarillisel

la tavalla valvonut maansa etuJa Italiaasa Ja Jonka anaioksi 

on lue ttava, että Italia 111 ttyi Ranskaan soda8sa. Hänen siJal

leen lähetettiin parlamentaarikko Be aaar4 , Joka lyhyessä aJasaa 

täydellisesti epäonnistui. - Samoihin aikoihin kutsuttiin pOis 

Washingtonista Jusserand, hän kuten Barrtre Ranskan viimeisen 

puolivuosisadan loiatavimpia diplomaatteJa. Hänen siJalleen lähe

tettiin B4renger, Josta ylempänä oli puhetta, Joka samoin epA

onnistui Ja va rsin pian kutsuttiin pOis. samoihin kartellin kul

ta-aikoihin lähe tettiin Moskovaan ensimälaeksi suurlähe t tilääksi 

Le Temps'in ulkopoliittisten kirJoitusten laatiJa Herbette, Joka 
x) 

tuli Moskovaan purJeet t~nnä Moskova-innoatusta. Herbetten in-

nostus laukesi pian, Ja kuten tunnettua hän epäonnistui niia 

t~dell1sest1 kuin ,l suinkin saattaa, ollen nyt suurlähettiläänä 

Madridissa, missä kän Herriot'n syks,yiaen matkan aikana sai 

vastaanaa suuren osan Ranskan lehdist~ä. - Sitten kutauttiin pOia 

Berllniatä vanha diplomaatti de Margerie, JOka oli tehnyt siel

lä erinomaista ty~tä. SiJalle lähetettiin oikeistolainen parlamen

taarikko ~oi .. Ponoet, Jonka piti taloudellista tietä ratkais

ta aakaalaia-ranskalainen vuosisatatsriita muutamassa kuuk~dessa. 

Bl ole mikään salalsuus että 7ranQoia-Ponoet on eplonnlatunut 

suuremma.sa määrä •• ä kuln olisl lupa tällaisena aikana BaDskan 

amb"sa4~ISr1D Berlin1.sä. Ja nyt vUmeksl JouVlnel. 

Saa muldenkln Ranakan suurlähettiläiden Ja lähettiläiden 

Jouko.ta hakea neulalla Ja langalla 1~7tältseen parikaan pare~ 

Dl paa n1JDeä. Briandln sato el ole ollut l.edelall.l.inen. 

II 
'ätä 1Dno.~.ta li.la1vat kyllä ne 1 1/8 milJoonaa rQplaa, Jotta Le 

~a vähin alta Ulla oU Jlollkoval,ta .. aut. toalaala Jota Le !ap.'ia 
to1al~s ei koakaan ole voinut tielt ... Ja Jonta toto ,.a11 ... twltee. 
u) 

'll.l.Välin on ~ d'Or..,ua _oin kuin ubaaaaa4eia. tapab. __ t 
~uria heDtil~totala Joista eri raporti .... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

]J: 0 

/ 

VI/! - 1s-3 Parisisaa maalisknan l~ p:nä 19&3. 

Herra Ministeri. 

Lähetän täten kunnioittaen ~eille raport

tini N:o 7, joka sisältää 

Ranskalais-suomalaiset kauppasopimusneuvot

telu t. 

ottakaa vastaan. Herra Ministeri, erin-

omaisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri A. HJ.CXZELL, 
UlJtoa.iainmini~terle, 

H • 1 • i n k 1. 
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Salainen . 

.. ....... . ~ ... A ... ~ .I. ... :J .... ~ ..... .sSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 '1. J }~--rk 
l o-Pc.. 0 . ~3 } .:r.~i .• i ssa .. 14 p:nä m .... li • . kuuta 19 ... ~3. . - 1 C> . 

-
...... 9.l! .l.~.!lQ~g,,,.Q.t.~.~.l~.~~ ...................................... ... . 

Koska helmikuun 20 p:nä allekirJoitet~ ranstalais-suO* 

malainen kaupallinen l1SäaOpimUB nlinä päivin! as~u Y01JDa&D, 

haluaiain vielä lIIl.utamalla sanalla palauttaa mieleen erinä1sil. 

seikkoja näiden neuvottelujen kulusta Ja varsinkin niiden viime 

valheista, semmiDkin kun neuvottelujen kaksi Viimeistä viikkoa 

kulki sell isten k~rien merkeissä, ettei ollut mahdollista 

niistä tehdä sellaisia p07täkirjoJa tai plOmemorioita, jollai

sia pitkin matkaa ~uten olen tehnyt. 

Ennenkaikkea haluan kiinnittää vieläkin huomiota sii-

hen. että lokakuussa yarainaiseati alotet~Jen neuvottelujen 

kulku pitk1st7i Ja h1daa~i pääasiallisesti senvuoksi. ett! lo

kakuun lopulla SUo.easa vo1Daanpannnt erinäiset ~likoro~set, 

Joista 08& koski 11130s Ranskaa, heao.~tt1yat r8Zlska1aisia _ e1-

hilla ole 71118enä tapana panna voimaan tIlllikolOtuksia kesken 

neuTOtt.luJa - Ja antoivat ranskalaisille kiitollisen aiheen 

peNUttu lokakuussa 8ille 11130ntllllIDal. oikeuden pidentää 11-11 __ 

ta.... miele .. e ~kaan sen vastikkeekai. ettei Ranska uuden 

kauppapol1tUkkanu yuok8i enää voinut lt715ntU sitä integraa

lista .uol1tui .... utta. Jonka se me11le JOulukuuasa 1981 1175nsl. 

_tta Jota e_e .illoin halun.neet va.taaaottaa ilman laaJeapia 
neuvo t telu Ja. 

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

J) Ei ulkom.Jaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ......... ] : 

...... .......................... ~~;a,;t.~ ............................................................................................................. . 
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8. 

Jollei näihin tullikoro~siin 8illoin olisi ryhd,tt, oli

simme saaneet B-listaamme kaikki ne vientiartiklat. ~otka li ... 

sopimuksessa siihen on saa~ Ja sen lisäksi taoeerit. ~un.tot 

Ja muut toivomuksemme. tarvitsematta antaa ranskalai.ille 8in

käänlaisia tull~~n51t1k.iä. Jos n7t kotiteolliauutemme taholta 

moiti taan sitä että on ollut pakko tehdä erinäisiä tull1l17rJn

nytyksiä ranskala isille B-listamme pidentämistä vastaan. niin 

on pidettävä mieleaaä että ilman näitä lok&ltu.un tullikorotuk

sia meidän ei olisi ollut pakko alentaa ainoatakaan tullia 

ranskalaisille tavaroille Ja kuitenkin olisimme saaneet de 

taoto auositulmmnuden kaikille vientiartikloillemme • 

x x 
x 

SenJälkeenkuin helmikuun ~ p:nä olimme sähk~ttäneet nel

sinkiin silloin vallitsevan neuvottelutilanteen. Jonka saattoi 

suurin piirtein katsoa 1opputQlokaen alku80innut.i. sattui neu

votteluJen kulue... oikeastaan kaksi tärkeämpää perioodia. Edel

listA. Joka käsitti viikon helmikuun 6 - 11 p.. karakterisoi 

ranskalaisen neuvottelukunnan näennäinen halu saada neuvottelut 

Joko keskyetymään taikka l1kk~tymään. !!hän vaikutti ainakin 

osak,i - tämä on edelleen ainnn henkilrskohtainen klait,rkseni. 

,e että ranskalaiset Joko salasähkeistäaae _ olisi näet ih

meelliatA JOlleivät ranskalaiset niitä vapaasti lukisi _ Ja pu

helinke8tusteluistamme olivat pllsaeet selville siitä että 11ea

pänA mainittu neuvottelutilanne helmikuun ~ p:ltä 8UUrin piirtein 

t17dJtti ~o8en halli~.ta Ja että suomalaiselle neuvottelutun. 

nalle oli annettu ohJeekai vain Vielä koet~a erl1aaä koh41n 

PläatA plt ... älle. Ranskalaisten ~rkkT1s viikon lopulla oli 

niin ilaeinen. että aiDan on vaikea ~uta aelit7stä sille &D

taa. 

saman Viikon lopulla alkoi ~rJ8 tehdA t18tllD vii •• l.en 

neuYOttelutaa4en toiDen perioo41. Jota taaa karatter1aol r&D~ 
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laisten yrit,Fa 1) lJkätä lopulli~.n allekirJoitu. aillä ve-

rukkeella että erinäisten toisten maiden hallitukset olivat 

protestoineet. nämät kun olivat saaneet vihiä neuvotteluist&m

me Ja nyt vaativat suosituimmuuden perustuksella surtaxen 

poistamista heidänkin osaltaan. sekä 2) ranskalaisten selvä 

yri tys koe t tAa lykätä voimaanpanoa, Jot ta vIlliaikana voi tai-

siin kiristää toisilta ja lähinnä Ruotsilta samanlaisia etu

Ja. Jolloin ranskalaiset hyvin tiesivät minkä effektin Ruot

sissa tekisi surtaxen pOistaminen yksin Suomelta. 

, Kävisi pitkäksi tehdä selkoa niistä lukuisista kes

kusteluista, Joita neuvottelukuntien kesken näinä päivinä k"

tiin. ja JOiden rinnalla asiantuntiJat kaikesta huolimatta l~ 

tivat tekstin ykSityiskOhdat lopulliaeen kuntoon. mntta haluai

sin yleisenä vaikutelmana sanoa että en usko ranskalaisten 

vitkasteluun niin palJon vaikuttaneen toisten valtojen yllä

mainitut d4marohet kuin päinvastoin ranskalaisten oma halu 

k~ttää heti meidän sopimustamme kiristysvälikappaleena toisiin 

Ja varsinkin Ruotsiin nähden. Sitäpaitsihan ranskalaiset Jo 

neuvottelujen alkaessa tai oikeammin Jo silloin kuin ulkOmi

nisteri~n kauppaoS&ston päällikk~ ministeri Coulondre minulle 

elokuun 3 p:nä sanoi surtaxen meiltä putoavan pois, jos 

suostumme neuvottelemaan sellaisesta lisäsopimuksesta. joka pa

lauttaisi kauppaauhtei.samme sen stabiliteetin, joka markan lr

ta.u.tueaaa kullasta joutui rikotuksi. hyvin tie.ivät että aur

taxen pOistaminen meiltä tullai herättämään reaktiota naa~_ 

rei8samme, jotapaltai meidän kannaltamm~ t~ellä -ryl1ä huo

mautettl1n. etteivät naapur1luDe UetUkselllllU1 olleet viralliestl 

proteatolneet kun aurtaxe viime 8yyskesäatä POistettiin Porto.
salln osalta. 

Sen llsät.l saattoi ministeri Prooop' k.,de •• ään helmi

kuun 14 p:nä Gen&ve.aä P8ul-BoDoourln luona Ja --.olD alle

kirjoittanut kIVde •• 1ID Ranuan bupp&IDlDlst8rln luona hela1JalUll 

la ,:Dä valkeusl tta tOde.", e·t 1 lnt 
• e • älnnatftl.tä ,0111ttl.1a 
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hankaluuks1a pelätt7 aiheutuTan mihin maihin nähden sop1muk_ 

seatamme Ja surtaxen pO istamisesta meidän osaltamme, vaikka 

tiesimme että d6maroheJa _711ä oli teht,r. 

Ylläolevan käsitykseni todenmukaiauutta lisää se etta 

l1säsoplmus Ruotsin kansaa p&nnaan voimaan samana päivänä ltu1n 

suomalaia-ranskalainen lisäBopimus, Josta vedän sen Johtopäi

t /:S keen, että ranskalaiset ovat k~ttäneet voimaanp.nopä1TID .... 

manaikuisuuttakin kirist7akeinona Ruotsiin nähden. 

Ja ovathan loppuJen lOpuksi NorJa Ja Tanska Ja ehkä 

Englanti tehneet samoJa dåmaroheJa ilman että nämät ovat Joh

t aneet toistaiseksi muihin tuloksiin kuin Joko aoudeereut.iin 

tai neuvotteluJen valmisteluun. Ranskalle oli s11. tärkeätä 

kä3ttää mei tä pllpllnä TIlkholmaasa, mikä heille m;vll skin onnie-

tui. 

Että Ruotsi aikaisemmin taikka m;v~hemmin maksa1si sur

taxen poistamisesta, siitä olimme koko aJan olleet selvilll. 

Että se näin kiireht1s1. oli Jossain määrin 711ät78. varsin

kin silmälläpitäen sitä seikkaa, että Ruots1n halU tus tällä 

tavalla teki tehottomak.i oman virallisen Ja kirJallisen pro

testinaa marraskuulta 1981 surtaxen a.ettamista vastaan, JOka 

prote.ti sivumennen sanoen palJon pahemmin ~riidie-moraaliaest1 

sitoi Ruotsin hallitusta kuin SUo.en hallitusta, Jok. tälla1sta 

virallista protestia ei ollut teh~t. Ranskan Helsingissä oleTa 

kaupp ... attasea kertoi minulle kuulleenaa virkavelJeltään !Utbol

m..... että sur~en poist&miaaabdollisuus ~omelta ennenkuin 

Ruotsn ta oli herättäDTt niin volaaltAan reution laaJoissa 

l'Uotaalahi.... pUrei •• ä, eUii. hallituksen as_a olisi ollut 

uhattu. 

AJ&nRi tkään Ja ailmälllipltäen Jatkuvia naapuruusauhtei tulla 

RIlot8Un lle?e'erkl t;vksatantl.. tapahtuuko surtaxan p01staminen ... 

_.1kuisesti. 'lilla ei .erkit.e .ltä, eUeW _ut-...n vUkoll 
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Jotapaitsi - Ja tämä pieni ambitio minulle sallittaneen - oliain 

mielelläni nähnyt, että pitkien Ja todella vaivaloisten neuyot

teluJen ~os oliai edes muutamaksi viikoksi aaanut Jäädl mei

dän yksi~isoikeudeksemme. 

15/3. - Että ylläoleva käsitykseni neuvotteluJemae vii.e 

kaudesta lienee oikea. siitä aain varmuuden eilen NorJan lA

hety,~ssl4 Jossa minulle suoraan sanottiin Ranskan antaneen 

Ruotsin Ja NorJan ymmärtää. että näillä 011 mahdollisuuksia no

pea.ti to1m1malla Ja tarJoamalla tarpeellisia vastamytsnnytyksil 

saada surtaxe pOistetuksi samana päivänä kuin SUomi • 

Muuten NorJan lähetysttsssä miuulle hyvin luottamukselli

sesti kerrottiin, ettl Bo~~.... lDDOS~S t8Rppaaahteidea JärJ ... 

telemlsekai uudelleen Ranskan kansaa tlllä uudella pOhJalla ei 

ole kovinkaan suuri Ja että Oslossa neuvottelut Lontoon kans8a 

vievät kaiken intressin. Slhktssanomavaihto Oslon kansaa kulkee 

hitaasti Ja keskustelut san mukaisesti, Joskaan NorJan tarkoi

tuksena ei kylläkään ole saattaa neuvotteluJa katkeamaan tai 

ryhtyä Jo1hinM1n vastatoimenpiteisiin Ranskaa vastaan. - ~ämäb 

vahviati minulle tänään ulkoministerien k8U.ppaosaaton pääll.ikke 

ministeri COulondre. Joka valitti norJalaisten tapaa neuvotella 

slhkeaanomatletl lähettämättä tänne erikoista neuvotteli Jaa. Nor

Jan kansaa 8envuoksi neuvottelut tullevat viipymään. Puhelln

keskusteluista i8tuea-.nt Coulondren luona 1IDJDärain että Ranska 

vaatii BorJalta vastapalvelukseksi huomattavia rantatiekiskoti

lauksia. 

KUten Jo Lähetysten slhk8aanomasta n:o 55 kivi ilmi, 

aattui Journal Offiolelin kirJapainos.a vi1ae tingassa sellainen 

ikävyys. ettei meidän soplmustamme Julkaistu eilen, s.o. aaaana 

päivänä kuin Notaalaisten. 1linisteri Coulondft soitti kohta 

"'n. p7Yt len tuhanesti anteeksi tätä erehdystä Vakuuttaen. 

ettei 8illl ole aitAln k~tlnnellistä .erkitystl, koska kaikki 

viranoaaiset ovat aJOi.... ...anee' aOpt.Dk.en VO~aD .... ttaa1ae.ta 

tiedon. En ole voiuut olla ulkoainisteries.I hieman pllkalll.es-
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ti viittaamatta aiihen, että aikaa olisi ollut nelJättä viik

koa laittaa kirJapainoon menevä teksti sellaiaeen kuntoon, et

tei erehdystä ol1si ~attwm.t. En kuitenkaan tahtolllt tehdä 

täs.tä suurempaa llWIIeroa, varainkin kun tänään klqdesaäni ullco

ministerl~n kauppaoaaatolla aaatoin todeta että valitt.lu sat

tune.sta erehdykseatä oli vilpit~n Ja että minulle osoitettiin 

kaikkien niiden herroJen puolelta JOiden luona kävin mitä 

suurinta ys täväll1 syyttä. En IIITlJakään tehnyt suurempaa numeroa 

rQotaalaisten kanssa osoitetusta nopeudesta, sillä aJatt.lin 

näin: koska neuvottelujen aikana sattui hetkiä. jolloin oli 

käytettävä varain suoraa puhetta, Ja koska huomasin, ett.i 

tästä ollut ainakaan QIlai d'OraayD kauppaosaatolla JllJinyt mi

tään kaunaa, minnatakin oli ayytä välttää herättämästä h.n

kiin neuvotteluJen ikäviä puolia, ei vähimmin senvuoksi, että 

on tulevai~uttak1n Ja ~levaisia neuvotteluJa, Joita kyllä ei 

tule puuttumaan. pidettävä silmällä. 

Käydessäni tänään tnten sanottu ulkoministeri~n kauppa

oaaatolla tapaain sekä päällik~n ministeri Coulondren että va

rapäällik~n sekä pari muuta Virkamiestä. Kun huomasin heidän 

olevan pahoillaan kirjapainossa sattuneesta erehdykaeatl päätin 

käyttää tilai~utta hyväkseni huomauttaata.ni parista meille 

tärkeästä asiasta. 

Ensinnäkin saln periaatteellisen lupaukaen insuliitin 

~llauksen JlirJ •• tlm1aeatä meille edulllaemmalla taValla. KUn 

e~elleen huomautin siitä että Ruotain lisäaoplmukaeasa luvataan 

erinl11a1ä kontiD89nttletuuksia aellaia111e rQotaalaialll. te 0111-

.uua tuo t teille. Joiden tuonti Ruotsista v. 1931 e1 täällä ko

honnut 10 %:l1n Ranakan koko tuoDD1ata p.o. artlklolh1n nlhd.n. 

i180l tettUn minulle, ainkä Norjan l .... ttllls my~a minulle ta.. 

nääD vahviatt, että kTseeasä on vain eräitä spealaallsestl 

ruotsalaiaia .etallurglsla Ja mekaanisia vle~tl&rtlkloJa. Joihin 

IlIhden a,t Jo on -lnlttu& rfgiae" aovit.ttu. Samalla annet-



. . • • tUn minun YDlllärtää että. Jos jokin näistä artlklt:oiata mahdol

lisesti voisi olla meille kiintoisa - koko kys~s on toistai-

seksi 3ätetty erikoisdekreettien varaan - mekin voisimme pyytää 

näille artikoille samanlaista kohtelua. 

Mainittakoon t äs sä yhteydessä. että mikäli olen ehtinyt 

Ruotsin lisäsopimusta tutkia, siinä ei n~ olevan muuta kohtaa 

mikä meitä voisi huolestuttaa. 

Puhuin ~ai d'Orsaylla myOskin huhuista selluloosaa uh

kaavasta kontingentti- tai tullikoro~svaar&.ta. Siinä suhteessa 

ulkoministeriOn kauppaosasto vielä oli vailla yksi~istietoJa 

mutta kauppaministeriOssä meille on myonnetty että asia todel

la on tutkimuksen alainen. Olen t t etysti vakavassa äänilaJissa 

huomauttanut tällaisen tOimenpiteen seurauksista. viittaamalla 

siihen että tiedämme että dåmarohet tähän suuntaan Ranskan sel. 

luloosatehtaiden puolelta on tehty surtaxen poistamisen vuoksi 

Ruotsilta Ja Suomelta, Jollaista katsantokantaa me emme voi 

hyväksyä, koska olemme surtaxen pOistamisesta Jo maksaneet kal-

111 t lunnaat. 

Lisenssitaxesta kuulin Coulondrelta että se hl11Un näh

den tulee olemaan vain l frangi tonniI ta, mikä ei tuota en ..... 

pätä kuin 20 miljoonaa. lUnishri Coulondre minua rauhoitti 

puutavaran lisenssimaksuun nähden arvellen ettei se voisi tulla 

kovinkaan korkeakai. Samaa vakuutti minulle toissapäivänä Rouenin 

kOnaulimme, joka on päiVittäin kosketuksessa asianomaisten viran

omaisten kanasa. Sivumennen sanoen hän myO akin vakuu tU. että 

puutavaraliaeossien Jako enaimäiaeltä vuoaipuoliskolta on selvä, 

että ayndikaatin Jäsenet ovat saaneet huomattavasti korkeampia 

osuuksia Ja että SUomella ei pitäisi olla mitään pelkoa Siitä. 

etteit~ lisäkontingentteJa Jaettaia1 meitä tyydyttävällä tavalla. 

Kalnitaln Jo aiatä Coulondre aluulle tertoi neuvott.lut .. 

ta 1I0rJan kanssa. ftnataan nlhden hän ilmoitti neuvotteluJ.n 

olevan vallan lteateytTta1asä. ~ata Ranska ei VOI IIJ1lJntää aurtaxen 

POiatamiata aaalle. Jota tahallaan alentaa valuut~. 
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Herra lUJ11sterl. 

Llhetln täten kunnioittaen !el11e raport-

tiJ11 n:o 8. Joka sleä1tlä: 

Huhut Ranu..... tapah1alnee." lUneelle

panosta. 

Ottakaa ftS taan , Herra 11lJ11steri. erln

omal.en kun.D101tukaenl vakuutus. 

k I{ / 
,( .. 

Herra Ulkoaa1a1Ja1n1aterl A. ItACI'Zm., 
UltoaslalDaln1st8rI8. 

H e 1 • 1 n k 1. 
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Salainen. 

, .• 1l ;J; .. $ l . . .. SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 8. 

... 
/ . \ , ... 1, \ 

Parla! ssa . 16 p:nä .aal.U kuuta 19. ~'~ 

..j 

Asia : B:1LbIL~ . aanat..... t .ap.e.h 1a.Il •• da 

................... 1.11kkMll..'.uo.IlH. ... ......................... .. 
/'~ 

Vlltat'D Ultoaal&1Da1D1ater18D .al .. Ibk ••••• n D:O II 

JDuu1101tWoID 11b.tlD .. eraU1.uutrlaJltU D.RIIOSI:D .. 11..'1. tir

~olt~ praae.orl&D. 

011D palaa'Ya tlhlD ula_ 'Y1I11 la.~ ..... _ 7hte7l .... 

koaketell •• ant D7k11.tl ulto,o111ttl.ta tl1aDA.'ta • 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ......... J: 

~,...,..U .• ,..I'.l ........ l·M • . -n .......... .. ............... .... ..... .. .. 



P. a. 

SU Johdosta etta. Klll1aMrl KODU. lD.I.1931 011 lJlko

ul&1za1A1at.rllSaU -.a.r:m.t Ml .. ak.la. ~o.a llaolMttUa 10 .. 

toolal.tea tietoJen ~aaa Irl1tl laDataJl kaaalal.1a kat .. tma 

Baglaaniata totiaaabaa.. 11iklkaanall.,aaoa 9Rok.l. tleaaaM11 

alD1sten Kolaa .iauUa ollako kaull1l.t .UIIa. aikl fthvl.ta1. 

91 711 .. a1D1~ tl.4Ga BaDataa.. tapah~ ... ,- lllkekaaaall., .. 

• noata. A.la 011 Il1aa.ll. '.,.ala tIulte.atoa. Ia1mlluttautta Irl.t

tl vlhl1a11 --Ja, Jolta tUlla. ualln ll1kka.u aalaa _t_,

tOlU.Jl s1vll11v" .tan keamucl'... (Ulll klrtaa 11 ka1 tlDkaaa 

llUllklla Jli1,ll palJoa tRin e.la. talnUa ltUa e11'lt a11ök1la 

.erkit vlU&IUl.et a111Lea. etU aalainen liiku. 'UO 011 kJ,a

Jl1 ..... 

• 

Xoaka .-alla pl.tvlDa. aaaUIIk. 1D ,., tlkl1l.t." 80-

t11 .. aa1aa1ehet uto11'at lavuaa p~ Ja aota1a1.ter1 Dal. .. 

Uer'U" klDr. .e7g&lllllU, Ja Gua'l1JliU, .ekl _lUe RaIlaku 

sotaalalaterlla Ja 7lll ... 1kPaMa up'''N111'. sovt.ae a1a1.hrl 

KolaaD k..... .11U. että laaaae'la ti,clusMll.1n aalaa kol

leeco11 '-al. 

IMM.,a. _la Ulaiauuclea ke •• teU. ..l •• 'a bo.la, 

V1l'Oa ~. Kollaaa1a aotUa_a1aa1e.tea _kl B.,~.. .ot11 .... 1a.1.... apulai.en kaaa_. Kaikill, 011 •• 1. 7htl ~t ... toa ~ 

he pl Uv" uIlclot'ouaa a1 ta. • ,tA lUkeke"'o ol1al k_IIII1 .... 

Tua _.,... .0UlaaaalaaleJlea .pulaia,n aaao1 kUll....... ,tu 

I' ..... ~.. ol,vlla ~oakko-o ... 'o1b1a 011.1 kll, .. tta 11..,.ai". 

llMIU •• '-1 " .. "1 •• 1 ole.a a11U.MI _ .. _kal.lla - r ..... 

v1br~011lLk.U... • .. lla .1 tl • .." .. SUta a1 tUa .. ..,.. 

,iki .1111 _'euau 1'1'11 'uvtt .. olla a1'ua p"la'11U. 

bk.,uoa kUla_. .... .. .. ~oDftOt1_. Uall. ~oka ",.. .. 
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YOlaU. olen.an ...... lYOll1_u81akU. ~. ta!'koU'" " ..... 1-

lU.hn ta~al ••• taat.. kaa.lIltu .... r~01111Lk.U ... 

Klelll... 11.ltal k.atuatel1a Ui... yl.11 y.~-", 

.. _040 .. !IIh.klto81oYaklu .0Ula .... laa1 .... ~. Puolu ... 

tll ...... 1U1eh.n apalai ••• __ •• ~1 • . ftDutemk.l. ''''1 
lt1uIplbaD tieJLQTt .1 ~ID 111k.tawa'1'JUlO.ta. 

Laaa •• 'la Ilta! yl.r ..... l .... k&a ,1.1 ••• SJlIIInna a 0... .s. plllllkla apal.&la... .y.1UUl. t.. ~ok& oa I&k-

8U ... 1014.a .rlkol.~tlJa ~& hol~l' 0". !s.. e~ 

p .... 1 sak... ..101~ k&altt.leylll to1a1 •• a. 

loh41a yaroyuU klabLatela.a .,aUl. hlua k&Ilaaaaa 

l18u.& 1Ukta,yU. hahu1b..1a Sanan taholta uhkaa ... t. .04&8-

ft&1"a.ta. 

!1ll1Si. ..U t1 ... 11m Ul. R. 81ell.tllll II&DCI. ...1&1-

11al& 8TUI. ~014.a .0Jall& hlll piti ylh • ..an Ukottayua 

.1'A, .tU 3M.. 11ht.&laal 1all.ftlam4e.. l1aan aut. alot

tai.l ao4u alaa.. 1t&11aJcaa ya."'. BY.lIult.. R. .la • 

... lait.l. .tta SKaan .0tll •• ~oh. GIl .n.l yliaa1.ta all

hl.tl bko0IlJ--. .ttl h. til"Ylt D1qt.lk&1la 011fto1l uh

toteata k.,al .otaa 118.. aittl .0tatanlkkIUa. ~01 ta ~ 

• II ~ .. _ ole Yolau t haakkla: ~DkkIir.y--J.. raaa.ta 

"kidDI Ja .r1kol81.atokoaIUa. (häYlttl~ll ~. .rln11.11 

pOMta •• Ua) • 

1481kal U".Ylt aakaalala" ftllu h7YlD. IUI ~ 

. kJ.U,1IIl bIl.tan ra~&a ,U. tll'IIIAYlt h. Y&hna l'&D_l&1 .. 

• 11llDOltualla_ Y&8"', Joa .1 YOlda 8vaa lla&1l .,

.ta 81ULrta laJllllall.rll · rub..ta "kla"&' _lkk_8Y .... ~. ~ 

p ... lb •• la. sy.ltala 

n.orl. toa 1111 • tea.al.... ... GIl Jk ta yalklaa Jlaia ......... 

k1a. JO" 11.lkä ... U.UIl •• ' .. auti _1181 .. , a"~ 

ti pula .... _ pulu.' .... ' ..... 

"lel- 1111 GIl .teMa1Ma .,11R1a helJ ...... -

.Y.lo.. .,. IIllle... t_w ... 1&1.... olla Ultolda 
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~a. 711, r,rhtJJ BQg1a.tl .0'''' BelgIan puol •• ta. 

!:".l1l1lu. a:. al.l •• ,a "01,...' DaO"', toe1UloU. 

"'.aattoaat 71UlSpU' sak..... kllhkolU. aotu p.o1 •••• 

•• tta "'atuaaalal... ~0h40. et hlll a,t "Iela uuo., ole

"an 80da. kannalla. S.. .1~'" aR.t~u tl1&aa. hIa.. as..
l .. UIIl t ... Iki. suhte... saa ~Il.k... ~o. Sata. .. ~ .... 

ta.a auaa "apuet! .... tu. Ra. 

KU.. v.na~a ~a Italia 8Ilhtu.ta.l.1"a' aanataa ~. 

SM_ "Illa... .. •• 111.... ..ltbuk •• en. .1 ollat puh."a. 

O. luoanolll ••• tl .-hdo'o.ta aaao. ala.a aälrl • 

• ".lll.uu. R:. kanta "a.ta. Raa.kan .0tlla.J0b40. kan~, 

_tta Jo. •• on auan111.uMIl .. anlal.... ei •• "lela 

Ulla h.,alla p14a "uaYaJl .o4.an "ura. sakeaA taho 1 ta 

vällt'lSalatl uhkaa" .... 

Pan1el... 16 p:.ä aaal1ata.v.ta 1933. 

bO!Jl sa 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Parlala.a .aalla~ a' p:nl 1933. 

11:0 

,/ /1 lÖI C. 
~/ 7J (3!J '1 . 

Herra Ministeri, 
~6 _ 

LlhetlD täten kunnioittaen !el11e alnlater1 

HOtHAlI raportla N:O 9, Joka ala1ltll: 

Parlaln Ja Moakoyan ~teet. 

ottakaa vastaan, Herra MID1st8rl, erlnoaa1-

sen kRnDlo1tuksenl ya~u~a • 

Herra Ulkoaala1_1D1sterl &. IU.CXZBLL. 
Ultoaala1Da1DlaterI8, 

H • 1 a 1 n k 1. 
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Salainen . 

. r #. .R 1.. .S .. 1 ... SSA OLEVA UJlETYSTö. 

RAPORTTI n:o 9. · 

P~1al ssa &5 p:nä 1II&tJ.1. .• kuuta 19.11. 

A sia : P&r1a1D ~~oIkoVNl . 

8Uhteet. 

Voako~an Ja Pari81D ~tei8ta Hitlerin tQl~a valtaan 

raJoi~ toistai8eksi mainitsemaan seuraavaa • 

Kävin äskettäin ministeri 4e LaboUl.,en luona esittlen 

hänelle ~oran kysymyksen otaakea8iaata. Hän aanoi aeuraa~aa: 

~evälatä 1981 aaatka Moskova. kuten Teille .onaati eA

nen olen kerto~t. yhtäkkiä muutti ~t8Utua1aenaa .e1h1n. ~ätä 

suhtei4en kirkastumlata on aiitä sa'kka yhtä .ittaa JatkDnRt 

Ja .en s~uk.ia oli h7~kklämätt~mwy.soP~s. 

Voitte paärtU ettelllDe tule tekellläln mitään Jotta Hit

lerin ~a Vo8ko~aD nh tee t uu4elleen paran1al ~a t. 81111 )(oako~ 

Ja Berl1n1n lo-vuotlnen 78tlY,J78 on .eille ollut rastaa 41»10-

tt aaattinen taakka. Tolaelta puolen eI l1ioln ole syyti lUAlla 

ettl .e he1ttlllft7is1aae )(oatoyan Qll1n. IlUtta ole_e t"~I1-

set sIihen etta LitYlnoff Gednaaa on oaoittanut erlnUall ,1-

reita .ei41n kantamae ,..artIa18ekal-. 

lARll81n etta tilanne todellakin on ~1D piirtein tll-

Slkaalaisten lehtien tIeto ettl Pariaisaa olIsI k.,~t 

erikoinen _atoYtJ.&1nen 80tllUlllle t7U1ulta eI ole oikea. ~1I111 

on korkeIntaan kllD7t e~tl neUYOstORp8eereJa ~lJatilaDaten 

yuokal. 

Jakelu [Icirji!imin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ......... J: 

.... ~~.~.~ ..... " ........... . 
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8. 

Sensl".. on R.aka IakeUlin plAU_t lllaeUIA Kouo

Y&an sotll .... 1_ieh.n. RII'1 llht.n.e a11Ule ll1hlpl1vlna. 

on ettl hlll ei ole kearaal.l kuten 71e.nal on tap...... 1IaIU"Yal.

to.1en ke.en, vaan alaoaataan eversti. KlIlen apulalao_ on ... 

.1'lri. KiJtlll everatl brlkoskl UetU. qs.eaaa ol.va eYeraU 

on ykalno.aan 80tl1aa elkl millaan tavalla poliittisesti ~ 

netta.. 

Ke.kust.luJa k~palllaten qaJa7aten JlrJ •• tlm1se.tl on 

Jatkllva.tt kl;rt7. II1ltta tuloa 11enee Thtl negatllvln.n bln 

alkals_1.altln. P1lutava~llre1ata olen kuullut ettl Yenlll1.et 

ollaivat vaat1Deet 800.000 .tan4artln mTDntlmlstl venlll1.ell • 

puulle, mutta että ranskalaiset olisivat kohta tlllln vaatlJmll:e 

.en hTllnDeet. 

011.1 vielä emlenaloista sanoa 1a3.1e.ko q,w.l 4'0ra&7D 

uu.i .eor'talre g'n'ral L6ger, .1oka on Brlaa41n YaDho.1a 8pulal

ala Ja Jolla on v&l"81n vapaealel1set mlel1pltee', a.1aaaan Koa

kovaan nah4en aktilvla..,aa polltl1JtJtaa. S11nl suhteessa on 

~l.tettava ettl hlDen e4eltlJanal Berthelot 011 .e .100 81ot

tl neuvottelut bTDJtJtllaättD~8aop~se.ta Ja Jonka ansioksi 

kalt on luattava llO.ovan p&l"el!pl SIlht_tualno Raaskaan vilael

aenl kahtena vuotena. olkooapa attl tIlaA hlaen to1a1ntansa 011 

7kalao.aaa Koakovan Ja Berlla1D auhteldea helkentlal.en toivoa 

a&Ilel_a, .11s ene_1a la.el.a&a tIllo. bin IACer'n mahdolliset 

QllPatlat slue pl1n. 

Saaolala ettl .108 Bertbelot'a 8Rhde Ko.kovaaD 011 lae

kalataa .... 1... Ja L4ser'a 8Rht~tualaen Koakovaan pe~s~ 

kanaalavllla-llberaallsao .. al1wanJtat.~.eaa. Kel"l"iot'a 1tJt1a11-

aen Koakova-78tlY17. puoles\aaa oa alkuperlltlla .ekln erilala.a. 

Jl.l"l"lot alet. .joka viell vU.. anamu. vu •• ti n.uvott.l."aa 

aJttlvo1aUa KG_ovan kUUla, vU.e kesia Jmlue.. .joteula Rkll 
.' 

her"l huOMM.. SUauta uhkaavan vaana. ~"1Il pelko... talo. 

011 87k87Jl Jalla.... tapell.1a3._ t klla Qainen KoUoftall alladaa, 

DOMgl"e •• loa aueklr.101tu, ... ...ua ...... tt.la (1/la) , .ekl 
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3. 

JattRvat kirJol~.t Ja •• it.lalt Koltovan 'ltl~4.n p.ol •• -.. 

Li.at.i ~l.. R.rriot'n p.raonallln.n aabltl0. Joka aina on 

otettava huoaloon ranatalaiai... .altioaiehi •• I: R.rriot on kat

kera kaatu.ai ... taan Joulukuua_ (Aa.rikan nlka-aaian Joh40.ta) 

Ja koettaa ~dä JII7!lttll nGnagre •• io.ta Koatovan kau_. vaikka 

hlDhlD 011 vain pienl tekiJI s.n .,nt,rhlatoria ... t 

Dlv .. vaa on nIIn oll.n IQ'B. .ttl Ran.kan ub .. .-4BBri 

Kouov.... kreivi DeJ.an. Jonka ansioksi nUn1t1l.n on luettu 

Koskovan Ja Pariain paran~ut ~. Ja Jota on pi4ett, .t.

vAnä diplomaattina, on kuta.t~ pol. Ja ettl hänen siJalle.n 

on nimitett, ministeri Alphan4. Joka 011 Rerriot'n kabln.ttl

pQll1ktB täIDAn ollessa pII.- Ja ultoa1l11sterid. 

Rerriot'n ,l •• plnl e.itett, kanta on 'altäli .ertlt,rkael-
z) 

linen ettl Herriot uUdell •• n, PranQoi.-Albertln a.tut~ halll-

~a •• n, on äetl radikaalipuolue.n puhe.nJohtaJa että Kamarin 

ultoaaiainvallotunD&n pr •• ldentti. Sitäpaitsi hän on tilli haa

vaa h7vin aktiivinen: puhuu. Ja kirJoittaa Joka piivi, ••• !a

pien mlel •• tl a.eaaanaa katsoen liikaakin. Tosiaaia on että hI

nelll on ~1 mahdollisuus vaikuttaa yl.l.een mi.llpit ••••• n. 

Iiinpl kIa on mRutamia pIlvii .itten ulkoa.lainvaliokunta ,kal

mi.li ••• ti hTTlt87nrt raportBBrin~ R. Torrt.ln raportin, Jo •• a 

lausutaan ettl nonagre •• ioaopt.u. - Joka pantiin voiaaan ... tua

ti.ta ilaan parlamentin r&ti~lolntla - on ilolla t.rveh41t"vl 

tapahtaaa. 150 Daar1l1 Jä .. ntl on p"tlD7t .ttä qllJllTa ot.t

talliin Daar1l1 pl1väJIrJ.st,ta •• , Jotta Darl aalei Ula1~ 

4.n o.oittaa hJvlta,.ta.nal. K7G. se ...... tin ulkoaaiainvalioJmonan 

kotoa.t..... on nonacre •• io.oplau. onut ke.tRat.lun alal __ • lJal

II 
Sivua._.n kerrottakoon .eureava ........ ,-tta. maa Dala41.l"h 

ko.tt..... muodoataa halU tu.-. Praaqota-Albert tuli puola •• n va
...... .11v.n l""'lal Dal&41.I"'n lao pJ7' ... aa tltl JI" ..... 
7I"1t,b.n ao4oataa halU ta.. _1 Dala41.1' hlll.t .linl alll"1a 
k .... t,tu .tta mn h .. Jol.ta1 D&la41.I"'n 1aota haa "'''01 
MoDOaal.hUal.hlUe IlMI 'taa - suo....... ..-.aan balU t1aka •• 1 
KID1.tel'lJ&lbt ........ o .. t ll7T1n JAlka.t_ 
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11 tu.kael ta on PT7d. ttT ed tT.... ran.tala.la-aoatoYala1sten ",t.l. 

den D7ql •• ata t11a.ta, _tta hallltu. .1 D7k;rhetkeUI 11n. 

tahtonut ka.plltol4a ulkopoliittista tllann.tta aott.a&lla .11-

hen .lell tlmb qll7lll'lta.n. 

Lehdlattl on p14ättyYä1nen. Ku.Uenltin lournal d.. D.b&t., 

Figaro 1.m. laulllll .. t suuren 1hIIett.l1nal JraMrln .al1olmnaan 

711It.rrotuata t&nD&Doto.ta. Tolael ta puolen lourD&l du C_.r

o.n .ila. nUllero (16/3) o. kotonaan OIl1atettu VeDl~1D taupal-

11s1l1e qeJa1tal11e (tletTstl rahalla aaatR). X. ' •• pa. MAtiD. 

Journal .altene .. t. 

j,i.an ästettl1Jl, _tta ennen Hl tlerin tuloa .altaan • 

Koato.a antoi suuren tilanlta.n Lotrlngin ~tateolll.ua4ell •• 

Puhntaan 18.000 toDD1ata. 

El1.n qB1in H)a&n.in ltabln.ttlplllllltGlta. ltrelY1 

D'Ur •• lllta, mUä hln otaalt.aala.ta aJattele.. HIn anoi .n.lk. 

a1tl. että heldln tl.toJ.n.. makaan Ko.to.an .lrallla.t piirit 

elylt halua.181 tlrletll mht8itaan Berl1nU.. k~tt1 Hitl.r 

alnltl1a18ta tlelta tahansa. _tta .ttä to~stl •• n aJatt.leya 

ain.. Ilo.ko..... 011.1 p.ll.at1DTt Ja katk.ra huo.ates.aan 1a

ta.1n Sakeaa altll ta1at.lnan qnsiD hulpaiD Dll ta ihantel ta 

..at&&ll, Joihin Kostoya rat.ntaa maa1laanltat.o.Illtaenl •• 

Ranskan Ja Koalto.an ch te 1sta hlD eaaol nlLln: 

RanUalle V.DlJI alaa on Jo .... in mll.rlJl y&Jlb& e .. tu.aa, 

luou. ta&&ria.1&l ta 81 01. totOJl&&n hl.lDIJ7t, terrl torl&al1ala 

rl1~.,.,t.ll .1 heidän .ällUIID 01., 7atl.7788Qb4. antaial 

aa.v.reapla tat.u. .&ab.oJ.n .. UoJ.n JILrJe.t.17J1l DIb4.n tulJl 

,11 •• a.taln.n auh4.. -1fI1T •• t1: .1A1 .01ain m.l teU .. , ettl 

7. tlY77. taaa 11allD~;r-. 

Par1a1ata ltuu1en .UI RanUa on ... t1anut U ~ aa.rtaz.Jl 

... I1Uel11. ta .. rolU.. !1IaID .01 klelUU Joto Dlin .UI 

.-neka tat.n ha1aaa ...... Jl •• ott.l ...... Jl ta.! Dlln .ttl BaD8ta 

P·1k1l "Mona, Joa •• ahta.t _lanUiD lt1r1e-.", heU-



täYID YlentltaY&raDaa RAn8kAn markkinoille. 

Ene.pätä en tlllä hetkellä uatalta181 oteak ... la8ta 

8&Doa. 

H. Holma. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 

Parislas& huhtikuun 6 p:nä 19Z3. 

"1 
_ _ _1.). ) ~ {b..( . ro~ 

'1<Jf ' .~3 ' 

erra "in1 s te r1 , ~-I Ct, -
Lähetän t ä ten kunnioittaen Teille raportt1n1 

n:o 10, j oka sisältää 

Ranska Ja l:oskova • 

Ottakaa vastaan, Herra Ministeri. erinomaisen 

kunnioi tukeeni vakuutus. 

Q,. • 

Herra Ulkoasiainministeri A.. UCKZELL. 
Ulko&Si&inm1nisteriO, 
H e 1 a i n k i. 
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Salainen . 

.... . }> .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ ... l . .SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORm 8:0 10. 

}>arial ssa ... 6. p:nä huh ti . kuuta 19 .. 33.. 

Asia : R&J1.ak!S. .J" . :Mo.~Qn. . 

Raportisa&ni n: 0 9 sanoin että Berl1n1n lehtien levi 1;

tämä huhu täällä liikkuneesta moskovalaisesta sotilaskomission1s

ta ei pi tälle paikkaansa, vaan että täällä korkeintaan on 111k

kunut moskovalaisia upseereJa ostotarkoituksessa. 

Koska eräästä berl1nlläisestä lähtee.tä taasen kuulin 

väitettävän päinvastaista, olemme koettaneet eversti Karikoaken 

kanssa uudelleen asiaa tutkia. 

Rumanian lähettiläs Joka tarkkaan seurailee VenäJän 

aaioita oli sitä mieltä, että moakovalais-ranskalaista lähente

lyä paljon on liioiteltu, Joa kohta Herriot hermos~eesti 

Jatkaa tämän lähentelyn prop&gointia. VirkavelJenl on sotilas

a8Ie.miehensä y.m. avulla tutk1nut erikoisesti ·kysymystä palJon 

puhutusta sotilaskomisslon1sta. toistaIseksi saamatta siitä var

moJa tietoJa. 

Nyttemmin on eversti Karikosken onnistunut asianomaisel

ta taholta sa&4a seuraavat mikäli ymmärrämm. luotettavat tie

dot tästä kY8ymfka8atä. 

Kaali.mun alua.. kävi tääJ.lä • tai Ii _ov Je _pa •• ria. 

JOista kakal pulm1 ranskaa Ja Jotka kalkki ol1vat tykistö

alan er1kola1a1ntiJolta. On luultava •• ttä a1nak1n Jotkut nä1s

tä upseereista ovat entlalä t .. ariupseereJa. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ........ . J : 

............. . 't.n,l.l1nm. .......... .. .... ... .. ................. .. ......................................................... .. . 



2. 

Heitä kiinnostiyat kauaakantoiset raskaat tenttätykit. 

hy"lSkkä,ysY8l1llu t Ja muut pe.Jl8l1&rl vaunu t sekä kaikkinai •• t .. r

meiJan motorisointi.. koskey .. t aaeet. Xoska heillä ei ollut 

rahaa he pyysivä t s&&4a ostaa toistais.ksi prototY7PP.~a. 

niitäkin luottoa vaataan. vOldaks.en niillä kokeilla. Siihen 

ranskalaiset tehtaat eivät ~oa~neet. kosk.. pelkäaivät ye

näläisten kä,yttävän ea.amlaan nä,ytteitä p .. nnakseen VenäJällä 

kä,yntlin Qman valmis~ksen. Sitäpaitsi ranakal .. iset teht .... t 

eivät suostuneet luoton"ntoon. 

2 - 3 

' i tään t au.ppaa 

vl1kkoa, Jonka 

eI ~ntynyt. Up.eerit Viipyivät tälllä 

jälkeen lähtivät Lontooseen, m1aaä para1-

kaa neuvottelisivat hyOkk~svaunuJ.n ostamisesta.--Lentokon.lden 

taikka -moottorien ostosta eI liene ollut puhetta. 
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5:0 n 1- 117 Pari8i.8a huhtikuun e p:nl 1933. 
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Herra l_inIsteri. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raporttlD1 

n:o 11. joka sisältää: 

Ulkopoliittinen tilanne. (ensIosa). 

ottakaa vastaan, Eerre. linisteri, erinomaisen 

kunnioituk seni vakuutus • 

Herra UlkoasiainmInisterI A. UCKZELL, 
Ulkoa sia1nministe rilS • 

F. e 1 8 1 n k 1. 
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Salainen . 

................. t .. 4 .. .1Ll ... ~ .. 1 .. . SSA OLEVA IAlllTYSTö. 

RAPORm 8:0 11. . 

... J?~.~.a.l . ssa ... ~ p:nä .h11h.~.~ ... kuuta 19 .. ~~.· 

....•......................................................................... -....... ......... . 

Motto: ..... .. :::.- ::::::::: .. ~.~~~ ... ! .I!J:l.Il..; .II.ll .. vilaaud.lla maailmaa 

hallitaan- (Ax.l Ox.nsti.rna). 

Ko.tan aeu.raavassa Teill.. H.rra Ministeri. piirtlä ~on

kinlai.en kuvan siitä miten DTk7hetk1stä ylei~oliittlsta tllan

n.tta Ranskassa arvostellaan. KUn sanon .anUassa. en luonnol-

lis.sti tarkoita. lär~äist.n r.Jhm1.n miellpit.itä vaan sitä 

läpil.lk~s.lllsta kataantokanta& ~ota edustavat vlrallls.t 

piirit. suuri yl.ls5 ~a suur.t Info~atiolehd.t. 

I. 

T~tyy my5ntää .ttä niiden ranskalaisten. belgialaisten 

~a .nglantilaisten laa~oJen piirien ~a lehtien a .ema .1 DTt 

ole kadehdittava. ~otka eivät ainoastaan ole luottaneet saksan 

k .. la1stan ~a radikaalisen porvariaton pitemplalka1s.en voJ.lu .. 

pysymlaeen vaan sille rakentaneet poliittisen käsityksensä Ja, 

alkUI on k7qmys vall .. sa olevista puolueista, sl1hen pn~lB __ 

n.et maansa ulkopolitiikan. Olisi tietysti tois.lta puolen liioi

teltua .aAoa .ttl Ranskan oikelatolehtlen ~at~va varol~s Sak

laatI. uhkaavan vaaran aWkteeD olisi ollut ainoa oikea kataanto

kanta, al111 luonnollisesti niiden olkelstopl1rlen ~a -lehtien 

sllDD81l1aet toltotQkset ovat olleet omiaan ainakin ~o.a&1n ml&

dn ~1 hera"lallD sellalaen "akUon S&k .. a_. Jo sta D7t 

Jakelu [kirjaimin seuruvien ohjeiden mukaan : 1) TawJllinen. 2) Tavallinen ja lUälai .... .... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoilubiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitubiin. mutta ....... .. J : 
_ ••• • ••• • • • • .•• • •• ••••••• • • •• • • ~ ...... . . . .. . ............. . .. .... ..... .. ............... . .. . _ ••• _ • •••• •• • ••••••••••••••••••••••• • • 4 ••• ••• ••••• ••• .. •• .. ••••••• • .... • •••• 

.. . ..... _ ...... ............. 1~"~1.1Il .. ~ ............ .. ... .......................................................... : ..... ...... ............ . 
........ ... ......... .......................... ....... ...... .... ..... . _ . .... ............... ..... ..... .......... _ ... _ ............. ........ .... .... .............. ..... _ ....... . 
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a. 

näemme hldllmät. ~tta toiselta puolen on yhtä ilmeista ettl 

llDaimaiden v&seaBlstor,tbaltn .1lmäln8Ulkem!nln toalaaioilta Ja kl

hit,rksen ilmeiselta kiiht7Yal~yde1tl on ollut ly~tnlkalatl. ai

van Ialten nUn monasti Innen olen uualtanut vUttU Brlandlll 

auur1lUDan erehdyksen oll .. n SIIl ettei hln tuntenut sakaan tole1-

!!.!!! oloJa. En lUoin vo181 hltklkatkUn yhtyä lalm. Ll07d 

Georgeen mn hän vUttu, että hl tlerianl_ on ykalnomaan a.u

r~a Ranskan sodanJälkeisestä ulkopolltl1kasta. Se Joka ~tee 

Saksan olot tletU että vanhan r'glllen iha 1lu , Joka ei eo l»ao 

ole Hohenzollernlen Ihailua. vaan mieluummin sanoisinko preussl

lalsten ihanteiden uskollista palvontaa. ei koskaan sodanJälkeI

senIkään aikana ole päässyt molemaan vaan koko aJan kyte.a,yt 

Ja elänyt itaetietol.ena. määrätietolsena ~ tQlevaisuudlll toivo

Ja Illhyttävlina maallmankataOllllkaena. Toinen asia on etu Ver

sailllaln aopi_a, llDhrin onnettollaus (Joka vl1saaat1 kyllä 011 

saksalaisten itsensä provoao1ma) Ja monet muut aelltapalset .el

kat ovat antaneet nopeamman rytmin täDin maaUaankataomuksen mab.

dollisuuksill. Jälleen päästä ilmollle. 

Ranskalaiaten tll1in voi luonnolllsesti lukea mOllta po

liittista Ja dlplomaattlsta aJattelematto_utta .0danJälk.laelta 

aJalta. SUhteld.n »aäatämlnlll Italian kanssa ~ltymäln Ja .rl

mlellsyykslen plästämlnen klrlatymäan on ollut Ranakall. it •• ll.en 

Ja koko BI1l'Oopalle kohtalok... 'roisel ta puolen kuulun niihin Jot

ka kat.ovat etta Ranskall, ge~maaD1alssa Ja pohJolsmal... v~aln 

ylllsestl ibaetel" Jo»a pahek.uttu l11tt,alnen puolaan ja l1e

MIl BIltellte. .alhill 011 mol'Ulla •• t1 oikeutettua, koska ei al

kllll IlUU .uunalu. ottamlt puolustaak ... n Illlden, oaake1 vaata 

lt .. llI1s~e14.1l Ja Joka t~SI." ellalsolklutakala oaaavltn 

tauo~1l taIlaalllYl11.tl ...... Ja Otklutu. -eaa4& palkka avlJlCOe

.. -. D.1.tak..... e"l. bl..arokl..... KUOop..... 100 allJoollU 

hlnkll aaul Yllhema1st81.s1 bIl vaa.ava lulal aUiYaatolll aotu 

Jl1k... oa ft1Il 10. l)aulill ..... pllYä aUtell I~U.UI ek .... 
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. 3. 

dinavialais.lt& virkav.1Jeltäni Br,ysa.lissä seuraavat sanat: -Det 

at8Hta f.l.t att sl tu&tionen i Dlropa lIIl llr å.4an •• den 

llr. llr Fr&nkrlkes. som aJukligt rid.r pl. fHdafDl"4ragen ooh 

som ~dit sina ~den m.d de .. a polaok.r, aerber, t.oheoker ooh 

Ed vet vad de alla h.ta". Kauh1s1nn Joka kerta kun kIml.n 

tällaista puhetta. Siitä huokuvaan ro~lpe7t..n palaan vielä 

al.mpana; aanon vaan täa.1 .ttä Jhtä h7Vin tiliä halveklDJlta koa

k.e kanaoJa. Jotka aauvat meidän etelll1s1nä naapur.in.... Ja et

tä 9I1uri osa eurooppalaista opinionia lukee samaan Joukkoon I117D8-

kin meidät! Jos nämä kansat eivät ole onnistune.t viell läh.s

kään kaikissa suhteissa luomaan vanktaa perustaa pOliittis.lle Ja 

taloudelliselle olemassaololle en. on lupa kys7ä. ovatko sitt.n 

kaikki vanhat maat, ovatko Yhdysvallat kyenne.t puolustau twDaan 

talouspulaa vastaan? En ole ainakaan omasta puolestani kuullut 

Puolassa tai Tshekkiasaa tapahtuneen sellaIsia. ilmeisesti vllrlin 

laskelmiin Ja väärIin perustuksl1n pohJ~tuvla taloudellisia mQl_ 

l1stukala kuin esia.· YhdysvalloIssa tapahtunut katastroofl. On 

lupa lIl1'~skln lqsyä olisivatko nämä kansat nl1nkään varikalla poh

Jalla tänään, JolleI Ranska 011s1 nIitä tukennt. Ja on lupa ky_ 

.,. .1ssä Eurooppa ollsi Jos nuo maat, JOista germ&anl niIn mie-
eslm • 

lellllän halveksIvasti p~u, olislvat Jo /5 vuotta sitten sortm-

ne.t. Kaikkea on katsottava ralatllvlsesti Ja tosiaaioille on an

nettava niIlle tuleva tunnustma. 

Tlimä ei estä meitä lIT~ntllmä.stl että Ranska kaiketi on 

.reh VD7t 811nä että ae e.lm. puolalai81l1e on antanut tuken .. 

silloinkin laul 118ft 1k1vanha 1 t •• 71pe7. on p7rkillTt lUakal nIJq_ 

vUn. Ja, Jottel .inUa vllI.rinkla1t.ttäla1, en ole luoDlloUl ••• t1 

niin nalvl ettl luulisin Ranskan a~ •• n ltlpolltl1kkaanaa valn 

hIlMAIl1s1ata syistl.. R&IUIk& tahtol VanlJIIl sorrv.ttua. Jota alU • 

• eJ!'kltsl palJoa _v.~a polUtUsta Ja taloudellista tappiota 

kuin alta ."Qaltan& _lst8llaan. luoda Jotain uutta ..... 11 .. tOI"

vatak ••• n lts.ll.en näiden uuaien valtloiden kautta aen alatI •• 



MUutenhan Veruille. ei ole vain Ranskan luoma: Wil.on 

Ja Llo7d George, pahdaahenJtiset demoltr&atlt, o11y~t Jhtl palJon 

sen .eppi&. 

Ranskan ehkä oleel118in virhi on kuitenkin ollut sUd 

että se liiaksi luotti uute.n hegemoniaanaa. lRdvigi.n loi.to

kausi hääm8tti ehkä its.tiedottom&sti tulevaisuuden unelmi..... El 

huomat~ että vuosien kuluesaa kaunIit Ranskalle o.oitetut sanat 

alkoivat muuttua ontoiksi lauseparsiksi. Beuvott.lulssa rIonatalal

set omaksuivat äänllaJin Joka loukkasi - mistä meilllkin on tuo

rei ta kokemuksia. Seurauksena on ollut Ranskan erlänlain.n iso

lOinti, JOnka takana tosin on palJon Ja ehkä suurimmalta osal

ta toisten kateutta, niiden Joilla ei ole ollut samoJa ehtymät

tl:lmUi. rikkauden lllhtei t ä eikä samoJa kultavarastoJa. Minun oma

kohtainen käsit,yksenl on että hyv!n harva ranskalainen Vielä tä

näkään päivänä käsittää OloJen tässä suhteessa viimeisinä 12 vuo

t.na pe~st.ellisesti muuttune.n. 

II. 

Mu t ta vika ei ole yks inomaan ollu tRanskassa. Yh tä auuri 

syyllin.n on Lontoo, Jolle Ranskan hegemonia mann.rmaalla on mAut-

• tunut samanlaisekai hilJaa vaikuttavaksi irritam.ntiksi kuin 011 

Sakp .nnen maailmansotaa, Ja Jonka seurauks.na on nykyinen mie

lipide Bnglanni.... mistä mInisteri Gripenberg äsk.ttäin niin ku

yaavaati on sanonut että •• on wllhinnä ... k.alaisystävällin.n, 

parellllll&l1 nimityksen puutteessa-. Li.äisln että Yao Donald ainakaan 

ei 01. gallotil1i! On ranskalaisia Jotka välttävät että •• hl1-

Jainln, usein nlk1mätDn aoraallnen usein näkTVä aln.ellinen ~, 

Jonka mol.maat &ASlosakal •• t maat satsalle Yl1me vuosi.n kulm •• -

sa oyat antan •• t. on ollut maohiavelll.u.l., s.o. Sakllloll VahYla

tamtata tarp.etsl Yolmaktaat.l voldaks.en yaatu.taa, Ranakan kon

tln.nt&allsta 111Yaltaa. !ätiL II&D&& lI&ohlanll.l..t on ta&aen &1-

van iak.ttl1n .r .... ä 1.hA..... ~t.tt1 U&oDonaldln vilal .atta8-

ta, Jo.ta koh.ta llhtaalD. Ranatalunln on alU. kutna .... aaohi ... 
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.,..11i-.1k81 kaikkea sitä minkä hän tuntee tllhdätyksi IIl&atuD 

nltaan, aivan kuten englan tUainen, ei vllh1llmin senJIlke.llka.in 

kontin.ntin teollisuus alkoi kilpailla englantilaisen traditIo

naalisen teollisuuden kanssa, katsoo .ttä kilpal1~on loukkaa. 

englantilaisten Plhlä oikeuksia vaataan Ja aivan kuten englantI-

lainen katsoo että Afrikka ei ala Välimerellä vaan Calais' .. . 

Sikäli tält17 mT~ntää ranskalaisen mielipiteen olevan olk ... .. 

kun se huomauttaa että SU: san poll1 tt1sen voiman. sen talou

dellisen hyvinvoinnin Ja sotilaallisen tasa-arvo1suuden pallU.tta

minen ei ole samaa kuin tasapainon pallU.ttamln.n Ranskan Ja 

Saksan kelken, koska edellinen edustaa staattista. Jo melkein 

petrifioi~utta territoria,lista olotilaa, kun sitävastoin saltsa 

edustaa potentiaalista dynamiikkaa. 

Ranskassa vallitsee yleisesti se käsitys että viime viik

koJen tapahtumat Saksassa ovat Jossain määrin tulleet yllät,yksl

nä Englannille. Ranskalle ne sitä eivät enää oll •• t. Enslml1!slä, 

Saksan pasiflstiseen Ja demokraattiseen b11evaisuuteen luottuel

ta (19U!) ranskalaisia vasemmistolaisia Jotka tUllä herl1alvät 

huo ..... aan vaaran, oU Herriot. Joka sen pian vuosi si tt.n 

huomattuaan aenJälke.n on peittelemättä - Jos kohta mielestäni 

useinkin liiaan hermos~neessa muodossa - Julki~onut tämän pel

konsa Ja siltä v.tänyt Johtopäät~ksen.I, Jotka ovat: va~111&&n 

oleminen Saksaa vastaan luopumalla pasil1atlsista tuul.ntuvIsta, 

Ja uusien ystävien hankkiminen pelättävlsaä olevan tasapainoaa.

netykaen palauttamiaeksi (yri tykaet Italiaan, Englantl1n, Jopa 

}!ollkoftan Ja EspanJaan päin). !lItä saa lII1"s vaik.uksltta se

li t,lcsenaä .e Intomiel1n.n tapa Jolla Herriot X&marla va.taan 

J~lutuU8" aJOi tee.iäln että YhdJsvalloille on velka suoritet

tava, t ... i Jota hliD .dell •• n aJaa toivoen Kamarin .nnen k ...... 

AU l!5 p:1I Ja __ n taloud.llhta m .... 1laaaltoDt81'.n .. 1a korJ .... 

van plULtlfksenal. (Herriot'.. Ja )[ouo.... puhua Jo !'&port! ... 

8&Zl1 n:o 9.) 

RaD.taa.. on .d.lleen .e käaltys Y&llalla .ttä lt •• 
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6. 

Mao1)onaldllle Yl1ae tapahtalJllat Sak .. s.. ovat tu.ll.et .pllllle117'

täYlIl1i 7111Lt7ksenll. Oytthan aaglosaJtslen luotot sitllpa1t.l I17t 

saksas.. todella vaarassa, kontlnentln tasapalnon .. avut~sta 

ei toki unekslttu t ässä brQtaal1ses_ muodo.... sodanft&ran ah

ka ei 81 ttenJtälln voi olla englantllaisille mleluinen, ei .4e. 

nlille Jotka ehkä t04ella ovat aJatelleet maohiayellisestl. 

Kun luln uutlsen Mao1)ona141n alkeesta lähteä Gentveen 

pelastamaan aselstarll~lskonferensBla katastrooflata, tu.lln a~~ 

telleek.i niitä sanoJa Jotka alter Soott panee Lu4ylg XI:n 

suuhun seuraavassa 1III10dossa. 1Il4vlg XI k7l17i erliäl tä tlht1eDlu

kiJalta: -Entä voitteko. hyvä tulevaisuu4en lukiJa, _noa hetken 

Jo 110 1n it.e tule t te ka toamaan täl tä p lanea tal ta,W J!ihin aa tl'O-

100gl vastasl: ·Slre, sitä en vol sanoa aivan täsmällisesti, 

mu tta sen voln sanoa, että se 131lee tapah tu.maan Imlutamia het-
x) 

kiä ennen kuin Teidän MaJesteettinne itse täältä katoaaw• 

KUn l1a.o1)onald läh t1 Genheen 011 hillin ma ttansa IlO t11 yi 

seuraava. ~rooppa on vaarassa, vaara yol puhJeta millä hetkel

lä tahan.a. on tehtävä kaikkl, Jotta edee 17kkll,ys aikaanaaa4aan. 

Aivan puuttwmatta k7s~kaeen ollko tlDli KaoDonal41n •• tka val

tlomiesteko Ja pelastiko •• ehtii ~l'Oopan sod&ata. ranSkala.inen 

pUttelel .euraa. •• t1: vaara. el uhannu t D1l'Ooppaa. Englannista, 

ei Ranskasta elkä Belgiasta. Ii HOllannls ta e1k& SkaD4inaYlan

ma1ata. 11 EspanJasta eikä Sve1 taiatA, ei Puolasta, II Pien .. 

Ent8nten puolelta elkä e4e. 'enIJ11 tli. AlDO. vaar&mOmenttl .1111 

hetkelli - matkahan tapalltul Juuri HUleriD vUaeiat8n vaallell 

~älkeen - 011 04otettaYla_ sataan puolelta, Johon Yaar&ua 111'

tl'i &1D&k1n potentiaali.e.ti Italian ~ Unkarin ystILY7l'. S&kaan 

kana.. b U&koial että tltA preai •• lll yoi kleltU. .U11 &1-

DOa.taan ~Oku N'bQ1i.t1 nuorl ruatal..lllen up ... rl aa.1UID1 ttell. 

preyelltUYl.otaa a.k... ftaa_ eanukuln tlal IhtU kanaa 111_ 

zi 
La1llau ei olI .aaalliDen ftUl alko_leUat •• - Hlrrlot 011 

a&IIOllllt -.aJl • .-takalll taldll: -"Il'arl_. nlql' aataYUlI ...... 
klJl tla.1 II1llR1n vltllL ka •• - • 
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vahnkaJ.. l'l:uunlaisl1n tie toihin Ranskassa Ja erikoisesti upeee

ristosaa vallitsevasta militaarisesta. Jopa sotaisesta mielialaa

ta ei ole oikeutta uskoa. Sellaista mielialaa ei tAlllä ole. 

Eik~ näissU o lo~hteiasa - sanoo edelleen ranskalainen

olisi ollut luonnollista että MaoDonald ol1si koettanut l __ a 

hillitseviä sanoJa Berlinin osoitteelle ? uutta mitä tapahtui

kaan ? MaoDonald esittää uuden aseis tariiaumieoh Jelman. JoDta 

klrkl on tähd ä tty Ranskaan Ja Joka vaa tl1 Ranskal ta erinOllaieen 

tuntuvaa d6aarmementtia. melkein 50 %:iin saakka. Jos MaoDonald 

samanaikuisesti vaati Berliniltä tosiallista luopumista nykyiees

tä Reiohswehristä Ja muIsta sotilaallisista muodostuksista. niin 

tämä vaatimus ei sisäl tHnyt ftuta kuin minkä Paul.-Bonoourin tun

nettu ehdotus jo sisälsi. sillä erotuksella vaan että MaoDo

naldin ehdotuksessa ensi kertaa mainitaan ekaaktlsia l~Ja. 

Oman maansa osalta MaoDonald eI vaatinut mitään uhraus

ta. seiltlta mikä oli 81 t ä merki11isempää. koska samana päivillä 

Englannin laivastoministeri r rlamentille antoi eal1Jkeen en.l -

tuoden lalvaatobudJetikai. Joka päättyy S miljoonaa puntaa kor

keampaan ylei.tulokseen kuin edellisenä vuonna 1 Ja vaikka ... 

• oina päivInä venäläiset olIvat koh4elleet englantIlaisia inai

n~nreJA ~etulla tavalla. MaoDonald my~ntää VenäJälle 500,000-

alehl sen arme1 Jan. Joka ol1si suurempl kuln saJtean. Puolan Ja 

!aheltltoalovaJtlan armeiJat yhteensä. Puhumatta s11 tä että hiilen 

ehdotuksen_. mitä _delleen nu.meroihin tulee. merklts1ai sltA 

että Saksa Ja Italla yhteenaä omistaiaivat armeiJan, Joka oll.i 

huomattava.ti vahvlllpl mln Ranakan. 

lilnwsta ol1si vl.ir1n ihmetellä, Jos Ranskan yleinen ale

liplde I1lle\7i .ekl. UaoDonal41n hermostuneill1utta että hiilen 

__ tikaaa_ Ja hänen ehdotustaan Gentve •• " palJoa auur8mma •• a ...... 

r".' kuin 1l1tler1n valtalhtuloa. Johonka tUllA ainakin _arin 

pUrteln 011 laskettu. 
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8. 

lII. 

On valkeata pläatä .tlville siitä oliko MaoDonal41n.at

kan ulottaminen Roomaan Ja oliko Mussolinin hänelle siellä te-----kemä ehdotus etukäteen Lontoon Ja Rooman vlllillä preparoi tuo 

Monet niin väittävl1; . Ja luulevat tietävän.1 että Grandi Lon

toossa oli asiat suurin piirtein JärJestäQ7t Jo ennen MaoDonal

din matkalle llht~ä. Tuntuisi kuitenkin omituiselta. Jos asia 

ni1n olisi, koska silloin Jää vaikeaksi ymmärtll, miksi MaoDo

nald Gen~vessä teki ehdotuk.en Joka ei enää ollut .opusoln~ •• a 

Rooman-matkan tuloksen kanssa. Tähän selittävät epäiliJät että 

MaoDonald teki &Beiatarii~isehdo~ksenaa JOko ehättläkaeen ennen 

ranskalaisia tai tilanteen pelastamiseksi aikaa vo1tt&llaUa. 011 

miten 011, nämät huhut liaoDonaUln muka kaksimielis7ydestä ovat 

annä siihen että Ranskan hallitu. Jokaisessa kommunikeaa8&an 

alleviivaa MaoDonaldin t~delliatä 10Jali~utta. 

Åivan riippumatta Rooman tapaamisen tuloksista on miele.

tän1 todettava että se merkitsi Mus80linille ~urta pe rseonal11 s

ta Ja periaatteellista diplomaattista VOittoa, Jota hän varmastl

kaan ei tule Jättämään hyväkseen k~ttämättä. MaoDonaldln matka 

oli rengas Ranskan 1soloill1spolitl1][&8sa, nlin ainakin .e Rane

k..... käsi tetlUlD Ja si ta kai t .e päk.l.... olikin. llU t ta erUt 

l1Ullevat. Ja ehkä syystl, että lnlseol1ni, JOnka Hltler-rakka

della luonuolllaesti on raJansa (pelko germanl8111n liiallise.ta 

ek.pansioata, levottomuu. saksalalsen ta.o1811in pleneamästä elaa

tlsuU4e.ta Ja k7V7stä sopeutua, s.o. sen brutal1mude.ta, ehkä 

myös pelko JlUldä 7ksin liialU.een intimiteettUn Berlinin kan.

.1.1, IInelJID adlon- ehdotukaen.. klUltta halu.l hieman vapautua --
the-l.-dteatlln Berllnin kan.... lIhentel_älll varsinkin Englu-

tla - ~ •• ol1nln vanha unelma - Ja varaamalla itaelleen vivun 

lIerklt7kaea .uurt.n neu~tt.lu,D7d""', 'hklpl I17Ds sUrUaaeea 

.4 ..... tuua S&tsaQ tul.vi.ta tapah~.ta ~i4.nkin niskoill •• 

Ibkllta a,Da JlaoDoaal4 haluai ""au.tua hiilI UI tIll..,.a.ta 

'4a~". Satau o40tt&ll&tt.an no,._ .pahtumaear~ Johdoata 
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sekä haluai J.1ussol1nin kautta vaikuttaa sordlnoivasti tllmln ger

maaniseen aatevelJeen. Sanotaan lD1'15s että v. Papen1n Ja ~r1Dgln 

piakkolnen matka Roomaan olial tästä alheu~t. 

Ei puutu liioin ääniä, Jotka välttävät Rooseveltin uuden 

eurooppalaisen kiinnon Ja hänen kutsunsa KaoDonaldille Ja Dal .. 

dler'lle tulla Washingtoniin a1heu~van pelosta euroo,palai.en di-

rektoarin ~tymlsen edessä. 

Koska Ranskan hallituksen kanta Rooman tapaamisen ~lok

sUn Ja YaoDonaldln Ja Mussolinin ke aken sovi ttuun ehde tnkaeen 

nähden ei vielä ole lopullisessa muodossaan saatettu Julkisuuteen 

lienee parempi että siitä kuten muistakin sen yhteydessa olevis

ta seikoista teen selkoa eri raportissa. Rilttät1515n tässä kun 

sanon, että alkuperäinen roomalainen teksti Lontoon Ja Parisln 

neuvotteluJen kautta oleellisesti on mnut~nut varsinkin s!täll 

että alkuperäisestä ehdotuksesta kokonaaQ on pOistettu Kansainlii

ton merkityksen syrJ~ttämi8en vaara, mika meille kuten muille 

pienille kansoille on katspttava edulliseksi. 

IV. 

Minulla 011 23/3 Belgian ulkoministerin kans.. pi tkä keli--------- -
kustelu silloin vallitsevasta tilanteesta. HyJaans Joka parClD1n 

kuin useimmat mnut ~tee kansainvälisen politiikan Ja Gentven 

aa1ailllludet, kahoi että MaoDonalUn .. elat&rllsuaiaehdotus 8lallsi 

IllU.U tamJ.a t04ellisia eU8ty __ elei ta a!taiaanpaan nähden. Sellaai81. 

na piti hln ~kisten makalmikaliiberin raJoittamista, raak&1den 

t&ntk1en Ja raskaiden IlmapOlUD.1en kiel tllll1ata 7'" SMaten p1 t1 

hän eUaty8&8keleena al tä että MaoDonald ensi kertaa on rohJen

nut puhua nueroista, Joe kohta llän kataoi että KaoDonalUn eh

dotllbe.. ei k&1 t ~U .en ell_pl.U JUelle kuin muistakaan __ 

lI&Dl.a1a1ata. v&1tka 7h tä Ja te is ta a11 tä voidaan 0 ttae lopulli

.een .op1mt.eell, Jos sellainen 87nt". 

)(Uao11ll1n Ja KaoDonald1n tap .... i ... ta Ja tlaln tallualeelI 

~oksi.ta H)aaaa lauemi .autamia aJatukaia .ub .peoie ae"rDl'-

tla, tapa. -Dan hieaan iroon1~eetl ilaa1aten t17t7Yl1877t eaal 
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10. 

~okaise.ta yri tyksutä rauhan turvaem1seka1. mutta lisäsi vaka

vasti että Rooma... sovitussa tekstissä - Jota silloin ei .i.lä 

eksaktisesti Brys.elissä tunnet~ - on kohtia ~oihin Ranat. e1 

koskaan voi suostu.. T1ed!iJl että edellisenä päivlln& . Dat ..... 

oli kut~t tärkeimmät ministerinsä luokseen neuvottelemaan ti

lanteesta Ja että tällGin oli lausuttu pahoitteluJ. siitä että 

"neljän kerho· sulkisi pois pienet, Jop. puolipienet Ja heikon

taisi Kan.ainliiton arvovalt... Tähän kysymyk.een Hymana. samo1n

kuin hänen kansliapäällikkGn.ä. ..ettui varain rauhalliaelle kan

nalle sanoen itse mon.sti Kans.inliito.... Jopa Yleiskokouk.en 

puhuJalavalta vaatineen... että suurten on keskenään sovitt.va, 

Ja pitävänsä onellisena ratkai~. Jos täll.inen parad1isil1inen 

tilanne todella swnt1'1'. Toisin sanoen h!iJl katsoi että Jos wnll_ 

Jä suurta· keskenäln sopi •• t. muut Jo pelkästä ilosta tulev.t 

tyytymään siihen että rauha on t .. t~. lLUtt.. lisäsi ~11Dan •• 

ei ole kovinkaan suuria toiveita siitä että nuo neljä. Jotk. 

kaiken aikaa Gen~vessi Ja ~ual1. ovat tähänkin asti olleet 

kosketuksissa, nyt yhtäkkiä sopisivat. Onhan Juuri suurvaltoJen 

keakinl1nen eripuraisuu. yhte.nä syynä nykyiseen .ekasortoon. Näin

ollen Hymans piti Rooman ~osta vain yhtenä niistä monista 

askeleista joita on tehty rauhan turvaamista kohti, mutta ei 

näyttänyt paljoakaan uskovan tämän uuden askel.en vievän pi t_

mälle kuin edelli.etkäln. 

Ranskas.. J. Belgias.. ei oikein käsit.tä mitenkä Ens

lanti, Jolta .: sta 1919 aaatka on .stäQt Jokai.ta Gen& ... ~ 

11kt8Q1t\l ~llieuU4.n takaam1ayritY8tä .. ~.t. uni.ersaaliaen 

m.rk1tyuen ( •• 1m. Gen&ven plSytlltir.1.). nyt yhtäkkiä muutta1ai 

koko geopolii ttlaUn nIUtBkoht11n peruatavan taktiikkans •• 

ko MaoDona1d1l1. DTt suur.mpi halu a.ettua puolustamaan 

.ia kRin v. 191.. Jolloin hän kynsin hampain vaatusti 

autt .. 1ata ? 

1a ol1al

aop1JaU:

Be~lan 

Kun k7ayill Hymanallta ml. hlll muuten Bl"Welee tilant ..... 

ta, hi tleriania1.ta y.m. sano 1 hän Joks .. nkin sauN •• ". 
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11. 

"Olemme Jou~assa erinomaisen delikaattiin diplomaatti

seen kauteen. En mi tenkaan näkisi ainakaan vielä tällä het

kellä aodanvaaraa t aivaanrannalla, sillä otak~ että Hitleril

t ä tnlee menemään vuosia ennenkuin hän saa omat kotinurtkansa 

j ärjestykseen (se aera install' ohez lui). Tämän kaiken sanon 

kuitenkin nimenomaiaella edellytyksellä ettei tapahdu onnetto

muuksia (sous r~serv~ des aocidents', Joiden mahdollisuus on 

ote ttava lukuun. Hi tlerlllä ei pitäi.ai olla syytä etsimällä 

etsiä ulkopoll1 tti sia hankauksia ainakaan ennenkuin hän on tll,y-

" sin varma omassa kod issaan. 

Tähän tahtoisin lisätä että kuten ehdottoman v4rmasta 

läbteestä Br,ysselissä sain kuulla sikäläinen puolustusministeri 

kuitenkin on levoton. Ja että kysymykset itärajan Slojelemi-
xl 

sesta ova t etualalla. Sotaväkeä näki paljon kaduilla Ja teillä. 

ja lomalla olevia sotilaita kutsuttiin kotia, mutta tämä ta

pah tui ainakin yhtä paljon sisäiaistä syistä, koska näet hal-

11tu. Juuri näinä päivinä päätti - ja mY!S8kin sen toteutti

kaikilla mah4ollisl1la keinoilla eatää sellaisten levottomuUkaien 

syntymistä kuin oli kommunistien suunnittelema wnllkämarssiw• 

Tämä marlsi Joka toain tuk~tettiin alkuunsa Johtui siitä 

että hallitus Ja eduskunta olivat paättäneet r,yhtyä toimenp1-

teisi1n trOtt~mille annet~Jen avustuaten vähentämisekal t&rkem

man kontrollin km tta. 

Muuten Hymanain käsitys Hender80nista aaeiden8Upis~8to_ 

koukaen puheenjohtajana oli .iksi kaarteleva. ettei JäID7t 1111-

nAun epll1lyatä hIlDen ateptillisy14e.tllln Heieraonin soplvai~u-

teen nähden. 

XI 
-aanskalal .. belgiala1.e. ystäY.1y8tomite .. w ä8kettl1.en kokoa. 

BF,V.ael1a.. ..1 nll1 •• ä olosuhtel... aivan erikoisen 814lae111-

sen le1maa. 
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11. 

v. 
~ohillin ankara &rYostelu alahuone.ssa UaoDonaldln aat

kan fnloksiata Ja varsinkin hänen II&1I&I1 ... : -sodan 

me monasti olleet kiitollisia siitä .ttä Ranskalla on vo~as 

ameiJa-, ovat herättäneet tavatonta huomiota Ranskas.... RanKa 

on .en kautta saanut uuden 81yn 1ba.tellA. miksi MaoDonald 

J 1111 ri tällä hetkellä, jolloin kaiketi ei voi kiel tu. vaaran 

idäatl voivan syntyä, J1.111ri Ranekalta vaatii .. eiden811pis~at&. 

Sittenkin sanoisin että vaatimus ranhanaoplmusten korJa"isek.i 

on täällä herättänyt vielä ~l1rempaa levotto.uutta. ei niin pal

Jon .envl1oksl että pelättäisUn aellalsen tarkt·.tuksen vlevlD 

Ranskan ra Jo Jen tarlt1s tuaeen. vaan senvl1okSi, että täällä t0-

denteolla pelätään r811haaaoplml1st,n purkamisen vievän tavalla 

tai toieella .otaan. Erääsaä lehdessä e11en eikä ilman syytä 

hl1omal1tettUn, että k11n Kan.ainll1tto. miasä miltei kaikki val

tiot ovat edustettu1n&. ei ole kyennyt aika&DsalolDaan ainoaa __ 

kaan maasaa ainoat&ltaan ~11ialennn8ta tai ml1uta sentApa1sta ta

loudelliata uhria, Ja ~ ei ole koskaan tänän aa&ltlt& histo

riassa tapahfnnut, että Jokin maa vapaaehtoisesti luopuisi 0".
ta aluettaan, n11n täTVY ka1lten JärJ.n nimea.ä Q81I., mihin 

tarkisfna loppuisi Ja mihinkä raJolh1n raJoi tuttalaiin. Puhuaat

ta s11 tä että olisi kohtuutonta että muiden pitäiai tyytyä 

nelJän suuren muodostaman direktoarin päätlSkaiin. sanon nyt k1I... 
et.lli 

ten aina ennen~meidän kannaltamme katsoen - r811h&naoplmusten 

tarkie.a voi viedä Itllo-Dlroopan nykyiaen status quon korJaa.~

mhaen tavalla. Joka Suomellakin ollai ntaetrootinen: tarkoi t&n 

Puolan heikentJllist& Ja Baltianmald.n itsenäisyyteen kaJo .. ista. 

Puolan korridoorl on korJattava, mutta aitä ei korjata sen 

kau.tta että .e palautetaan. huolimatta sen .eitalmän kahd.k ..... 

08&& puolalaise.ta vle.tlSst&. Sakeall.. Jo t&p &1 tai ;voi olla var

a aUtä .tta kOl'l'idoorl vain oliai .tappl Sak.all. .en tleUA 

B&l. tlu.n. 01 .... haa fllkko .1 U.n ~o nllaal.t _talin ftot •• lu 

Il. ... lcla tuu&lel.ella 1'&~alla. ma._en.aa voi a.... Jut~ .el .. 



tua Belgian 1 täraJalla Dlpen-}{alIl~1.d. SI tten ruIn Elsa. __ 

LotrlD« Ja Saar-alue. Voisllto Italia pldätt7ä vaatimasta Dalma

tiaa ,x) Ja voisiko tämän vaat~8en toteuttaminen olla vlamät

t ä sotaan' Uskooko kukaan ;ärkevä ibmineA. että kalkki tlml1 

tapahruisi k77ht1sten Ja karit.oJen tarunomaises8a paratiislr&~ 

hassa? sanotaan että Roomassa puhuttl1n Puolan kll,ytäväJl ant .... 

misesta Saksalle kompensatiota vastaan Baltiassa. Tällä kait 

tarkoitettiin Liettuan antamista puolalla. Nyt Jo ovat lehdet 

saaneet tästä uuden aiheen kirJoittaa Jopa Liettuan Ja Puolan 

tulevasta sopimuksesta Ja Puolan uudesta orientoi1nmiseata poh

JOiseeA, "Jota taas ei Aähtälai suopein ailmin Moskovassa ei 

Berl1nlsaä eikä Tukholmaa salt (Le 'rempa 6/4). Rmhan tarkistult

aen pelkkä aJatus on saanut Pienen EntenteA vil.tkaaapaan aktl

viteettl1n kuin kos.kaan elU1en - ae eduataa DTk111a 80 milJoo

naa - Ja Rooman neuvotteluis.. aatrunut puhe Por~lin siirto

loista on siellä taas herättänyt levottomuutta. Kysyn: millai

sen metelin alh~ttaisikaan tarkistukseen todella r,yhtyminen. 

kun Jo pienikin viitt~s tarkisruksen mahdollisiin tehtäviin 

on pannut puolet Eurooppaa liikkeelle? 

Tämä käait78 rauhansopimusten korJ~aeata Juuri DTt ke .. 

ken DTk7iatä kaaosta on koko ranskalaiselle kusaknnnalle Jhtei-

nen. 

(Jatko tähän raporttiin lähetetlln numerona 12 .euraava •• a 

poat1saa. ) 

80.000 italialaista. 
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SU~MEN LÄHETYSTÖ 

lJ:O IRlJf - ZI! Paris1a.. huhtikuun 12 p:nl 1933. 

Herra lUnisteri. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raportt1-

ni n:o 12. joka sIsä ltää: 
1. 

Ulkopoliittinen tilanne. (to1nen osa). 

ottakaa vast&e.n. Eerra MinisterI. erInomai-

sen kunniol1nksen1 nkuu tus • 

Herra UlkoasUJ.nmln1st8rl A. HJ.ClCZELL. 
Ulkoaslalnmln1sterle. 

II e 1 • 1 n k 1. 
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:farlsS. ssa .. 8. p:nä h$.1i.l kuuta 19. ~.~ 

Asia: U:~~i.~~ii t tinen tilanne . .... 

(Jatkoa raporttiin n:o 11) . 

.... ................ ··············································il. 

Salainen . 

Ranskassa Ja samoin Belgiassa kuulee V puhu ttavan sodan

vaarasta. Pienintäkään sotilaall1sta innostusta ei kummassakaan 

maassa ole. Ranskalaiset Ja belgialaiset ovat kokeneet sodan

aikå1sen valtauksen kauhut, JOista saksalaisilla Ja saksala1sel

la nuorisolla ei ole aavistustakaan. Jokainen Joka täällä elIA 

on pakotettu ~'''ntämään, että BIlurin piirtein kansakunta er1n

omaisen rauhallisesti Ja kylmästi ~tautuu tapah~11n. Se kat-

800 että Ver8aillesln y.m. rauhanaopimnksia Jo de taato on 

korJail~. osaksi Rhe1D1n valtauksen ennenaikaisen pol. tamiaen , 

osaksi viime J~lukuun plAtGksen k~tta Gen&ves.ä. Joasa tosi

a.ialllsesti Saksalle myGnnettiln periaatteellinen faamanarvois~s. 

Ranskan yleinen mielipide on urumeis.'1D alltä että näille 

Briandin Ja Bonoourln MYI:IDIQ"vksl11e ftstapuolue ei ole an tanu t 

minkllnlaista arYonantoa. Sama ylelnen miellpide tosin el sen 

pah_pi käsitä sitä että nllllät 1lTI:I~kset teht11n -yUsi mi

nuutti.- 11ian myl:lhlln. 

Hl tler1n suuri oh~elmapuhe Pot8llaml.... 21 p. maal1alt. sai 

Ranaltaa_ er1noai.en yastaaaotoJl. JDl1staaksen1 IA Ifemps sano 

sen Joh40sta, ettei RlUer s11nä lau8Ullllt mltUA sellahta Jota 
IJ'" 

el 011111 sanonut lmlta t eben_ -.u aalta&l&1nen valUomle.. Uako-

~ e'" Hltler ei e\81 ulkopollitti.l. to.;lik&tlolta ~ur1 
~ 

j,lI,du [Icirj.imin uuruvien ohjeiden mub.n: 1) TitV.llinm. 2) TitV.Uinen j. UNbi ..... .... . 

J) Ei ulltom •• ecIlU1uben tiecloitubiin. 4) Ei ul1comuecllUlulrSftl tiecloitu1rsiin. mutt . ......... J: 

lfaY&111nua • .................... . -.................. -.... ...... ............... ...... .............. ... ....... ................ ...... .. ...... ...... .. ............................... ........ . 

................... ....... ............. ................ ................ .. ..•...................................... : ....... ....................... ~ ........................... . 

J 
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a. 

DTt Ja toivotaan että Joe sota on Yälttllllläti5n se e1 tule 
, 

vlelä. Luottum.a arme1Jaan on s1Ystä ~ lIlur1, IlUtta Jelen.-

tluln 1Il78s .ttä Sak.. erinomaisella organlsatiollaan Ja loiata

Yllla tekn1ll1s11lä potentiaal1silla mahdollisuuJcsillaan. voi muu

että se voi 

mistä 

panna PyatYJn hyvin yaara11isen ~elJ&D. 

maasaa on senvuoJesl llhlnnä karalcterlsol taya nl1n: 

alu; maan ei halua sotaa, mtta käa1tetllll 

Jos se tul.. ta1ate11aan. JoJcalnen y..&rtlA 

on qsYllll's. 

eurooppala1sten valt10mlest.n plJeaJunamattoJa ei 

ymmllrretä. [itse asias • . tulee qsyneeJeal m1h1n suurn.llat enlA 

k~ttäYät diplomaatteJaani] Sen s1~ Rooaeveltin uutta alotetta 

terYehditäan ~8täa1ellsyydellä Ja Jeatsotaan että taloudelliata 

m&a1lmankonterenas1~ valmistellaan Waah~ngtOniaaa taY&lla JoJea he

rättU luottUlusta. a1naJeln auurtlUll& •• a määräad min hiilen e4el

täJlnaä odottamattomat Ilckltemput. 

Moni ransJcalainen tolYoo että KUler Ja hiilen aJutanttlD

aa JatkuYllla t~S11l~ karkolttayat luotaan ystäYlnal. Ke 

tOlvoyat EDglUUlln Ja Ranalten suhteiden paran.miata. Am.rikan -h.-

rllmlatä- Ja 110akoyan ta a&kaalal ••• ta ystävyyd •• tä Ja 

kUnVmlstä Par1aUn plla. miel.aU. ~ota4.. on antanut 

aurmaaialtua Saksan an AAaobluaa1ll.-, koalta ltäYaltal.a1-

•• t e1Yät koaltaan tall.e OllllLll:Wllaaan rIc1m.... Jonka Johtuana lan" 

lcaaa on Yaaha pota4M1latnea pnu .. lllLlana - puhaaaatta Italian 

p.r1aatt •• Ulaeata Jattu.,.ata yutu.tuta •• ta AIlaohlua.l1a nIll4.a. 

Ibltta Jmtau .1 ole .,II'IIIyl1,ll h,nnalla aUt.. .tt.1kD RlU.r 

•• rkl h. Y&Dbaa S&kua palu taatata m4... DlUo4o... Joko l1aaD 

Häasoll.raeJ. tai aU4a lcaa... II1kI tokl al/I tilli ll1a1tal-

s' kla nlQYS.1a. U ll10la 1'01 .pI.1U", .neW hl Uerlu18al. al-

si 
Oa Q7U JUDa MrklUe 1'reV1k SImHa _altelua _I"kl_a 

po\..... ~11l1a l1/a. lILla.l __ - etU Jau'l hIIIl k"n ,11-
.. laUlaet 80 .... 1 ...... Ja eUI Puolan Jako tapahtui hlllea 
.t ..... 
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meensä knuluvasta ·sosielistlW-sana.ta huolimatta, merkitsisi koy&

kouraista diktatuuria, ~ertumia Ja siaäpoliittista reaktiota, 

tols1n sanoen Juuri niitä oainaisuuksia JOita ranskalainen vahI.

min rakastaa. Monet toivovat vielä Hitlerin Ja sakaala1s-ltanaal

listen 111 ton haJaannusta, mutta ka1ltki 1JIIIIllrtävät että lopputu

los on Joka tapauksessa enemmän tai vähemmin sama: vanha.n soti

laallIsesti Ja preusslläisesti aJattelevan Saksan JlUleennousu, Jo

t a ei _iDkaan vähennä Hitlerin voitto osaval t10lden yli. H1 t

lerhln on kahdessa viikossa aikaanaaanut sen mitä Bismarok ei 

kye~·t aikaan ...... an koko elämlnsä aikana: kas sUnä yleinen 

• tunnus lAUse, Jonka merkitystä tuleva!SIluteen nähden Ii s:LiDkaan 

väheksytä. 

~. niIn odotetaan tapahtumien kehitystä, ilman l11alllsta 

hermostuneisuutta mutta myOs ilman illu8ioneJa. 

VII. 

3akPn uusien maht1m1e .ten käsittämät6n poli tUkka Juuta-

laisia kohtaan on 1!..i tlerianism1a vahingoittanut enemmän kuin SIlo

men lehdistä päättäen kotona luullaan. hikissa länsimaissa. ai

van riippumatta puolueväristä, mIltei kalkki lehdet sisältävät 

tt sivattaln uutisia JuutalaiSia vaataan sUUDna~ista toimenpiteiatä. 

On käBittäaätGntä miten Berllnisaä ollaan niin epäap7koloogls1a, 

ettei tätä ~t& Ja että luullaan .en viralllsen propacanda

te •• in alia.ä Ml.... t'palYID, Jollka -kMn Juutala1svaino1h1ll 

ollal Sak..... r.yh4Tt~ "atapalaokal al11e ant1b1tl.rlaniatla,lle 

propagandall., Jota mQka Saksan raJoJen ulkopuolella on harJol-
x) 

tettul Voin a1n&kin ....... ml kanD&lta valaluttaa että IIl1I1kIlD-

l&18ta oleelllata Imoalota ei tliltälälnen lehdistö alus.. koh4111-

tana. t A1lh1A tllapä1811a vllki vallan t81h1Jl, Jol ta luollDOllls •• U 

iJ 
OA kIlv....... etta .. Sa. DlA1aoh, Zl1t1u1c k,rua.u toiml,taa...... ulkollalUe n. ".000 (II kirJetta plae1Pl'Opag&ll4an toa,la

taal •• kal v&lrltll. Se Ylela lu,'''lee pe1.tottain h.atllDII .. 
n1a1a, JotJla sua ,..... ovat _" .... ,. llaDakU... tllIuDIIl aktl
vitlltti OD hel'a'~t alftD _laealua. valkIltukaea ku1A IMI .. 
toSalta. ..t"lati tolyol, ftft1Dk1D Jaul 0_ nU.'" nIk_1Ue 1a
h'''t71.ta klrJl1atl Ja po.Uml'tel._ ovat valalla! pal ... 't 
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tuollaisen suuren kansanliikkeen 11.p.l11ä ei vol välUU. x) lDlt ta 

oltakoonpa kuinka antiaamllttlslä tahansa .slm. täkälilslssä 01-

te!stopllre18sä. JärJestelmälllnen helkomman valno herättää alna 

Ra.nskaa.. lnhoa, s111ä ainakin yhden iskus&nan tod.np.räiSl'yden 

vol t äällä aSllva tod.ta, sen näet että humaanlS1us Ja huma&ni

nen maaJ.lmankatsomus e i vät ole täällä pelkklä fraaseJa. 

Ranskan lehdet ovat, alvan päinvastoin kuin saksassa väi

tetään, erino isen obJektiivisesti kuval11eet JuutalaisvalnoJa. 

Enlmmäkseen perus~vat tledot "'... lehdissä saksan omi.n leb

tien selostukslin. Olen vlime päivlnä ollut yhdessä eräiden 

berllnl1äisten Juutalaisten. vanhoJen ystävleni, kanasa. En ~p.a 

t ässä selos~aan heldän k.rtomuksiaan, mutta virallinen väite 

ettei mitään ole tapah~nut, .1 ole tosi. Slellä on sattunut 

kauhunh.tklä, Jotka muistuttavat punaisten vallass&oloa meillä 

1918. 011s1ko muuten Parlsin arkltlpl1spa tunnettu kardinaali 

Verd1er Parlsin yl1rabb1n111e kirJoittanut valituskirJelmän? ftl 

olisiko Ranskan 12rctestanttlen Johto tehnyt saaanlalsen m1elen-
xx) 

oso~ksen? Saamme kait pian autenttlsia esityksiä tapahtumista. 

rilttää kun toteamme että ne kymmenet~annet pakoretket. Jotka 

ovat olle.t vainon seurauksla, ovat kalkkialla herättäneet pa

heklDnn.n Josta R1 tler pUkU aJ .. t ~lee kärelmään. 

Selvää on että R&nak.. näille pakol .. isl11. on tarJonnut 

~ä1dellls.n &aTYll01keuden Ja .ttä on rJhdytty l .... Joihin JärJ •• -

~ihln heidän .. uttamiseks.en. 

LDyt1Y eananpu.l Joka anoo .ttä kullakln maall.. on 

s.llaisl.. J~talalsi" kuin s. ana.lt.... Sakea k.lt 011 vlla.l

siä länsleurooppal.lat .. mait .. , Jossa ~ut.l .. lset aalv.t kanaalala

oU:eud.t. !lalhlll t .. pah~l IJWU'1n pllrt.ln vasta Ranskan vallaa-

xl 
On to.in m.rkill.pantavaa .tta v:n 1918 -vallankumous- ~ 

..... ei t~' tt •• luä ~pUk.l a1hll1k11n vRlvallaAtekoOll 
tol.laa~.t"l.V1& kGa~ vaikka ·vall&nkn-onk •• n- takaaa 011 
kan.. .JYUL rlve.,.. ....l~n lI:Iul Dl't RUlerlA taka_ on· .... 
pal'ha1sto-. .1. • 
ut rlSt" 

U.eu.at ,.eDMet ovatV.I'1DO_taen plI.AUTf'Ila1A kerkMnl ... 
.... pelAten Sak .. an JlLILDtilln aaal.t.naa Ja om .. i~uteA8& kohta.. 

loa. 



5. 

kumouksen jälkeen. Sitä ennen Saksan Juutalaiset oliTat joks.en

kin samassa a .. massa kuln Juutalaiset ennen aotaa Venäjällä, eikä 

mikään estänyt pahantuulista llomestaria karkot ttamasta epllllieluis

ta Juutalaista kaupungistaan. Saksan Juutalaist.n historia onkin 

Jatkuva todistus siitä. mikseivät Saksan Juutalaiset 01. siinä 

määrin kuin Ranskan, Hollannin Ja Englannin Juutalais.t sulau tu

neet uuteen ympärist~~nsä Ja tu lleet yhtä hyviksi patriooteiksi 

kuin heidän kristilliset velJensl. 

Saksan nykyiset valtiaat antavat toisinaJatteleviin kohdis

tuvan kohtelun kautta Ranskalle mitä vaarallisimpia aseita käteen 

ententen sodanaikuisten tun.nettuJen prollagandaväi tteid.n tukemiseksi, 

tt Joid.n tarkoituks.na oli Ja on osoittaa saksalaist.n barbaari8et 

metoodit Ja brutaliteetti. Heikomman sortaminen, ase.ttoman pahoin

pitely Ja muut tunnetut väitt •• t saavat tämän kautta uutta ra

vintoa. Erikoisesti mainits.n että Belgian lehdissä Saksan ulko

ministerin ant~ma käsittämät~n kommunikeat Jonka mukaan mitään 

Julmul1ksia ei Sakeassa ol1si tapahtunut, on antanut Be18ian leh

dille ets1mättemän aiheen p lauttaa lukiJoittensa miel •• n, mit.n 

elokuussa 191. saksalaiset ~~kät.ssäl1n turvattomaan B.lgiaan samoin 

Välttivät, ettei "mitään ollut tapah~t· paitsi selTästi provo-

~ koiduiasa tapauksissa. Lehdet palauttavat mi.leen mitenkä saksala1-

set vielä tänä päivänä väittävät Dinantln verll~ylyn olleen Jär

J~stelmällisen provokation seurau,x) Ja tekevät et8imätt~miä verta1-

luJa silloisten Ja nykyisten tapahtumien vllillA. 

I 

Saanen vielä tilaisuuden palata kysymyksiin Sakaan uus1en 

vallanpitäJien suhtautumisesta Juutalaisiin Ja poliittisesti toisin-

'( aJattelevl1n, mainl tsen tllasä vain Vielä, että täällä katsotaan 

Hitlerin pl1ät~stä olla Jatkamatta Juutalaisten taloudellista bolkot-

xJ 
Dlnant on pieni kaullunkl kaakkola-B.lgi..... Jo.. .akll&la1set 

sot.Joukot (~om. T&k1nalset Joukot) telottlyat 669 henkeä, niiden 
Jouko.8a YaDbDksl., naia1. J. Jop. &-yuotl.1. lap81. sellttlen 
kaullung1sta heitä 6IIIIl1Lt1m (wMJl hat ge.oho ... nW). 'latä t.ll.t ..... 
ta l D1t7Y kokonainen klrJall1suu Ja llaalta& on virellll _111'1 
oikeudenkälntl .en Johdosta että Baedet.rln uusin Belgl.-11.1noa 
Yllheks11 tapah..... Ja k~ttU. aUtl belgial.isi. louttaaYla __ no., •• 
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tia Ganossa&ll menoksi. A.ina.kaan ranskalaiset lehdet eivät osoit-

taneet niinä päivinä mitään sell ista periaatteellista tai asial

l i s t a kannanmuutosta Juutalaiskysrmykaeen nähden, Joka olil' oi

keut tanut päättelemään . ett ·· mainitun boikotin uhka o11si ulko-
xl mailla tepsinyt. 

VIII. 

Vei si meidä t liian pitkälle ruveta tämän r aportin puit

teissa laa j emm in erittelemään, missä määrin viime viikkojen ~an

talaisvalnoJa Saksassa on katsottava laaJempka taustaa vastaan. 

s . o. missä määrin niitä on katsottava niiden germaanisten rotu

teOrioiden ilmaisuksi, Jotka milloin indogermaanisuuden, milloin 

ar jalaisuuden Ja milloin minkin nimisinä ovat Saksassa olleet 

muodissa Ja joita hitlerianismin "rotupolitiikka" erikoisesti 

näkyy suosi van. Onhan germaanisen rodun erinolllll.iB1u tta ja p&.r

~aimmuutta muiden rinnalla usein ennenkin k~tetty moraalisena 

ase.na kun on t ahdottu puolustaa vierasheimolaisten sortoa, ku

ten oli laita Balti~nmaissa, Puolassa, Sleswigissä. ElsassisS& 

y .m. Tämä Saksassa erinomaisen järjestelmällisesti viljelty ro

tukonseptio - ranskalaiset kutsuvat natseja mielellään "raoiates" 

(rotupuolue) - on loppujen lopuksi samaa juurta kuin alussa 

mainitsemani akan4 inavialai sen kolleegani puhe Itä- ja Kaakkois

Euroopan erinäisistä kansallisuuksista. 

RanskalaiBelle k'ons.ptioll. - Ja varsinkin s111e 11 blraa

liselll Joka .lähyttäl Ranskan nykyisiä vallanpitäjIä mutta ~oka 

hedelm~ittää my~, poliittisesti toisinajattelevien maa1lmankatlO

musta - on rotupolitilkka tässä mielessä vierasta. Ranskalain.n 

päättel •• kin .ttä ei B1intaan ainoastaan Juutalaisiin vaan yleen-

xl 
Tosia,ia .ttä GBhr1DB on mortiniati, .ttä hlntä kaikista 

d ••• ntlOista huolimatta kahte.n .ri otte •••• n on .ortini8RIn 
vuoksi hoid.ttu RIlota1a_ Uncbrcm tunnltu,.. -parantolaa.- Ii 
ole vielä yl.isesti ~Ittu Ranakaa ... 
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aä poliittisesti toisin&Jatteleviin viime viikkoina kohdiatunut 
x) 

käsittely on vaarallinen memento tnlevaiS1uteen nähden, peläten 

näe t sen voivan kohdistua erlnäis11n naapureihin nl1n pian kuin 

mahdollisuus ilmenee. 

Ranskalainen mylls to teaa mielipahalla. että Etel~SU:a&n 

odottamaton alistuminen Berlin1n alle aJanpitkään luo entistä 

suuremman kuilun Ranskan ja SaJcsan välille. koska on kiel tllm~ 

t ll ntä että henkinen sukulaisuus Etelä-Sakaan heimojen Ja sivia

tysmuotoJen toiselta puolen Ja ranskalaisen sivistyksen toiselta 

puolen välillä on pal joa suurempi kuin on laita Fohjois-Saksan 

j a Ranskan. (Etelä-Saltsan Ja lIuinais-Ran&ltan germaanisten ainea

ten rodullisesti yhteinen alkuperä lienee osaltaan tähän vaikut

tanut.) Eräästä L'Eoho de Paris'n Johtava.ta kirJoituksesta leik

kun seuraavan palasen Jolta kuvaa varain hyvin täällä valli tse

vaa mielialaa tässä suht.essa' 

·Cette ohute de I'Ällemagne la plus noble devant les 

oaprloes d'un parvenu. o'est le fait le plUS important et le 

plus d'oonoertant de l'Histoire univeraelle depuis la guerre ft • 

IX • 

Ranakaasa yleinen mielipide ei ole tä1sin selvillä sii

tä vaikutultsesta mikä Vatiltaanilla on ollut vl1meaikaisl1n ta

pahtumiin Sakaasaa. Brysselissä ollessani kuulin eräästä lähtees

tä Joka aina on hyvin intormoitu Vatikaanin mielialoista että 

Knuria. Joka Titme aikoina on hyvin pe.simistisesti arvostellut 

maailman .ekä henkistä että taloudellista kehItystä nytte.m1n 

kat.ellsl aalolta Joasain määrin opt1m1stlaemm1n. On todennltGl .. 

tl .ttä tämä muuttunut kanta oaksi perustuu .tihen. että R1 1;

ler. katolilainen, ottamalla .. enteen U:oskovaa Yasta&n on P&D

aut muurin bolahevlatl.en lrrelIg1oa1teet1n levllm1stä va~ta .. 

xl 
Se toalas1a että ne pl1rlt Sakeaa.. Jotka ovat etuplULad 

koettanut lGytll.ll. a04u vlven41n 1lU1sb.n tau_. nyt ovat OJUIl 

tylSnnet7t, ei luonnolliautt helpo. vallNllI:na'-ka. yaalrt..,atl 
tilli puolen Rhein1n. 
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teen. Tästä saanee aelityksensä. mikäli täältäpäln voi aaioita 

arvostella. että Vatikaani on antanut Saksan katoliaelle puo

lueelle neuvon alistua. mika 8i ole voinut olla ~ottamatta 

Vatikaanille, kuten huomautti Le Tempa, erinäisiä siaälsiä vai

keuksia, ottamalla huomioon että sama Vatikaani vielä äskettäin 

kannatti katoolista ~uoluetta - (BrUning) - kans*llissosialiamia 

vastaan sekä siihen että Hitler on käsitellyt tavanmukaisella 

häikäilemätt15myydellään usei ta main1 tun puolueen entisiä Johto

miehiä. llYö skin von Papenin aikaisanman Ja nykyisen kannanoton 

välillä oleva periaatteellinen eroavaisuus voinee tätä taustaa 

vastaan saada selityksensä. Vatikaanin politiikan elastisundelle 

tämä oiiseikka on yhtä kuvaava kuin se että se antaa Pari-

sin arkkipiispan, kuten Jo mainittiin, lausua sympatiansa niille 

Juutalaisille, Joihin Hitlerin käsi on ulottunut. - saksalaisten 

Joh tomie sten matka t Roomaan an taneva t ylläolevi11e qQm,y amerlte il

le ainakin osittaisen selityksen. 

x. 
Ylläolevassa katsauksessa toivon edes Jossain määrin voi

neeni tehdä selkoa siitä. millä tavalla Ranskaesa arvostellaan 

sitä henkistä, sosiaalista Ja poliittista mullistusta, Jota y _ 

me ViikkoJen tapahtumat saksassa merkitsevät. Sen taloudellisis

ta seuraamuksista, varsinkin Saksan suhteissa RanSkaan, ei vIe

lä kukaan n~ uskaltavan lausua mIelIpIdettään vaan ollaan sIi

nä suhteessa vIelä odottavalla kannalla. PIakkOin täytynee kui

tenkin Hitlerin ilmaista kantansa sekä taloudell1s11n . probleemol

hin että velkaqsymykseen nähden. Alnaltin maailmankonferenssln 

ltoltoontue.aa. 

LopukSi 

Belgian 

lien. Ii 

vanha 

XI. 

syytä vielä huomauttaa seuraavast,_ 

n.utraliteetti perua~l maailmansodan 10p-
-------------------

puun e&&tlt& vuoden leS, twDn.ttu1hln k&a8alnvällsiin gar&ntlo1-
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hin. Näiden 

nal perustllll 

sopimllka11n. 

gar anti oiden kumollduttua Belgian atatut InternatIo

a inoa staan KansainlIiton peruakirJaan Ja Looarnon 

t1 t ä Jo o lkimä1 seen takeeseen t\1lee on 11l0nnollIsta 

että Belgiassa herä t tää hllolestllmlsta Looarnon sopIm\1sten ettet

tiviteetIn heikentyminen sen k&l1tta että Ranska J~ Italia ovat 

JOll tllIDa8sa eri le lreihln. Samaten merkitsisi Kansainliiton arvo

vallan l a skeminen Ja sen mahdollinen korvaaminen Jollain toi

sella kansainvälisellä organisatiolla Belgi an tllrva lU-eu.ustakeil_ 

l e huomattavaa kolausta. Senjälkeenkuin kirjoitin raporttini al-

kilo san, 

kanssa 

näiden 

viikko 

Jossa kerroin keskllstelustani Belgian ulkoministerin 

23/8 on minus ta Belgian lehdist ä päättäen huomattavIssa 

kysymy sten ~urempI painost&mlnen kuIn 011 laita muutama 

sItten Belgiassa k~dessäni. 
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Herra Mini8teri, ~'-) ~fo. 

Llhetän täten tDnnioittaen !eille raporttl

ni N:o 13, Joka 8ilältäl: 

KIp ti Ranuan Val tiopankln pUJoh taJan 

puhlllla. 

ottakaa valtaan, Herra Jllnilte". erlno.al-

.en kRnnloi~enl yatuutua • 

Rerra l1lkoa.la1Ja1A1. tl" ,.. HAClCZBT.L. 
11lk0a81a1zaln18 terlD. 

J[ I 1 • 1 n k i. 
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Vlltaten .111al1tals •• n aal •• Ibk ••••• J11 nao 69. Jos .. 17-
hT •• tl t.in s.lko. .111 ••• tl k.atu.t.lRatanl Banqu. 4. ~o.n 

pUJoht.Ju h.rra )(oret'n kana_. ll.aal .,.lell 111101_ .euru.-

R.rra )(O"t kat.ol .tta .UUD t.kIl1Ulal1 tai _ita 

.entap.l.l. p&totta.,.la 871.,. .1 ollut o~...... 1au1 t.t. 19 P:DJ. 

pra.14en'tl Roo .... lt piltti 4. taoto lr.rolttaa 4011arln kalt&-
• 

tannasta. ltaIlataa_. Bag1&1U:l1... J. It.ll.... ei ole 401larl ..... 

rastoJa .nu. 1.1at.... lutv.1uaottuatta .en "'.rMIl. IIl1J1tI1 laa.t1n 

... tanU... Juot • ..,.l.n tarpeitten tJ747ttlll1 •• tal. )(IJ1tIllal.&lJWIl 

p.l.o.~ 1llko.pl1. .1 ali. ollat k, ..... .. 

~slt.l ~.. .ttl ~~val'-1a t.Rpp.'''. o. attllvl ••• 

Ja .tta ... _ua. ... _ollaat_ ~ooppaan J~t.ra'1atl -....91. __ 
.. o. tataott • .,.a al.lRual. lh47&vallolll. .4ulll •• t.l k1lla pll .. 

.,. ... Ola. bltatate o. _.1. 1"I1U"'I • 

• UaoU.n . __ T tolMapl te.n MtaIla oU. tåttlllla1a ~ 

sl.lJollUU81. QUL Oa lROIlDDUls'. .". IlIdt 8J7t o .... t 01-

1 •• , .1"1tola .. p&l .. .,.I.: uata D. ])o_l41a J. R.nlo,la· laU ... 

.. Y&J- .,.Utu aUtu _ttall. 1IUIl1-'01l11a t.akuatel.-a ta. 

lod.Ul... M&1lM"toa:t.reaaala .,.ala1.1IIItahta J. "'1 DaMt. .. 

.,.111.1a" ~.1.ta. ei .lv"". T&ltol.... ftlo.. ...... 
, 

Jakelu {lcirjailnin seuruvma o"ieid~n mukaan: 1) Tevallinen. 2) T.vaUinm ja lisäksi .. 

J) Ei ulkomajleduJtulcsm tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomaaedustulcsm tiedoituksiin, mutta : ...... . J : 

. ... .. ...... ................................................ .. ....... ..... ....... .. . ... .... _ ..... ~ ......... .. ............................ _ ..... .. .... .... c:,; ........ .. 
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nttelta. tällaista tolmenp14.ttA. ('''In lielkel Toln malnUa. 

että Tielä »ä1Tää ennenkuin »lULtlSs tehtiin, 1an8tan &lDb ...... l 

W&8h1ngtonia.. albkettl Herriot'lle hlnen laiT~~ .ttä ROG

aevel t aikoi ehdottaa 71eistä tull1raallaa eikei laum.. talou

dellinen llaailaaDkoDtereneei kokoonta.a.. !l1l1 a»ahta.i ., ta..Dtla 
z) 

ennen »lULteaU dollarin lrroittami ••• t& ta.ltuannaataU Herra 

)[O"t kataoi .ttä suuriatl&lla snnl, .ikäli hän tilli h.tkelll 

saattoi asiaa arTo.tella, on ollut kongres8in painoata.a. Jonka 

TUokai Roo.enl t on tahtonut tilli taTa11a .hattlUL .d.ll •• Jot

t.i Kongrea.i ehti8i t.hdl ta.ten )[ONt aanol auurempia t~k

aiä Ja Jotta hln Tol.i Koagr.a.la it.. ohJailla • 

Totean että Ulisille Le !-.pa Ja tlaln UIIIUl l_d.t 

a1aältlTät. llaU.t.t! Tiralli.eat1 1napirolta.Ja. kirJoitukaia 

Jola.. euoin 711lllain1 ta. t nlkDkannat tulnat aelTäatl nlkTt'i1n. 

Oli miten 011. Jatkoi h.rra )(or.t. aalan hi.torialli

nen puoli on ainlDal klintoi .. , ~tta kiintoiaamaat OTat tol

•• aplte.n a~aet. On luonnolli.ta, aanoi hln. ettl maal1-

maDkoDterena.l ta.atin nlleeä oloauht.la.. Toi tulla ~ok.l1n 

Ja että Joka tapauke •• sa .nn •• tlln Jo 71enmllrin kOatllikol~t 

tilann. ~t on Joa.tunut uutean kaaok ••• n, ~ta aelTI7~ln.n 

tul.e olemaan h7Tin T&lteaa. Kor.t .i aalUUlll t hual.eeta.ne icut

taan täs.ä auht...... Tätä 71eiatilannetta ailallll»ltlen on 

.a.hdo llia ta , että doll~l Toi lask.utua ~in aJTllle ( ..... 

loin). 

I.1a1k.i kertoi herra )[O"t, että Lontoo heti 011 11-

.01U_tuIlut ha!akJtaatai 7htelato1a1ntaall Par1ain kana_ (U.i"uz 

4e .'aOOl'OoIa.ei- .. noua., JoDka ft.ok.i 'UUI ta.lee todennlkU

ae.U Mnedln huoaattaTia aII.r1ä kultaa Lontoo •• an, llaikl _11-

le ft1n on m1elulat& Ja aikl luonnolll ••• U ei ale .e14 .. 

... ume heikenUaalD. 'Iten ta.l_e ~b_an toinen toi ....... 

z) · .. 
-'kIlI tl.... .hti .erziot Jo ...aa ohJ •• t kotoaaa t .... 

"'l'lktalal.ell eh40.aan Yaralu.: ILIIl.n tIlllai olla _oa __ '-
t& tal11NU".8II, JoUel 7lela'. "'&18YI118'. ftlaatt&1n Jb
Jeate~ al __ ..... - lDLa.teaUn Oll JalLtola.... JlerrlO"1l .... 
Jela. __ • .YUOOftlaua.. . 
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a. 
ED voi~t luonnolli.e.ti suoraan k7s71 altä hln arY.ll 

frangin tulevaisuude.ta, .utta kun siihen 8WWDt&an t.l. pie ••• 

viittaukse. hän naurahti tavalla Jo.ta ,wm1re1.. ettei hlD .1tA 
z) 

mahdollisuutta tahto.ut ainakl.&Jl vi.ll ottaa e4.. huoaioo •• 

a.a.ta puol .. tanl li.lln seuraav ... : 

On tietY8tl tlllä hetkellä aahdotonta 

tulevaisuude.ta. Totean vain että mieliala ttuUlä on erino_laen 

rauhallinen, Jo. kohta ollaan levottoaia H.rriot'n matkan ~lok

al.ta Ja levottomia _n Johdosta, että Herriot ei 01. talou- ~ 

dellisten k7~lIl7sten erikoi.tuntlJa Ja että hän lähti Amerikkaan 

puolustamaan kultavaluuttoJa yhtei8to1alnna... Roo .. veltln kana .. 

Kao Donaldla va.taan. Hänen olle.saan Atlantilla on 8ii. tilann. 

~ut~.ut aivan päinvastai.ek.i. Pet~tä herlttää ~G8 Roo.e

veltin tempun IIIrl:lnll.1syy. Joka palaa. t taa m1e lee. edel täJlIld 1Ik

kik&IDteet, Joi.ta luUltiin Jo pllatJD. 

Tyytyvätsiä ollaan tavallaan siihen että Juuri Herriot 

lahti WaahlngtoD11n eikä kukaan hallitukaen Jäaen. koska Herriotb 

8lelll olo nll.1 •• ä ololNhteis.. vahe.1D sitoo halll tIl8ta •. 

Herrlot'n _tkall.a on _uten oa. hiato!'i-,n_. Jonka pal-

Jaataa lIDludan evei ta1lllnen lehti. Juuri oleva 1l&n llkNl 

aabaaaadGGrl Waahingtonl... Claudel oli ~rol.ut Herrlot'n eh-

dokkuuden Roo.evel tille _ Joka .Uhen tarttut. ~1Ik1l1l.1.en halUa. 

.1 oikein tällal.e.ta pro,,4T,rri.tl plt&QJt Ja ke.tl JonkDA al

kaa enneDkuin .e 811h.n mostul. 011 aitan 011. Herriot lt •• 

on t'hnYt matkastaan .ella1aen DDmeron. etten uako keiaarlen 

Ja kuAtnkai4en ennen 80" sella1.ta prop.agandaa t.hDe.n. Ban

ketteJa pid.ttl1D aanen llhtGI Ja BlYrea.. Ja Jopa lailaa .. , 

Ja Jok&1nen hiilen 111kke.n.ä 1&iv... Ja JOkaiaen Jllyla alaIIP 

tln .181117. albkltetllD 1.b41.teUe, Jota karken ta.on by .... U. 

Alain k.l. nlelt!. -.Ua .1 kakt.'eleaatv.. H...,n ra41opaU". 

zJ 86/'. IabMlalaterlll ta att .. to18a&JllylD&. JlIalnia"r1n .UiMa 
8UIlI'1 __ 0 ........ euola JI:a1D luU_ t1r~Uuk •• , Ja haaatattelu' 
vaaaa.'tavat, .tt.l Parlal a_U.l .... tNaclll lrrol ttaal.. anNta. 
Mll'ltkalatatea IUläl •• la .hao .. la (b ..... l1I.l ... 80 DeMl4la tau.' ylei ••• tl bltanaMa allataal ••• ta 1.U.t NIlla .1ya, yl.la 
oli to .... tolll •• t. , 



•• 
laivan kannelta ovat vähintäin Jhtl tJhJlt kuin .lbkIeanoaat 

erinäisten .at ... laJ.aten valtiollte.ten ~e1.iatä puheista Ita

lian-lIa tkan aiona. Kaikkien yh t.iDen tarkoi tus on tehdl DU-

mero itseatllD. 

Ti.do.aani .i ole kuinka pitkille men.vlt valtuud.t 

Herriot'Ua on luvata v.lkoJ.n JatlDlvia mak_Ja. lIUta .e 

ka etta Juuri H.rriot lähet.ttl1n. nikka hln kaatui Juuri 

velk&k7.ymrk •• en, on miele.täni kat.ottava .rikoiaek.i 

n o.oitllk •• kli U.S.A:lle. Pala oli to.in karvaa 

J edustaa radikaalien va •• nta liipel Ja Joka aina on ol

lut erri t'n va.tu.taJa puolueen aiaäa.a, yar.inkin kat80en 

8i hen _ttä Herrio t ei ole hIlDen a.ell&&l1_ helpottanu.t låta.l-

8111a p illaan Ja kirJoltuk8il1aan. X.rrotaantln että kun 

h.lmikuu.... Bngl nln Ulbaesa4l5l5rl antoi päivll118et Dala41.r'Ue 

Ja. lähetti teuviera14en listan tlillln t&rkalte ttavakel, tlaä 

P17hk1 1 i liuta H.rriot'n n1aen. H~ 11.nee kJl.11 aivan to.l. 

x 
x 

Koska tie.ln .ttä herra Korat on vapaaklUpall1 ••• ti 

aJatteleya Ja että hln pahekaau Ranakan DTk7i8tä kauJpaJoll

tl1kJt&. Ja protektioni_la, k~t1n tilaieuutta qvWt.eni te.h-
, 

dlt •• ni hllDelle .elkoa .. kei ••• tl ~pp"oJt.uk ••• ~ Ja en-

nenkaikkea nii.tä yaarolata Jotka ovat uhanne.t Ja oat.l vle-

11 uhkaavat lI.m. ..11u100..... tuontia tlDaa. 
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SUOMEN LÅHETYSTÖ 

N:O & 07- Parll1a. huh timWl 15 p :nl 1935. 

Her't'B. JwUnl ste rl. 

Lähetän täten ~lolttaen ~.111e raporttlD1 

N:o 1.. Joka siaältiä: 

Puutavaramme Ransk ..... 

Ottakaa vastaan. Herra Ministeri. erlnomai-

sen kun nl 0 1 tuksenl vakuutua. 

Herra U1ko&alall1.1l1nls te rl .... H.t.CKZELL, 

• Ulkoa.lalnmln1a te rl" , 
H • 1 a 1 n k 1. 
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P ARI S 1 SSA OLEVA LAHETYSTö. 

RAPORTII n:o 16. 

Parlal ssa 18 p:nä huhU kuuta 19 33· 

.-
A ja : Puu tavare.mme Ranskassa. 

Salainen . 

;91: J7 ~!2. 
'ilft 35 

S LCo 

Koska mlnulla on se käsity., että kotona ehkä el olla 

yksltflaltohdltta1n selvlll1 tlltäläi.en puutavarakontlngenttt.a. to

dellisesta t1lasta tlnä vuonna - mlkä rllppua slltl ettl lla.a.-

81en Jako vllP71 Ja että mRuteakln on koet.ttu lykltl lopulll

sla päät15kal1 - kataOll olevan B17tl lyhy.sU todeta .nl tUan-

n. on. 

!laan vuoden ensl ~ollatoksl .äärättl1n yl.lskontlngenttl 
x) 

SUomen osalle noIn 10.,000 tonnikai. !o.ln el ole tolsen vuo-

.1puoliaJton ylelskoatiJl8enttta viell .äärltty, lIUta .1 liene 
o 

.17tl pelätl, .ttä •• tullsl pl.n ... &lt.l. 

'I'laan vuo4en ... 1 paoli*okal on JII1Gnnetty sU""lhl 

y1er •• na y11aälrl1sena kontlngenttlna kaikkIaan 70,000 tonnia 

(kRapal •• nak1n vuoaln.lJInn.kaenl 36,OOOl.Ja.ttavlkal eri mald.n 

k ••• n. !ätl y1lmUräisU. konUD6.ntUa ei ole lalntaan tarlt .... 

aln aU.r&tty .1 .1ihen osallistuvien 1I&14.n eki 11101n puul. ... 

Jl.n _hen (kuhn oli lal ta aUIlA a •• tult .. a. t.t./XI sai Joa. 

vUa. no4.n 11.ältonUDgentU aIlLrIUlln). '1'latä y11al1lLrUs.atl 

kont1Jl&enU.ta ovat SIloal Ja Ruotsl aaaneet yhtels.sti puol.t 

.11 35,000 tonnia J_ttavnsl tuan ke •• nUn. !olnen puoli ta&-

zi 
n.i .~t. 1,6 toaala. 

Jakelu [kiriaim ~n seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksf'n tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta J: 

, 

' . 
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•• n on ~aettv. .rinl1steD .td.n mail.n aak.n, ... 'ta o. 

tett7 ~ak .. atta eikä 01. p.r1aatte.ll1aeatl mahdotonta. .ttä SIlo

mikin sIltä ~äänn8k •• stA ToIsI saada pl.nen, ~oa kohta Tar.in 
x) 

vähäisen osan. 

~ättäen viim.i.en mahdollianu4.n .yrJ&&n on .ii. SIloa! 

.nai vuoaipuoU.kokal _anut rwlsaUU 180.000 tonnia. ..117ttllen 

6 ttä vuod.n Jälkiml1s.nI. puoli.kona tilanne ml.. ol .... an ..... 

tu 1i :: Il111le siia saamaan 7hteenaä 

.118 noin 10.000 tonnIa en.1IIIIl1ll 

240,000 tollDin kontlDgentln, .li 
xx) 

kuin viime TUonna. TIIIIlA luku 

nstaa 70 ~ vuosi.n 1925 - 29 tuon t s.-. kellk1arTosta. TätA lukua 

erIkoIsesti alleTilT&&I1, koska kotona on lilkkR1lut huhuJa 8iltä 

.ttä meIdän omute.e tIInä ftonna ei noual.1 55 ~ korkeu.al.le 

mainl~ata k.skiarvosta. JIlk18al1nen käait7s on ilmeisestI aI

heutunut allt&, .ttä 11.enasl.n Jao... noin ~~ ~ on myGnn.tt7 

711 .. alnl twl QD41kaatln Jäs.nille, lopun tulle.... Ja.tuk.l 87Il41-

kaaUn ulkopuolella oln1l1e ost .. Jl11.. SyD41ka .. Un Jäs.net 
o 

taTat h.lll. 1Il78nnett7J.n lis.n.sl.n TIhI1Q'7tt&, .utta hIloattaT" 

on .tt& SIlo.en kannalta Itse a.l...... on yhd.ntekeTIä, m.neTAtke 

puutaTu ... e .7D41Jta .. tln A •• nlll. taI _111e. Ainoastaan QlllI.llAOll_ 

tin .1.äi •• n J.. ulkon .. l •• n "l~~sTallan kautta oli.l luonnolll

.e.tl edullls.apaa Jos .7nl1kaatln Jäs.nl& tllllA ll •• na.l.n/ J"o.

.a suoslttal.iin. 

Bu.dJ.tU.h4otub.n muJtUtll, JOB" Kamari tlällA helmikuu .... 

hyvält.7i, olial t&n& TUOn.aa aoo milJoonaa frangi.. ... .. taTa fie

kukae.n tuontili ...... lll. .. •• t.ttaTl.n erikol ... kauJ.n ftax.) k.ut

ta. _tte-tn on tnl .. in.n lla.n.a1aakau pantu kahTUle, oll.n 

... 1Iluv.u4.1 taan 1 frangi kilol.. I:o.ka Ranak.. tuo TIlOa! tt .. ln 

1, 
)[01l_1 .. 1 •• t baIUL t, tlo *- on. t ki. rre 11 •• t sl1 tA. .-uI. n .... 

,.llal&l'&1 •• t kOIlUIl&eIl'l' Jaettat.Un •• a _taee. mInk.. paltloa 
_ut ... , ltanua.ta o.ta.a'. laaIm Jota Tulll1& .-Joi ... l •• 

-'j. J1I1ltaftftll o.taJi.1l RIllltaaUn p:abe_JoIltaJa Ylell Ilak.U&1n 1.-
Ti ttall, 0"" .U. "1IIuIl..... ta ..... ,. ' 
Dl ' 

JoUola to.lll Oll __ tta .... 'ta oon.i ........ 011 TU04. T&1b-t.... huut.... .... JutaYaftA. Joll. Tila. wu04.n koaU .... a 
U .i rlUt_t Ja Job •• llftOku oa 'ulla'. Ual YUO'" ~ 
l .. 8t.ttu \IaID TUOl.a tontlalea'l.ta. ., 

, . ~ 
" 
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noin 200 milJoonaa kiloa kahvia, pitli.i oike .. taan ~itellun 

tulolähteen täten olla turTatun. Tiililän Johdosta uakall... toi

voa tIf.llll. ettei puu tavar&l. le pantai.i nUn murta llaena.~-

aua ~,n mlstl aikaisemmin oli puhetta. 

tosin eplvirallisesti mutta alkullhteeata, 

Olen kuullut puhuttavaa, 

ettl aykJlIIl 8UUIlIl1tel-

l .. n 20 ~raDgin 11.en •• lmuaua puutavaratonnllta. !e .. e t1et7.U 

vielä kaikke .. e, Jotta tämäkin maksu estyia1. Toiselta puolea 

on todenn~iatä, että ulakauai Ja lisen.simakau JO.a&1n m&arin 

vähentävät kahvin kulu tuata , Joten aUtä koit1lva tulos ehkä tu-

lee olemaan 200 milJoonaa hieman pienempi, JOlloin ero on koe

te t ta va saada IIIIlU&! ta. 

Tässä yhteyde •• 1 haluan erikoisesti todeta, että kaikki 

puutavaral1aenaa1t enai vuoaipuolll1kolta Jo ovat Jaetut, Joten 

mahdollinen puutavaraan kohdlstuva lisenasimaksu ei missään ta

pauksl.sa enää tule valkuttamaan en.imäisen vuosipuoli&ton 11.ena

.. ihln. 

En kaJoa tässä niihin ky8YlQ'k.Un, Jotka t.k. 27 p:1lI 

ovat päivIJärJestykse •• 1 suoaalai.ten puutavaranvieJien Ja ranska

laisten p~tavarano.taJlen välisea.1 neuvottelukokoukal.s.. Ni1h1a 

eaane .. 1 plllata JDltShl.-1a; olen vain tahtonut eUln tltl kokou.-

ta .elVY74en vuokai antaa kuvan tllantee.ta • 

.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

• 

• 

Pariaiaaa hnhtlkuun 2' p:na 1933. 

Herra l~lnla teri. 

Lähetän täten kunnioittaen Teille raport

tinl N:o 15. Joka alaältää 

&eke t tUee t IIIlU tokee t Ranskan ulko-

edustusessI.. 

ottakaa vaataan. Herra Miniaterl. erinomal-

• en kunnioi tukeeni valtuutua • 

/t.- Iti .. 

Herra Ulkoasiainministeri A. HACKZELL, 
Ulkoa.lata.1nlaterle, 

II • 1 • i n k 1. 

t 
, 
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Salainen. 

P Jo R 1 S 1 SSA OLEVA UIlETYSTö. 

'JP, f'l6 /,D ~ (2 
;f) ' 3'3J 

RAPORTTI 0:0 l~. 

Par181 ssa.' p:nä huh U kuuta /9 .~~. 

~> ~6 

Asia : lakeUI.1 .. t lIIIlutokset RaIlIIk&n 

Ul~oedustuk8"~ .• 

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

Raport18a&D1 n:o 6. Jo,,, käsittelin de Jouyenelln 11-

hettla1.ta ROO.~ Ranskan aabaaea4öDrlna. rohkenin .... 11. bRo

manttaa. että Ranuan UploaaatU8en edustQksen rlnl •• a ei 811-

lA hetkellä ollut kovinkaan ~ monta enelluotkalsta QQA - Y&raln

kin nrNttuna .Uhen Y~loJoukll:oon. Joka vuoalaa4an alu ... RaIl.

taa tol.l... auurvallol... e4uatl - Ja että useat Yltaealka1.et 

.. ha •• a4aar1D1al~k •• t ~akln yoltaan kat.oa oikeaan o~eik.l. 

!1IIlä. kasl t7a ei aa.lnl1:&an ollut 7kalnouan mlDl1n, vaan 

on allta Jo kawan ·pl1rel.saa p~ttu. Knltentaan ei 91e &1-

kal.8IIII\J.n I;~tt7 .1uUn per1npohJa1aemman IIIIlUtokaen aikaan .... 

1II1.een, elka e4e. , Yl1aekeYIU..ten parl .. enttlYaal1en Yahya Y" __ 

ml.toyoltto ole aa.urln piirtein kataoen yalkuttanut 41plomaattl

annen kokoonpanoon. toUst&en puole.taaa tlklll.1.ten ulkoe4u.tue

t""ltlo14&11 J.t~Yalaa.utta r6g1aenkin ~ut~e .... ,. 
!arte1ap1a ~ltä tl1antee~ JatknY.I8DAteen 011 peraoon&t7-

~.. Tle4ettiln' nlet etta ~1 4'O~ aonivuotlnen .eor6-

talre gUUal. aabuu4Darl BertUlot pian .Ur,t71u ellkkeelle 

eikl tahtot_ .1 ta unen 17ht71 _ureapUn am ~.11n. Berthe

lot Oll kokO YUae 'tUoden oll.v.t terY874e111.e.U 1...... 31'" 
p&1tu hID ei ole Herrlot'll kua. Jra1kl... aurqlJll7k.lI.a . 
011\1 t 7.!!t& alel.a. aikl U~e ~tD1 .,e. Paal.-BoaaAr11l al-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohi~den m~aan: 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ;a lisäksi 
- .- <1-

J) Ei ulkomaaedustulcsen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. mutta .. . ,j : 
, . 

• ·h ••••• • •••••• • •••••••• • •••••• •• • ••• • •• • • •• ••••••• • ••• _ . _ • • •• ••• •• • • • • • • • • • •••• •••••••.• •• • • • •• • •••••••••••• •••••••••••• • • • •••• ••••••••••• _ ••••••••••••••••• • •• • ••••• 

ta.~ ... ......... .. .. ......................................................................... , .. 
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1. 

fta ulko&81&1n ~Oh toon. Siten •• ia. on yl.i •• di ti.40... Ida

tä myea k.rran kotia raportoln. että Berth.lot va.t.lati talk

k.a la.nt.lyä Italiaan Ja .ttä hän.n Ja H.rriot'n vll11ll 

viime k.aänä tämän Johdoata oli ankari&kln yhteenottoJa. 

Pälaalallinen a17 B.rth.lot'n äat.ttäi.een .roon oli 

lolitenkin hänen he1kontunut terveyd.ntilan.a. Joka oli aeurau. 

ylenpalttlseata raaitukse.ta Ja liiall1.eata ty~atl. aika on 

hän.n hermoatoan.a vi~uttanut arveluttava.aa määräasl. 

B.rth.lot'n k.ra poia~u Ranskan poliittia.lta n.,tt-.el

tä .rino.ais.n merkillin.n henk11~. ~onka vai~tRa Ranakan ul

kopolitiikkaan parin viim.laen vuoai~n.n kulu.... on ol~t 

suur.mpi kuin ken.nkään 1IlUWl. Berth.lot. kut.n ~.tt.la suur.n 

k •• iatin poika. o.a.i Jo nuo~ud.aaaan harvinai.ia lahJo~a. ~ot

ka hän.t prede.t1noivat .onell. eri alall.. Diplomaatik'i ~_ 

vettuaan hän pyayi uakol1ia.na valinnall •• n läpi .1ämän.l. So

dan Jälkei •• na kaut.na oli B.rth.lot yhtä kuin Ql&i d'Or .. y. 

Ja Ranskan JOhdonmnkain.n kanaainvalinen politiikka Gen~v •• aä 

Ja muualla. Joka p.rttatui trattaatt.ihin Ja KaJl.ainll1 "oon ~a 

Jota Johti Ranskan h.gemonian aä1lyttlllll1ava1ato. on B.rthelot' n 

aikana horJumatta PYBYnyt kaikki.n hallituat.n ulkopolitiikan 

kulmati venl. 

B.rthelot .i ollut mikään ulkonais.ati mi.llyttlvl tai 

.4e. voittava h.Jlk1l~lll87Ya. Mi.luummin aanoiain .ttä hlD 011 

hleu.n t7ly Ja ftrain hälkUl .... "'n. ~ota kai t kalkki tUlli 

akkre4ito14ut .. baaaa48lSri t Ja min1at.rit ovat saane.t kOkea. 

liia" ra~oit.tu1... piir.i ... - Ja n. hän .tai .elkeln 7kalD

aa&aD 4iplomatian ulkopuolelta ~ten Bri&D4kin - JOia. hln .eu

~.t.l1 (Ja voi llioltt.le .. tta aanoa .ttä hän .elk.in Joka 

Ilta ~o ... in •• llal..... ..uraa.. ateriol .iten vl.1ä .n ..... 

h.lk.ntlln terY.7ttlla •• hän ka1teakln oli ~in toln.n 1bainen: 

hln.n h.IIIt'Y77MUI. aauva1alv.tena Ja tavaton u.t_aar ...... 
hl1kl1.1vlt lllalol1Jol'-. 

KJl uatD etta Berthelot .... 1 er1ko1ala .,.aUoJa .. 1-
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dlD .aah..... V. 1919 hlDen ~ll.a.aan .eor.t.lr. g'n.r&l.k.l 

häDhlD pani .4elta~1D1 .Db.raD ~. .plll1.117tta."an riatlJamlu

telun al.i.ek.i ~o.en ulkopolilttise.ta orientol~18e.ta. o.aa
ta puolestani mulstan. .1111. ."elt.enk7lml.lla hl.1kI.11 .. attG~el .. 

11 han v. 1989 mlnulle huom~ttl sen tomitean t7Gn mDk. 7k.i .. 

puolisuude.ta.. k~ttl.lt.eni lie.,,1.I .anaa.. ~ok. lanaainlilton 

toiae.ta ~tk1 silloln ~ulUi... ltalial.i.-QDkaril&1sta a.ellhe .. 

t7sta J. Jonk. koaitean JI.enenl oli .inisteri Prooop'. 

Yle.n.1 .".in ambaaaa4GGrit .lIDn8llis.stl han.n luonaaa 

tl."ivat. laettllllt t77t7i."at eniaalk ••• n aleapl1n herro1h1n, 

mutta siltät1n loppuJen lopuk.i v.rain raJolte~8ta kontaktiata 

mUI miDlll.la hlDan tanssaan 011, on lIiDWl IDTGnn.ua."a ettl 

teamstelui ... hIlDen kan .... an heti huo •• al hlDen ha1'l'in&1.en 

Il7n.a, plAtGatensl nopeuden Ja ihm.elll •• n t7T7n kohta torau .. 

101d. kTs~t.et. HlDen t7GkTk7nal 011 muuttunut aananparr.kal. 

Berthelot'lle Ja sen tau.tta koko Qu.al d 'OrAl'lle Ja 

Ranuan m.lneelle el ollut edullista. ettl hlnen Sluri ralckau. .. 

ten... rahaan 011 7lelaenä puheenaih.ena. TU.nne~ln tapau.ahan on 

hanen .uhteen.. B&nque d. Chln.'en. Jota allloln Johtl hanen 

velJensä J. Jolle hän llmelsestl 011 antanut poll1ttlsl. lnto~ 
x) 

Ilatioita aln.ellhl. etuJa "'.ataan. Jos kohta Berthelot tleta 

aiheu~ •• n pakollisen t.Ilobl1lte.tin Jälkeen taasen tutauttlin 

Johtaaaan ~al d'Ora&Tta, .i toskaan ole to41stet~ etta .e 

ku.nn1.tuOll101a~ln, Joka hän.t 81ll01n ta"l. 011.1 ollut vu.

r ... a. BrUt tlllan tO"""18ta tokoonpannun ka.nnl.tuoal01.1Ia.laen 

Jlaenet .&1.".t qlla IIT8heaa1n tok •• , ll1h1nka lII1Ul'&b.aiapeaIID 

ol1nt pUua piatlDeet. 

Tolslata .... nl&1.1.t. apekRl.tl01ata p~taan. aatta ne 

Berth.lot 011 YUoalaa4L: alue.. p.ri.en yuotta I11J1&11_ 

Ranskan h.UltukHD .r1kola1iehtA."...... 'l1tl .. tkalta on pel'llaln 

hIlDen kotinaa, ~ota on alA k11nal.al .... o lkl.&D, t_nna a1 ta 

auur1aJla harTlnal~.la. 
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x) 
JälkGGt tässä mainitaematta. 

Berth.l~t'n Ikkiä heikon~t terT'7s li.ne. mJGakin ~o .. 

a&1n aäärln y,ht.yd.saä erlAn hanen p.rh •••• 1In viime k •• an& 

sattuneen skandaalin kans... Jonka kertOIlInen tla.1 vel.1 lUu 

pitkille. 

~ai dtOraaylla Berthelottn ero .luonnolllseatl aiheutti 

JOukon muutok.la Ja tllalauntta k.,tettlin .amalla eräiden .aR

tosten aikaansaamiseksi ~ös tärk.lllä ulkopo.teilla. 

Quai d'Or8&7l1a 1al.li B.rthelot'n seuraaJaksi ministeri 

Llger. nuori mle a (-'5 paikkeilla), Joka vi.lä sod&ll lopua.a 

011 valtakonaul.i Ja Joka ei ole ollut muilla ulkopoateilla kuin 

Pek1ng1a.l. (XUmmallinen aat~ on .ttä mJöa Berthelottn dip

lomaattinen tolainta ulkopost.1Ua oli pUa ialli.esti .pahtuat 

Oinas •• ) IAger 011 sodu JlLU:e.n Jou tUJm. t Briandin 8I10aioon 

Ja hanen toimintansa on tapahtunut pääasiallis.sti Genhe.aa Ja 

Briandin kabInetissa. Jonka päällikkönä hlln vUlle vuodet oll. 

Kuitenkin Jo ennen BrilLD4in kuolemaa. ilmd.esti huomatea __ 

Bri&ndi n täh4en laskevan, lAger. Joka aina on tiellD7t huolehtia 

karrillrlatäln, JärJesti asiat niin, että silloisen poliitti.en 

tlPehtöGrin CorbiD1n tultua nimitetyksi aab&asadG8r!ksl Madridiin, 

hän it... Joka aiUoin oli BrIandln kabin.tln pllllikkG, 

alkuisesti nimitettIin direoteur politlqu.kal. vaIkka al1l. pal

kalle olisi pltÖQ7t D1a1ttll oaaaton alI JohtaJa d. Laboul~e. 

L6g.r eI kuitentaan 81irt~t Bri&Ddin kabin.ti.. var.lD&1a.U. 

Qaai d'O~U. vaan hlD.n tehtävll1D pollittl.ena JohtaJana hol

ti to.l&1l1s •• tl d. labo~.. ~1aIn Ja Ber~elot'n vllln.n 7h
teist,., 011 Ilitl parbaiJl. BrIandln kuoltua IAger menetti paik

kansa ulkoalniaterlD yt81~lskablnetln pllllltk8n& Ja rupeal hol

t....a.n polUttt..n pUll.ttlSn t.htlyU yar.inai.ea.. ,-ai d'Or

..,.-. tunnu_en aU.n Berthelot'n Ja 48 Laboul~n YIlUa. 

x, SUotau etta hIIl.U. PNdn hallU11. oli81 antanut aIlNIl patet1a 
Joitain talletttlUal& teoUlnuaoaatblt&. 1:a1kk1.n Jaaalll1a oa ollat 
hillaa hanlnalHJl llbatua "ttl .. fth.kklu tRUU •• aa llUtUla.. 
..... Joka J'.t&Q7 ••• 1l1attU p ••• 18Ua - Berthelo"n .GIl .. oa .. t. 
b.ulIll_. ltaauala .. tllart .. lalll .. aot..U1. PNcla llbettll&1a Na" .at • 
.-tt.llJ&' .... 
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D. Laboulq. Tali ttl miratlle kerran aOreaD t .. t.. ..lalntil .. 

Ja onkin olkea.~ alltä llbti.n tol.onut ' ...... ID... Joll.klD 

ulkopo.t1l1 •• 

UUll .eor4talre g'n'ral Joka ali. 16 vuod.... on nom.

aut TaraJtonaulllta aabaaa.4lSlSrlk.1 Ja' ulkoaln1aterlDn korke~ .. 

II .1rkamieh.kal, Joka arYoa.. on .. b .. aa4~lSrl" korkeaapl, on 

aivan toisenlalDen ~pl kuin Berthelot Ja toiaenlainen kuin 

~.1 d'O~ ylemplen vlrk_le.ten tra4Itlon~inen tnPPi 

yleenaä. HIn on kotolaln Antl1lal1ta. hlnen .ere •• 1I.D on JOI

takuita pIlaroita alkuaaukaa.erta Ja hlntä yleenaä ei raka.t.

ta. JUnul1e on ranlkal.al.elta taholta lUoraan AIlottu, .tt .. 

aen miehen kana. tulee olla .arovainen. 011 miten oli,""" 

ger'n mielipiteet o.at lähiDDl. Brlan41n Ja kleltllllätlSntä on, 

että hlD.n ulkopolilttlDen or1antoltuJDiaenaa on kanaalnväll.e.PI 

kuIn .d.ltäJIn .... 

IAser'n tultua a.or.talre g'n'r&lekal 011 .el.'" .ttä 

te Laboul.,e .Urty1l1 uaoaai11.. Han.n muoatau ftahJ.ngtonlln 

kohta aleapana. 

'''ten a.au~.at aekl L6ger'n entlD.n paikka poll1tti

aena JohtaJana eUä Laboulqen palkka· .araJOhtaJana.. 111111. pal

koill. n1a1tettlin n. ap.alaall&loJen Y&raJOhtaJat. Jotka &1kai

a-u o11.at d. Laboulq.n alla, 1.0. dtreoteur pol1t19.u.kal 

hn,aai ROM&Il 81n1.terl Bargeton, Joka aUhan aaatb. 011 ol

lut d. Laboul.,en alla eurooppalaiat.n aaioid.n osaston JOht.

Jana. Barseton. Jonka tunn.n kaik1l ta Pubin vuoa1l tan1 Ja 

Joll. annan lUurta arYoa Ja Jonka kaDaaa minulla on ai_ ol

lut alta pa1'tlaln Jhtelat7l'. 011 alllllD aaapu .. 8&IlJ. Parblln __ 

DOII&l.ehtlO"Mn JoIltaJa Ja on 8iUä UDJIUi •• n nouaat. ... 

u.ko .UI Barceton on 81k11.n ftIlrl k7k7. ~tta hlll on h7v" 

.1rbal.a Ja .111.... .a.ru.aaJtln ",,"a1118ta harkintaa .arelD 

teaperaaenttl.u L4cer'n r1aD&ll-. 

Bal'pMIWa &pLJoIltaJakal I&boul.qen tilalle Dl8U.ttlln 

boka1k1D 111 .. , .. : ...... '" ... ,. a1D1.ta:r1 "deli Ja 81-
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niateri CouloD4re, kau.ppaoa&aton tählDaatlnen JohtaJa. Jotlca 80-

lemaat olivat vuoroa... TIaä virka aiten tavallaan Ja~ttl1n kah

tia. llaaa1gl1 tulee edelleen hoi tamaan KansainlU ton aalol ta Ja 

Coulondre kansainvälisiä taloudellisia k7~ksil. 

Vielä mainittakoon että CouloDdren siJalle k~pallisen 

osaaton JohtaJaksi on slirretty kreivi de 1& Bawae, Joka ai

kaisemmin 011 ".ian osastolla. Koska hAnellä tletläkseni ei 

ole mitään erikoista valmiatust a kaupallisia kyaymykslä varten. 

olisl ennenalkaista enDUstella mitllD. yhtelety8atl hänen kaaaaaan. 

Tlten Itse a.l .. 8& Berthelot'n pola~t~a Ja Laboul'1en 

1a11tua amba.sad88rlksl Washingtoniin Q),al d'Oraayn Johto on J~ 

nyt aamoJen henk11~iden käalln, Jotka vi~e aikoina ovat pal

velleet mln1steri~a.1 eikä ketään ole ulkopuolelta otettu siaään. 

Tämä tietysti helpottaa meidän lähettl1äiden Jatkuvaa yhtei.tyDtä 

Q1ai d 'O~n kan .... 

x 
x 

Vara1D. monet ambaasa48Drip&1kat· Joutuivat ... aD.&lkuiae.ti 

uusl1n klaUn. Lontoon monivuotinen Ulbaaaa48Grl de neulan 

• 8Urt" elllklteelle (vaikka hän vasta on 68 v. lklinen). Hänen 

siJalleen Lontoo.een tulee yle.plDl Jo malnit~ Corbin, Joka 

v. 1989 .Urtyi Q),al d'O~lta M&c1ridl1n Ulbaas&c1GDr1ksl, mutta 

.iklläiaen vall&ntRe~.en Jälkeen muutettiin Bry.aeli n kreivi 

Perratti della Roooan siJalle Ja Joka .iia K&c1rldia.. Ja Br7a

.elia.ä ehti olla tuatin kahta TUotta kummallakaan paikalla. 

Corbln1a pldetlln Ranskan keaki-lkli. en diplomatian ehkä parbaia

pana niaeD.ll. Hän on va.ta hieman y11 ~, terävi, tylqqiD.en, 

erinoaa1een varat .. , ehkä vähän lUan Jqlallbka. Olen ~teaut 

Corb1D.1D. tänne ~lee8&D.1 tan hln oli Q1a1 d'Ore&lD polllttle __ 

D& JohtaJana Ja altt..a1n vlrkavelJenln1 Br7asellssa. )(1naata on 

alaa ollut eri,u.al.en 8lel17ttlvlUl. ke8kuatalla tai neuvot.lla 

tlaln aslalll •• n Ja täa~1l11.en miehen kana ... 
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Br,ra.eliin silrt17 Corbinin paikalle D1~lnen ambaaaa45Dri 

washingtoniaaa Claudel, tunluisa kirJailiJ.. Joka heti sod&D JAl

keen oli lähettiläänA KDDpenhaminaasa Ja .enJälkeen ollut 

.a Ja Washingtonissa. On 711e1nen aal.lauu., että hlneen .1 Yll

me .1kolna ole 01 tu tyyt7Yä1alä Ja että hänen ole.kelun_ 

Washingtonissa ei ole merklnqt Ranelt&n aseman parantamista tol-
x) 

sell. puolella ~tlantin. Hän on Jo lätäa mle. Ja slirt17 Yl1-

meiselle paikalleen Brysseliin ollataeen lähempänä kotia.n Ja 

voidakseen maa1lmantunnet1a1.na kirJailiJana olla yhdysslteen& ran.

kalaisten Ja belglal.isten kulttuuripiirien Yälillä. 

Cl.ud.lin siJ.lle Washingtoniin tulee kut.n Jo mainittiin 

de Laboulq.. De Laboulqe on Y&nha. (Ilai d'Oraay-t17PPUl: h~ 

nen auoni_an on runaaaat1 dlplomG..ttlverta. Sekä hän että h~ 

nen erittäin miellyttäYä rouv.nsa ovat vahvaati uSKonnollisia. 

Silmiinpi.tävä vak.YUus Ja asiallisuus ~okuu tästä miellyttävästi 

mieh •• ta, Jolta sitäpaitsi hallitsee k.iltlti amm.ttinsa •• lai~udet 

J. Jolla 5 1/2 vuoden kokemDk.en Jälkeen tällaisena aikana ~ 

d'Oraa,n korkeimmaasa Johdo." on harvinaiset edellytykset onni .. 

tua. Hän.llä on 9i täpaltai se etu. että hän kahdelta .ikais .... 

mal ta kau.del taan Waahingtoni.aa sekä sihteerinä .ttä neuvokseJla 

.. - hän 011 miltei koko sodan aJan Washlngtoni... Yanhan lu •• e-

randin apul.i.ena. J. hyvänä mertkinä on mainitt.va ettl lu •• e

rand J. hll1 edeUlaen kuole-.an _akka 011 Y. t eri t täln llhelaiA 

ystäYll - tuJltee laTTin .1 alMa.taan .. eriltlt.la1een 1111mb Ja ... 
englumlnkitleJl yaan on ollut erikoiaen h7Yiaaä auhtel.. lhd7lt

yaltoJen UIlte.n p1"l.ld.nttlln, Jonka rouya J. rouy. de Laboul.~e 

.... t.n OYat h7Yln l~el.ll. 

Oauta puol •• tani olen erlnoaal .. n pahoillani d. Laboul&7.Jl 

.Urt;vat •• tä pol. Qlal d'ONa,Jlta. Ollam. 4 wotta 7h4 ••• 1 

11Jl1 •• ä Ja .U"'7'-- _Ul. kuukautena Pari.UJl, aia.ä hiili OJl 

ollut -"1 I'O~. •• Ylrkaalt.. Jonka puol.aJl ol.n yolJlut 
x, 
Sl~it.l Cl~4al Rooyar1n pra.14anttlkauteaa 011 luoJlDOlll ••• tl 

tt81n7t BIlhteU. t&aaYaltal.t.n Johtoai •• taJl parlda. Jot.n 011 p.l
bllaan '''1 riclatJl _tta. .... Y.ihloa taJuat. Jl71S. U.3.A:Jl _baa
aa4DDrl Parl.l ... Ya1htaR .··.nattR1 ••• '1. 
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kaikissa &810is8& kääD~ä. Yhdeksln TUoden säännölliaen lhteie

tyCln aikana en ole koskun yoinu t Yal1 ttaa pienintäkääD vlULrln

käsi t,atä väl1l1lilllme. Hän on aina kertonn t .. n minkä on yoilll t 

kertoa. autta eI koskaan ole antanut välriä tietoJa. Kellogg

puUn ayntyusä samoinkuin noaagreaaioaopimaten hUJatkaiaeasa 

kehltykseasä hän teki minulle suoranaisia palyeluksia. 

De Jouvenelin tQ10sta ROOlllAan olen aikaisemmin p~t, 

aamoin ministeri Ålphandin n1mittämiseatä ambaaaadClClriksi Koato-

vaan. 

Sltlpaltsi on tapahblunt useIta pienempiä siirtoJa kuten 

Puaux'n - Le Tempain tunne~ Ja meille auopean poliittisen toi

mi ttaJan Ren' Puaux'n ve11 - aUrt;yminen Bukareat1ata Wien11n, 

Wllnin entIsen lähettilään Clauzelin siirtyeasä ambaasadClClrikai 

Berniin, Joka JIlli1maä1nen siirto Johtuu 811 ta että kreiYi 

Clauzel aika1aema1n on ollut Ranskan delegatlon huomattu Jäsen 

GeDtyessl. Kreivi d'Ormesson. ~etun poliittisen kirJailiJan 

veli, isä aIkoinaan ambasaadCl~ri. siirtyy MUnchenistA Bukareatiin. 

(Hlnestä puhutaan muuten ~eyana protokollapAälllkkClnä kun kuu

lulaa de Fouqu16rea kerran Jättää. Tlmä on tosin saanut iki.

raJastaan huolimatta parin vuoden pidenn;yksen.l MUnohenin llhe

tystCI kait lopetetaan, 

Tleaä yhteydessä maInittakoon. että kun noin vuosi si t

tan Ranskan ambaaaadClClrl Vatlkaaniasa kreiYi de Fontena;y - aama 

Joka allta1s .. in 011 KDClpenbaminae. - siirtyi lakkau tuapalkalle, 

hänen siJall .. n VatIkaaniin nimitettiin historiallisena kirJ&1li

Jan&tin tunnettu lähettiläs Pragista Roux. .eikka Joka koski de 

J&boula;yeen, Jon 011 toiYOllUt pllLanlDsä 

niin. 1l0Wt'n siirtyminen ambuaa4BlSrlltai Vatikaaniin riippui aU

tl. että hänen si,1al188n PNgUn tahdottiin nimittää I&yaliJl ao

nivuotinen kabinettiplällikkD Ja kollaboratCIDrl Boll, Joka 

siellä ~t iatuu. 

Plenlnl kuriositlettina mainittakoon vlell seuraay... !ar-

dieun yi1aelainA Yl1kkoina yapau~l llbettl1Iep&1kk& lDx .. bm~la8&. 

Sinne n1m1tlttlln Itki. ulkopuolelta karrll1rin K. n.aoftl. Y&l'81. 
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hämäräperäinen k.rnäi11Jä. Joka Tardi.atä 011 kirJoittanut pane

gyyrisen teoksenI Eräät ~ai d'Or~n vanhat am~"a4ineuyokset 

Ja Briandin vanhat apulaiset valittivat Conaeil 4'Etat'han tätä 

nimitystä perustaen vali~ksenaa siihen. ettei 6aianoaaiata olisi 

saanu t nimi ttää min1etre pUnipotediairekai. aikA 011 

tä ennen nimi ttäaiatä lähettllääksi. (Ranskan ulioedustukaen koto

na olevat ministerit eivät koat&an ole enyoy's 6xtraordinaires 

vaan ainoastaan miniatre~ pl4nipotentlaire •• ) En tunne niitä Ju

riidisia argumentteJa. mihin valitua pernatu!. mutta toaiaaia on. 

että Conseil d'Etat todella sen b7yäkayi Ja Mi.sorrelta riistet

tiin ministeri titteli. Josta oli seurauksena, että hänen oli pat-

:ko Jättää lähettiläspalkkans&. Tälle paikalle on 

nyttemmin nimitetty de Laboul~en monivuotinen apulainen Labouret, 

Joka on Ranskan Varaoyae... olevan ambassa4!SlSrln Laroohen vävy. 

Etell.-Amerik&n Ja Kaukal .. n Idän paikkoJa ei ole taa.ä 

yhteydessä sl1rrel ty. liutta muuten, kuten ylltioleva.sta näqYt mer

kitseyät uudet nimitykset varain huomattavaa muutosta Ranskan ul

koedustuksen kokoonpanoa... Tah toma.tta mi tenkään ennustella nlJ.den 

~utosten seurauksia olen vain tahtonnt ylltiolevalla antaa pika

knvan niistä uusista miehistA, Jotka Ranskaa lähivuosina edusta

vat tärkeillä paikoilla. En pitäisi mahdottomana että piakkoin 

tulee Berlin1n. Madridin 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Pari8iasa toukokuun 2 p:nä 1933. 

'r Id ~ (; 
1~ / 3 3 

Herra Ministeri, 5 CV" 
Täten kunnioittaen ohellisena lähetän raport-

tini n:o 16, Joka sisältää: 

ParUin Ja Lontoon väliset tinansa1-

operatiot. 

Ottakaa va staan, Herra lUnisteri, erinomai

sen kunnioitukseni va kuu.tus. 

q . 

Herra Ulkoasiainministeri Ä. HACKZELL, 
Ulkoasiainministeril5 • 

H e 1 • i n k i. 



... . . 
Salainen . 

P ARI .. S 1 . SSA OLEVA LJUlETYSTö. 
•• • • ,... . .. . ! • 

Pariai ssa 29 p:nä huhU kuuta 19 33 . 

7 u; ioJ;]. 
&,c Sj '2 

-- -
RAPORTTI n:o 16. 

'or--> CUf, 

Asia : Parisin Ja . :r..C?n~oon . väliset 

.' f1r:lanssl01lft.~ ~~o~.~ ................. ........ . 

Raportiasani n:o 13 kerroin Ranskan Valtiopankin JohtaJan 

~ minulle t.k. 21 p: nä sanoneen. että englantilaiset kohta dollar~ 

laakun Jälkeen ilmaiaivat halunsa olla kiinteässä yhtei.ty~a.ä 

ranskalaisten kansaa tinansaikysymyks1saä. Tosiasiellan on että täl

laista yhteisty~tä on Jat~ut hyvinkin läheisesti viime vuosina 

ykainpä silloinkin kun Mao Donald Ja Labour olivat vallasaa Ja 

Jolloin Lontoo Jättäen vanhat suhteensa Ranskaan alkoi lähenoellä 

Berl1niä. Muistammehan ml ten Ran alta , kun punta 1 1/2 vuotta s1 t

ten Jätti kullan, koetti kuten .oaaati olen raportoinut, viimel

seen he tke.n eaaklta sltä avus1a1kslllaan estU - huol1ma tta s11 tA 

• että varsinkin Berlin1n lehd.t siihen aikaan kirJoittlvat Ranakan 

maka hT~kkäävln punnan kiappuun. Jota lei~otiivia meidänkin leb

t.... uskollisesti säestivät, vaikka lapaikln ,.mArsl, ettei pun

nan l ... Jtu ollut Ranakan vaan Englannin omaasa intreasiad. 

Ranekan Valtiopanltin JohtaJa sanoi minulle edelleen Englan

nin haluavan ostaa huomattavia .Oriä kultaa tääl tl, vapautuak.een 

punniataan Ja site. estääkse.n punnan lllan nopeata nousua. Beu

vottelut tästä ovat e11en pu.tt~et aoplllWtseen. Jonka siBäl17. 

Lontoo on Pariallle mJYDYt puotia ao allJoonan punnan ar-

J akelu (kirjaim in seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ...... J: 

'avallin ... 
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voata. !ästä on aiheu1ianut punn .. n vi1lle pilvien huo ... tt .. y .. 1 ..... 

ku. Näillä pwm1lla Lontoo ei ole ostanut kult.... vaan rraage

J... Klitä ~ange Ja se ei ole ott .. nnt kotia eikl liioin 4.po

nolnnt Ranskan Pankin holviin vaan on ne luovuttanut 6 lDluka~ 

deksi Ranskan val t1oraha<:~on k~tettlv1ksi 8 1/8 ~ koritoa ..... taan. 

KäytännlS11isesti kat80en on tla8ä )qse.ssl laina, Jonk.. RanKan 

valtio on Lontoossa ottanut Ja Jok.. nousee noin 8 1/8 allJaar

diin ~rangiin. Sen ov .. t Lontoo.... JärJestäneet the big ~iY., 

mutta ilmeisesti yhteistoiminnassa Engl .. nnin halli~ks.n k .. na .... 

!ämän lainan t ar kai tue on kahdenlainea. Ranskan val tio

kassa on uuden rahan tarpeessa eikä hallitus halua viell nyt 

Jä ttää yleisön merkittäväksi toista o ... a vuoden alussa päätettyl 

valtiolainaa, Jonka ensimäisen os .. n merkintä todelli8\ludes8& ei 

su.)umt niin hyvin kuin on tahdottu uskotella. Si täpai tai Rans

kan valtlorahastolla on ain& tähän vuodenaikaan vaikeuksia siitl 

syystl, että näinä ku\lk~sina veroJa ei keräydy. 

Mutta selväl on mielestäni myGs, että tämän operation 

takana on pyrkimys kaikin tavoin estää rrangin mahdollista las

kua. Se on katsottava varovaiBtluatoimenpiteeksi yllätysten välttI

.lsekai • 

:BdustaJakt.marin ~inaua a1 valiokunnan eräät Jäsenet oyat 711IL

olevan Johdosta v .... tine.t yaliokunnan kohta kokoonkut.uttavak.l 

kl.l ttel_UD oliko ollut tarp •• n ottaa llll&1nen 1&1D& BDglannl •• 

ta, Joka yo14aan käsltUIl heikkou4.n ilaaill1ksl Ja Job •• nvuolt. 

a1 yol trf/:DgUn vallDlttaa alY&l1 pI1Jlftsta1a •• ti, ollen aitlpait

.i .iksi vähäin.n ett.i s1111 Yoi4a uhan .attu.ssa ~rangla pe

laataa. :51 tlillai tai kyaytään. onko tilann. par.mpl 6 kuuaa4en 

perästl, lDln laina Jou~u maksett"vaksi Ja onko syytä Jlll •• n 

antautua lyb,ytaika1st.n lainoJen varaan, Josta JlrJestelmlatll Poin

oar. VY. 1986-28 kerta kaikkiaan luopui. 

~1.tI huolimatta ei tlllllll Jtu1t .... n puhu ~rangin mahdolli

atata lultusta. SUnI auht.... on maa t~sin rauha...lln.n Ja 

ayGskin yksimielinen slitl, ett.i uutta iDrlatiota ole maahan 

pllatettlYI. On tot.ettaya että Dala4ier'n halli t\l akaus 1 on .hlll 



a. 

suuresti rauhoittanut Ja että hänen odottamattoman vahva kä

te ns ä on. huoli mat t a siitä että hän oikeastaan kuul4U radi

kaalipuolueen vasempaan siipeen, herättänyt luottamusta Jopa 

oikeistossakin. Hänen yksinkertainen vaatimaton tapansa Ja kai

ken turhan kaunopuhei~uden välttäminen ovat hänen parhaita omi

naisuuksiaan. Sosiaalisen levottomuuden oireet, Jotka näyttäytyi

vä t vuoden vaihteessa Paul-Bonoourin ollessa pääministerinä o ..... t 

kokonaan sammuneet. Tämä kaikki tietystU.än ei merkitse sitä. 

ette1k~ Daladier pian voisi kaatua, mutta tosiasia on, että 

yht e iskunnassa on havaittavissa eräänlaista rauhoittnmist& viime 

vuoden loppukuukausien huolestnneisuuden Jälkeen. Näissä olo~ 

teissa ei senvuoksi näytä luultavalta. että lähia ikoina frangi 

päästettäisiin irti kullasta, sillä Washingtonin neuvotteluJen 

tulokseen ollaan suurin piirtein tyytyväisiä Ja varsinkin s11-

hen. että taloudellinen maailmankon:ferenasi on päätetty kutsua 

kokoon kesäkuun 12 p:ksi. Toista on tietysti Jos ' tämä kon

ferenssi päätt,yy katastroofiin. Jolloin tuskin mikään enää voi 

pelas~a maailmaa yleisestä kaaoksesta, tai Jos sen päät~kaek-

si tnlee y.nen devalvatio. On myönnettävä että on 

käsi ttllä ml ten ilman sellaista devalvaUota Ranaka 

vaikeata 

nykyisen 

painoon 

voi 

luonnottoman korkean hinta tasonsa monetääriseen 

Ja aaada vientinsä J älle en käyn tUne 

saada 

ta.8&-

Joka tapauksessa todistaa yllä8elitetty operatio Lontoon 

Ja Parisin välillä. miten Lontoon merkitys kansainvälisillä ra

ha.markll:inoilla ta ... n on DSvam .. sa. Samalla tämä ell«lant i l&ia

ranskalainen l'hte1atylS on käsi tettlMssä eräänlaisekSi vastauk.eksi 

dollarin irroittamis.lle kullasta sekä mylSakin osviitakal Be~ 

liniU8 Ja ehkä Roomallekln, että Slhteet IIOleamin puolin lEa

navan ~odo.tavat tell:iJ~. Joka on o •• tta..... huomioon k~sa1nYä

ll •••• ä polltlik ..... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:O 
Parisisaa toukokuu.n " 11 :nä 1933. 

JJ?J J/~ (? 30 
1fi'< ~3 ' 

Herra l in1steri, {:J- (Db 

Täten kunnioittaen lähetän Teille raport

tini n:o 17, joka sisältää 

SOdanuhka Kaukaisessa Idässä. 

Ot t akaa vastaan. Herra lUnisteri, er!n-

oma isen kunnioituksen! vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri A. HACKZELL, 
Ulkoasiainminist8riö, 

H e 1 a i n k i. 



. . 

• 

• 

Salainen. 

.li' A ~ . I ~ I SSA OLEVA L1UIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 17. 

Parisi ssa 2 p:nä touko kuuta 19 ~~ 

.. IdJ!"8~~ . . ............................................ . 

Koska Ranskan lehdet parina viime viikkona ovat sisältä

neet koko Joukon hälyyttäviä aöhk!5sanomia Kaukaisessa Idässä uh

kaavasta sodasta Japanin Ja Venäjän välillä, Jotka tiedot tosin 

mlltei poikkeuksetta ovat olleet pelkkiä selostuksia Lontoon leh

tien sähk!5sanomista Ja kirJoituksista, kävin pari päivää sitten 

ulkoasialnminist8riössä direoteur politiquen, ministeri Bargetontn 

puheilla aslata häneltä utelemasaa. 

Hän sanol m1811alan Kau.ka1seaaa Idässä kyllä olevan jän

nittyneen Ja olevan totta että Japanilaiset vetävät pois jouk

koja.~Kilnaata, mlkä voidaan selittää Moskovan ku.l.mal.la uhkaavan 

sodanuhan aiheuttamaksl varoval~u.tolmenpiteek.i. Sensljaan puha-
-...t ... 

tntaV&nl ei uskonut Japanin Ja Kiinan välillä ~unniteltuun yh_ 

tei8een "keltalseen rlntamaan- Venäjää vaataan, huhu Joka Kiinan 

taholta onkin dementoitu. (On lupa kyqä kenen kanll_ loppujen 

lopukai Japani sellaisen sopimuksen Xiinaasa solmiaii) 

SitäpaitU ministeri Bargeton ei uskonut Japanin haluavan 

ryht7ä uuaiin selkkailuihin tietäen että Venäjä Vladivostok!n 

vuoksI 0Il koonnut joukkoja itään - hänen sanoJen_ mukaan 18 

divi8ioonaa - lIekä jattnvasti llhettänyt sinne v~s~kaia Ja 

muouvaroJa. Hän formuloi käsl tykaensä 41.1n: -Joakin tilannetta 

voi tntaua jlinnitvneeksi, ei ole pelättäv18sä että .e johtaa 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. ~) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... ] : 

!avallillell. 



• 
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1. 

yllätykseen (aurprise)w. 

Omasta puolestani 11sUain. että Ranuan yleinen miel1-

pide tähän sti on pysynyt neutraalina itse kys~kseen näh

den. -La France lU.l1taire- 29/ft sisälsi toain pääkirJoituksen, 

Jossa se pitäisi luonnollisena Jos Japanilaiset kävisivät Vla

divostokin kimppuun. Tämä kirjoitus, Jonka olen lähettänyt Her

ra Ulkoasiainministerille, todistaa aiten vähän Koakova-rakkaat

ta täkäläisissä sotilaspi1reissä todelli~udessa vallitse •• 

Toiselta puolenhan voisi aJatella, että VenäJän heiken

nyttyä osaksi Hitlerin tultua valtaan osaksi EnBlannin kansaa 

syntyneen Jännitt,yneisyyden vuokai. Japani ehkä pitäisi hetkeä 

sopivana JärJestääkseen Vladivostokin kysymyksen asevOimin. 

Kysyinkin ministeri Bargetonilta pitääk~ hän Lontoossa 

nyt vallitsevaa antimoskovalaista mielialaa todellisena vai luu

leeko hän Englannin hallituksen tahallaan tätä mielialaa li8Ul

leen, mikä voisi olla selitettävissä aiten että Englanti, Joka 

kuten tiedämme laskee japanilais-venälUsen konfliktin mahdolli

suuteen Ja Joka luonnollisesti sellaisen konfliktin sattuessa 

aympat1so1ai Joskin nökymätt~mäst1 Japanin kansaa. haluaa valmis

taa yleistä mielipidettä konfliktin varalta. Tähän ministeri 

geton vastasi ei sitä uskovansa v&&n pi tävänaä Englanniasa val

litaevaa mielialaa pelkkänä ilmaisuna siitä ~uttw.uksesta. minkä 

habeas corpus-periaatteen loukkaaminen ~e~aaa insi~DriJu~." 

on herättlnTt. 

~".ä yhteyt ••• ä haluan luottamukselli.e.tl kertoa minkä 

Ruotsin täkäläinen as1ainhoi t&Ja minulle tänään maini tsi. Hän 

kertoi nlet Ruotsin Koskovassa olevan asiainhoitajan halliULk •• l

leen raportoineen. että hänen miele.tään englantilaisten esl1n~. 

alnen 1n.ln1S~rlen olkeudenkll,ynnln aikana on ollut auar-&staan 

Wklumpig- Ja että Englannin slklllUsen ambaaaadGlJrin es[ lnt1ll1nen 

On ollut bruta&ll. Tästä Ruotsin asiainhoi taJa MOskov .. aa tek •• 

• en Joh toplUltötaen. etta EDgl&lU11n hallitus tahallaan on tilan

netta k"'latlilQrt Ja luuli ~ •• n tapahtWle.n s.nftok.l .ttl 



· .. .. . 

( 

Englanti siten saiai aiheen täyttää ottawaasa Kanadalle anta

mansa lupaukse n dumping-kysymykae •• ä. 

Muuten on kiintoisaa todeta, että koko tänä 

ken lehdistO järjestelmällisesti on välttänyt puuttua kysymykseen 

englantilaisten insinOOrien mahdollisesta syyttOmyydestä tai 

syyllisyydestä. Se on ainoastaan sisältänyt uutisia Lontoossa 

vallitaevasta mielialasta ja Moskovan prosessista. Toissapäiylnä 

kuitenkin l'Ere Nouvelle, joka Herriot'n mukana toivoo 1ähente

lyä Mosltovaan. s isälsi pääkirjoituksen. Joasa se suoraan antaa 

ymmärtää että englantilaisten inainoOrien syy ttOmyya ei ole a 

priori selvä. 

sakaalaisista lehdistä olen lukenut että eräs Viakerain 

Johtohenkiloistä olisi sama Mr. Rlahards, joka sodan aikana oli 

Englannin Inte11igent Servioen palveluksessa Ja joka v. 1918 hoi

ti vakoilua Itä-Karjalassa toimivien englantilaisten legionlärien 

matkassa. Hän olisi silloin my08 kulkenut yli SUomen rajan. mi

kä seikka olisi aiheuttanut kompllkatlolta SUomessa oleYien sak

salaisten jOQkkoJen kanssa. Voimatta tietoa täällä kontrolloida 

Ja 8n täkin varalta että tämä tieto on SUomessa Jo tunnettu, 

olen tahtonut siitä mainita. 
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Par181... tOtlkokuun 6 p:nl 1933. 

Herra Ministeri, 

Lähetän täten ~iolttaen TeIlle raporttinl 

n:o 18, Joka sisältää 

Hankaukset Ranskan sosialidemokraattisessa 

puolueessa. 

Ottakaa vastaan, Herra lUnisteri, erinomai

sen kunnioituksen! vakuutus. 

Herra Ulkoaslalnmlnis teri .A.. HAClCZELL, 
Ulkoaalainministerie, 

H e 1 a 1 n k i. 



. _ .. . 

• 
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Salainen. 

p .... J... R 1 S I ... SSA OLEVA IAHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 18 . 

Parisi ssa .. ~. p:nä t~o kuuta 19 ... ~ .• 

.. ........... ..... d.e.o~:r'a~ t t~.~~~~ ...... ~'1.tJ.l~tt.tt.~". 

Påäsiäispäivinä Ranskan sosialidemokraattinen puolue piti 

suuren puoluekokouksensa Avignonis.a. Tilanne kotimaas .. , yleis

maailmallinen kaaos Ja Saksan sosialidemokraattien antautuminen 

Hitlerin armoille antoivat tälle puoluekokoukselle erikoisen lei-

man. 

KeskusteluJen keskipisteenä oli kysymys puolueen mahdolli

sesta osanotosta hallitukseen. Kuten muistettaneen perustui por

varillisten radikaalien suuri vaalivoitto vi1mekeväisissä parl.

menttivaalei... .uurelta o.alta siihen keskinäiseen apuun, JOnka 

radikaalipuolue Ja sosialidemokraatit, Joskin palJoa vähemmän 

kouraantuntuva... muodos.. kuin v. 1924 kartell1n syntyessä. toi

silleen antoivat. Parlamenttivaaleista saakka on sosialidemokraat_ 

tisen. puolueen keskuud.... vallinnut sIsäinen erIpurai~us siitä 

tuli.iko puolueen ottaa 0... hallitusten muodostamise.n, eripurai

.uu. Joka tähän a&akka on säännöllise.ti päättynyt nesatiivi ••• n 

tulokseen .ainitu... suhte ..... 

Eduakuntaryhmlll kealalude.sa olivat viime kuukausina nlllä 

vaat&Jtohdat k~eet yhä räikelam1ksi Ja •• ..Ikka että ryhal. 

Jatau~i kahtia aaalisku.ussa sotil&.~dJeti.ta äänestettäeaal.. a1t& 

oli uutta aoalalid"okr&attlen sodanJälkeise.aä tattilkaa .. , vaati 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ........ ] : 

....... '.'to~~1.1.~1t ........................................................... ................................................. .. . 
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ky'YmYksen esille ottaaista koko laaJuudea.aan Avtgnonln puolue

kokouksea •• 

Keskustelut, Jotka aJoittain saivat erinomaiaen ~BkTi

aln Ja usein myOs peraoonallisen säT,Vn, päättyivät aiihen et

tä vaaen aiipi, Joka vastuataa oaanottoa halliblkseen (n.k. 

non-partioipationiatit) Ja Jota Johtavat vanha puoluepäälli~ 

L'on Blum Ja puolueen yleissihteeri Paul Faure. saavutti SQQ. 

ren äänteneneamistOn (2667 ääntä), oikeistoaiiven, Jota Johta

vat tunnettu sosialistiJohtaJa Renaudel Ja Bordeaux'n po:naesta

ri Marquet, ei saadessa kuin 899 ääntä. 

Tämä äänten Ja.kau twDinen 011 si tä merkilliaempää. koska 

eduskuntar,yhmäaaä oikeistosiipi on voitolla. Tämä seikka 

U tyksenaä. s11 tä että parlamenttivaaleihin osall1stnJnine - ei 

pahdu samoJen piirien k~tta kuin puoluekokouksen manda.ttien 

määrälminen. Itse a8iaaaa ei näet puolue JäsenikSi klrJolttautu

neita ole koko ma .. sa kuin noin 180.000 Ja vaalit puolueko

koukseen tapahtuvat tämän aiaäisen renkaan, s.o. puolueen ah

taemmasaa merkl tykses8ä., kautta. Parluaenttiv aleihin taasen osal

liatuu enimmäkaeen sellaisia sosialisteJa, Jotka eivät ole puo

lueen Jäseniä. Lisäksi tulee että Etelä-Ranskan soslallatlt, 

Jotka ovat enimmäkaeen pieniä mf',anvllJel1J1S1 tä tai vl1ninvllJe-

11JOltä. yleensä muodostavat puolueen oikean siiven, kun sitä

vastoin radikaali semma t ainetaet ovat kotoi8in PohJoia-RanSkan 

teollisuuaalueilta. misaä on suurempia teolliauuatyOväen konglo

me ra tioi ta Ja miasä pohJoismainen (lue: germaaninen) vaU~u tua 

on selvemmin huomattavia.. suuremman ideologian Ja doktrlnääri

se .. 1n marxllai8l1u.4en muodoaaa. Puolueen ahtaampi pUri rek!7-

tol~ enimmäk.een Juuri näistä seuduista Ja puoluekokoukal1n 

oikeuttavat man4aatlt bllevat s11. en ... än näiatä. pohJoisemm1sta 

aeuduista. .liIlä RanUan parl&lllenttaartaen ellilllll elaat1audeUe 

oainai8et seikat vaikuttavat sen että puoluekokoukset eiyAt 

autnk&an aina eauata __ ~ volaanlltena mln eau8kuntar--. 

Ylllllla1nUun lIrle.Vka.. 11: .... ,. eauakunt&J7ba& velvoite .. 



• 
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3. 

Iqsymään puoluekokouksen mieltä, Jos sen Jäsenet halu"vat ot

taa osaa hallitusten muodostamiseen. 

On mahdotonta sanoa missä määrin tämä puoluekokouksen 

päätös tulee vaikuttamaan porvarillisen radikaalipuolueen kan

taan Ja sen ~teisiin muihin porvarillisiin puolueisiin. Da

ladier'n Joskus kaatuessa seuraukset kait tulevat näkyviin. 

Puoluekokouksen päätOs saa selit.yksen~, siitä että sen 

vanhat taktikot L~on Blum Ja Paul Faure pdkäävät oaallistll

misen hallitukseen. pulakauden kestäessä, ajavan puolueen va

semmalta liepeeltä tyytymättOmiä kommunistien leireihin. He toi

vovat sensijaan että seuraaviin vaaleihin menneaaä radikaalit 

ehtivät itseään ta~eeksi kompromettoida. Jolloin ensi vaaleis

sa heillä itsellään tulisi olem an suurempia mahdollisuuksia. 

Keskusteluille antoi varsin delikaatin sävyn puolueen 

Johdossa äskettäin paljastunut skandaali. Johon "oikeistolaiset" 

eivät TOineet olla välihuudahduksisaaan vl1ttaamatta. Asia on 

näet se että puolueen yleissih teerillä Paul Faurella on r&

kaataJattarenaan puolue.n entis.n tunn.tun toimih'nkilOn saba

tier'n vaimo. KUn Sabatier joitakuita aikoja sitten uhkaai 

tehdä aaiasta ~kia.n Skandaalin, Paul Faure tyynnytti häntä 

enSi ksi rahalla Ja - mikä on loistavinta - tarJoutllmalla hank

kimaan hänelle .dullisen viran erääsaä sUrtomaaaaa. (Muistak .... 

m. .ttä sosialistit täällä yle.naä OTat siirtomaapolitiikan Jat

kamieta vastat.n, ainakin teoriaaaa.) KUn tämä ei auttanut, on

nistui Paul Pauren 140n Blumin aTUlla saada kilpailija S kun

kaud.ksi hulluJ.nbuon ••••• n. Nimi puolueen Johdon likais.t Jutut 

ovat herättän •• t m.lkoista huoeiota IlUtta t!Tlt nlT utlTIn 

&8ianoeaiaia Jatkuva.ti P7.,.äatä niillä pr •• idia&li.llla tuo

l.illa, Joille i.twmaan k.rran OTat plla ••• t. 

Jo. kohta AVignonin puolu.kokou. palJa.ti suuria .r1m1.

li~kalä puolueen alsä •• I. oli.l li'Tt.Din aano.n .nn.naikai.ta 

siitä päätellä puolu'.n haJa&DDUt.en olevan odot.ttaT1 .... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Parisissa toukokuun 9 p:nä 1933. 

~. 
Herra Mini s teri, 

Lähetän t ä ten kunnioittaen Teille raporttln! 

n:o 19, joka sisäl tää: 

Suomalainen massa Ja selluloosa Ranskassa. 

Otta.kaa vastaan, Herra Ministeri, erinomai-

sen kunnioi tuksen! vh.kuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri A. HACKZELL, 
Ulkoa8iainministeri~, 
Hels1nki . 



• 
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Salainen. 

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

RAPORTTI 0:0 19. 

Parisi ssa ~ p:nä touko kuuta 19 ~3. 

Asia : SUoma:iainen . mas_ .Ja sellu-

........... l~.o.a ~~.s.~IL!3.~.L ......................... . 

Ollessani Brysselissä maaliskuun lopulla sain kuulla että 

Ranakan maasa- Ja sellulooaatehtail1Jat taasen ol1Tat alkaneet 

vaatia hallitukselta toimenpi teisl1n ryhtymistä heidän teollisuu

tensa suojelemiseksi. Palasin het1 Parisiin ja ryhdyin kohta 

asian vaatimiin toimenpiteisiin. Senjälkeen ovat vuor1neuvos v. 

Jul1n Ja Johtaja Gräsbeok olleet Parlsissa Ja olemme saaneet 

rauhassa asiaa pohtia ja harki ta mahdollisia toimenpi te itä. Ti-

1 anne on suurin piirtein seuraava. 

Ranskan masS&- Ja selluloosa tehtaat voivat tehtaili JOiden 

omien sanojen muka.an päästä 150.000 tonnin vuosi tuotantoon. Inul-

tav&sti tämä luku on aika lailla liioiteltu. Tällä hetkellä he 

sanovat päässeensä 75.000 tonniin, joka sekin lienee hieman liian 

korkea ~. Kuinka mahdoton ja luonnoton tämä teollisuus Rans

kaasa on. osoittautui pari vuotta sitten, mistä Lähe~sten kaup

paosaato aikoinaan kertOi. sen kautta että Orl6ansin lähei~yteen 

rakennettu uuai sellulooaatehdas. Joka makaoi kOlmisenkymmentä mil

Joonaa frangia. e1 koskaan ole voinut toimia tuotannon kalleu.

den Ja koneiden vanhanaik&i~uden vuoksi. Lande.in depart .. enti .. 

.. on ~!ls pikku. tehtaita, Jotka kuten kaikki muutkin kärsivät 

teol11~utenaa luonnottomuuden vuokai. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ....... .] : 

Tavallinen... ... . 
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2. 

3nurin tuottaJa on herra Navarre, Jonka vuosituot~to 

lienee 25,000 - 30,000 tonnia, mutta surin osa siitä me l,ee 

hänen omien paperi teh tai ttensa t&rpe isUn. Herra Navarre on se 

henkilö, Joka koko taistelun on pannut alulle. Hän on - Ja 

tässä on kysymyksen ehkä pahin puoli - koplannut siihen tOl.en, 

nimittäin lehtipaperiteollisuuden, Ja operoi yhdes8ä niiden lehti

paperitehtailiJapiirien kanssa, Jotka haluavat vIelä vähentää ul

komai.en sanolllaleh tlpaperin tuontia. Heidän yhteinen teesin_ä on 

nyt se että sama maa ei mul:a voi leveroida tänne samalla 

kertaa sekä raaka-alnetta että v.u.mUta tuotteita. Näiden välil

lä on sU_ aikaansaatava ba.lanssi Ja tätä tukoi ttavat maim t

tuJen herroJen monet d6marchet. 

Olen ollut s~llise8aä yhteistyössä Ruotiin lähetystön 

kana sa , Jolla tässä si&&sa on samat intressit kuin meillä, 

Ja olemme lukuisien d6narchien kautta ministeriöissä Ja muualla 

tull.et siihen vakaumukseen, että ainakaan ulkoministeriö Ja 

kauppaministeriö eivät halua kontlngentoida maasan 

tuontia maahan. Tämä tosiasia, Joka on käynyt i1m! monella ta

valla, on itse asiassa omiaan luomaan viesin opt1mi.un. Sillä 

Joskin tulleJa Joasain määrin korotettalsiinkin tai muihin sen

tapaia1in toimenpiteisiin ryhdyttäisiin, eI 8e kuitenkaan merkit

sisi yhä liaääntyvän v1entialae Jatkuvan nousun keskeytystä kuten 

teki8i kontingenttt. Idi U . s1täpai tsi tulee tulleihin ovat ne 

vielä sidotut sopimuksiaaa Viron, Tshekkian Ja It&vallan kansaa 

mutta voitaneen parin kolmen kuUkauden sisällä 

mi kä Viroon nlhden Jo aikäli on aaianlaita että lisäsopimus, 

Jossa tämäkin ky~s ratka18taan, Jo on mikäli tiedän molem

pien hallitusten välillä paratol~. 

Kerrottiin yhteen aikaan halll~sen suoatuvan korkelD

tain aul~ ... t1n tullln korotu.t.een 121 ~rang1ata 16 tr~Un 100 

kilo1h. Tämä aJatus on taasen viime päivinl altel tanu.t eallle. 

Jos toimenpiteet aaatai81in tähln raJoittwaaan, arvelevat meikä

läiset Ja ~otaalaiset tehta11iJat ettei .e voisi mei4AD vleo-
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2. 

3nurin tuottaJa on herra Navarre, ~onka vuosi~otanto 

lienee 2!i .000 - :30.000 tonnia, mutta alurin osa siitä Ilenee 

hänen omien paperi teh tai ttenaa tarpeisiin. Herra Navarre on se 

henkilO. ~oka koko taistelun on pannut alulle. Hän on - ~a 

tässä on kysymyksen ehkä pahin puoli - koplanout siihen tOisen, 

nimittäin lehtipaperi teolliS1udan, ja operoi yhdessä niiden lehti

paperi teh tail1Japllr1en kansaa, Jotka haluavat vielä vähentää ul

komai.en sanomalehtipaperin tuontia. Heidän yhteinen teesineä on 

nyt se että sama maa ei muka voi leveroida tänne samalla 

kertaa sekä raaka.-ainetta että v&l.mii ta ~ottei ta. Näiden välil

lä on all. aikaansaatava b8.lanssi ~a tätä tarkoittavat mainit

tuJen herro~en monet d6marohet. 

Olen ollut aääDnOllisesa& yhteiltyOssä Ruot*in 1äbetystOn 

kansaa, Jolla tässä si&&aa on samat intreasi t kuin meillä, 

Ja olemme lukuisien d6marohien kautta mini~teri6iesä Ja muualla 

t~lleet siihen vakaumukaeen, että ainakaan ulkoministeriO Ja 

kauppaminiateriO eivä t halua kontingentoida massan 

tuontia maahan. Tämä toaiaaia, Joka on käynyt i1m! monella ta

valla, on itse aeiaeaa omiaan luomaan viesin optim181l1n. Sillä 

~o.kin tulleja ~oasain määrin korotettaiaiinkin tai muihin sen

tapais1in toimenpiteisiin ryhdyttäisiin, ei se kuitenkaan merkit

sisi yhä lieääntyvän v1entlame JatJcu.van nousun keskeytystä kuten 

teki8i kontiJl8entti. Mitä s1tllI>aitsi tulee ~l1eihin ovat ne 

vielä Sidotut sopimuksisaa Viron, Tshekkian Je It&v&l.lan kanSA 

mutta voitaneen parin kolmen kuukauden sisl1lä 

mikä Viroon nlhden Jo 8ikäli on asianlaita et+! 

Jo.sa tlillllkin kyllYlDY. ratkalataan, Jo on mikäli 

pien hallitusten välillä paratoi~. 

l1säsopilllUS, 

tiedän mol __ 

Xerrottiin yhteen aikaan halli~sen suo.tuvan korkeiD

tain ~l~aatin ~l1n koro~.een la ~r&agista 16 ~rang'in 100 

kilolta. Tämä ajatus on taaaen viime päivinä llUiel ta.au.t eallle. 

oTo. tOimeaplteet aaatais1in tähän raJolttwu.an, arvelevat mllkl

läi.et Ja ~oteala1set tehtalliJat ettei .e voIsi meidän vieD-
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tiämme sano t tavasti haitata, koska se kohdis~iai kaikkiin mai

hin. Koska sel la1aan toimenpi teen aea..renkaena kai t oliai k~t

paperin hi nn n nouau, meikälli1aet k~tpaperin tehtaat aHtä 

Jopa hya tyislvät. Keakustelu Jemme &lkn~~autena puhuttiin my~s 

palJon s11 tä. lIUa että hallitus ei olisi suostuvainen mihin

kään muuhun toimenpiteeseen kuin siihen että tulli korotettai_ 

sUn lievästi ae11a18ille sellulooa&laJe111e, Joita k~tetäln 

sotat.olli~u' •• n, Jotta siten tämä puolustuslaitokselle tärkeä 

teoll1suushaarD. tulisi suoJelluksi. Tiedosaamme näet on että 

aota teolliauudea8a paraikaa kokeillaan sulraatin k.,ttlmiseksi 

ruudin v&l.mh tuk .. en, mihin .nnen on k.,tetty sulru Uia. t'1Iaä 

.eikka selittäisi. minkä tlb4en halli~s olisi auostuvainen yl

llmaini ttuun tullikorotukseen. Kauppaminiaterlkin minulle tllhän 

seikkaan kerran viittasi. 

Eräässä neuvottelukokoukaessa 21/4. missä oli läsnä vuori-

neuvos v. Julin, JohtaJa Gräsbeok. heidän molemmat täkäläiset 

agenttinsa. yllämainittu Navarre Ja paperitehtailiJoiden edustaJa 

Frbal (paperikonttorin yle1ssihteert) sekä allekirJoittanut, vii

memainitut herrat e8ittivät paitsi yllämainitt ua teesiään my~sk1n 

sen vaatimuksen, että koska selluloo8&teolli~us katsoi ulkomaisen 

kilpailun kautta h äviävänaä noin B - 9 milJoonaa rrangia vuodes

sa, tämä SUIlma Jollain tavalla heille olisi korvattava. He oli

vat täll~in tulleet aJatelleekSi sella ista mahdollisuutta. että 

ulkomainen VieJä kultakin Rans~an läbettämältään tonnilta suo

rittai8i 30 frangia, Joka menisi eräänlaiseen keakuskaasaan, Jol

la käraivää ranskalaista aelluloosateollisuutta kannatettaisiin. 

RuotaalaisilJe olivat tehneet samanlaisen ehdotuksen. Ruotaalaiset, 

norJalaiset Ja suomalaiset intressoi~t ovat asiasta täällä kea

kustelle.t Ja tulleet siihen yksimieliseen tulOkseen. että täl

laista toisen maan teollisuuden ke.nnattam1st& ei voida aJateUa

kaan. KorJan läh.ttiläa Joka aterioi luonani äSkettäin eräiden 

l'·luryi.Ji.... täällä oUea., 011 .rinomaisen Jyrkkä tleal. k1el

teiselal k&l1l1&s8&&D Ja kataoi, ettei NorJa missään tapaukses .. 

hyYäntahtoi .. ati suoatu mihinkllD. 
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Näissä olosuhteissa ovat asianomaiset ranskalaiset teh

tailiJat Ja heidän edustajansa tulleet aJatelleekai sitä mah

dollisuutta, e tt · massaan Ja selluloosaan nyt kohdistuva a ~:n 

tue d'1aportation (kuten tunnettua tiililä tue d'importation 

kohdistuu Jokaiseen maahan tuotuun tavaraan ollen a % raaka

aineille ' " % puolivalmis teille Ja 6 % kokovalmistelllel koro

tettala1in asetuksella " %:lin. En pitäisi aivan mahdottomana, 

että Joa tällä tOimenpiteellä voidaan välttää suurempia ikäv17k

eiä, siihen pahimmassa tapaukseasa voitaisiin suostua. tie~stl 

kuitenkin niin että meille Jäisi t~si v paus edelleen protes-

toida koko tuontimaksua vastaan periaatteessa; toisin saLoen: 

asetuksen astuttua voi an me emme tekisi siitä suurempaa nu

meroa. Ruotsin lähetystössä pidetään kuitenkin tätäkin toimenpi_ 

dettä mielivaltaisena Ja katsotaan, ettei mihinkään ole suostut

tava, koska he i dän tietojensa mukaan hallitus periaatteessa vas

ta&aa kaik.kia 8I1oJelutoimenpiteitä tällä alalla Ja koska heidän 

mielestään Washingtonista puhaltaa uusia tuulia Ja ettei sHs 

mihinkäln olisi auoatuttava ennen taloudellista maailmankonterens_ 
ala. 

Iräiasä olosuhtei.sa tuntuu tilanne vähemmän uhkaavalta 

kuin kuukaUsi takaperin Ja ehkäpä myös äskettäin päättynyt kan .. 

sainvälisiä va1htosu.hteita käsittelevä kongre8s1x) on luonut Jollei 

aelvyyttä, niin kuitenkin mielialan. Joka Jossain määrin Raaskan 

hallitusta estää Uusiin toimenpit~ieiin r,yhtymäatä. 

8/6. Halusin ennen tämän raportin lähettämistä vaku.uttau_ 

~ käsitytwenl oikeutu.ksesta Ja asetuin senvuoksi tänään Vielä

kin yhte7teen Ruotein Ja NorJan llhetystOJen sekä selluloosa

agenttielllllle kanllla. Niistä keatust8lu1ata ei ilmeml3t mUUn sel

laleta, Joka muutt.lsl yllä esitettyä tilannekuvausta. Voin al-
xi 

Ulkoministeri P&ul-Bonoour piti päättäJäisJuhlilla suuren pu_ 
heen, Jo.sa hän a.ettui t"de111sestl ,amärtlallD vapaataupalli_ 
.la pyrkiIDTlts1l.. IIU tta antoi mi tentin kylaln suihkun nll11e. 
Jotka uekovat parannukaen tapahtuvan nopea.sa tahdissa. 
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noas t aan todeta, että keskusteluJa ranskalaisten 0.&8.a kes~

d 8aa edelleen Jatketaan Ja että uudelleen on .ukeltanut e8i. 

le kysymys sultaatin tullin korotuksesta muiden toimenpiteiden 

silloin rauetessa. On sitäpaitsi ymmärrettävissä, että tämän ta

pa.1sta. toimenpidettä kanna.ttava.t lehtlpa.peritehtalliJa.t, Jotka. 

huolimatta. yhteistyOstään selluloosatehtal11Joiden kanssa. täten 
x) 

sääatyisivät oman raa.ka-a.ineensa ~llistumiselta.. 

Paperin tuonnin tilannetta tu tk1i täällä paraik.... minis

teri Prooop6. Jonka. vuoksi siihen en ka.Joa. 

Lisensslmaksun uhasta Ja. sen JOhdosta k~dyistä neuvot

teluista teen selkoa. eri yhteydessä • 

x x 
x 

~in1steri Frooop'lle on ka.uppaministeriOssä hänen k~

dessään siellä tervehdysk~nnillä kerrottu. että hallituspii

reissä valmisteltaisiln uutta kontingentointimuotoa. sellaista. 

näet että tästä lähtien a.1noastaan yleiskontingentit säilytet

tälsiin Ja. että niiden puitteissa JaettaiSiin kullekin maalle 
ei 

tulevat alakontingentit /kuten tähän a.sti ma.temaattisesti vaan 

sen mukaan. missä määrin kukin maa asetta.. raJoituksia Rans

kast.. tulevalle tuonnille. Jos kohta Suomessa ei ole olelD&8_ 

ml tUn ehkä1aytotmenpi teitä täs8ä suhtees.... lIelkä1s1n kuitenkin 

tälla.ista Järjestelmää. Jos kohta eräissä ta.pauksis8&. osaksi 

riippuen asianomaisten teollisuuksiemme täällä kulkevien Johta

Jien aktiviteetista. Ja kykeneväisyyde.tä. Joitakuita etuJ tä

ten ehkä oli.i sa .. vutettavissa. pelkään kuitenkin että täten 

avautuisi .elkoselällleen portti mielivallalle J.. häviäisi vii-

meinenkin garantiapohJa. Sitäpaitsi voisi tällainen Järjestelmä 

helpo.t1 viedä 81ihen,että ruvettaisiin sovittamaan tätä uutta peri

aatetta myOa 8en mukaan. ala8ä määrin kauppata.e ku.nkin maan kanaaa 

on t .... pa1no ••• llI10tain lllb.e ty.to •• ä ollaan .amoin er1noll&1.en huo-

1,.tune1ta tällaiaen J~Je.telmln 8Qhteen. Toist .. iaekai e1 01, 
'i'1 

Tuntuu Jopa luonnolliselta että lehtipaperitehtailiJat ovat 
aellulooaateh t .. 1l1 Joille antaneet kannatuksensa Juuri tällä eh-4011a. 
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mitään s iaasa päätettyä. IllUtta haluan Jo täten ilmoittaa. 

että jollen saa kotoa toisia ohJe1ta. aion hyv1asä aJo1n 

ruveta toimimaan siihen suuntaan. ettei tätä uutta JärJes

telmää panta1Bi voimaan. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Parisissa toukokuun 13 p:nä 1933. 

N:o 77 v ~ ~ / 

Eerre. ~inisteri, 

~äte n kunnioittaen ohell isena lähetän mlD1s-

teri ROLMAN raportin n :o 20, J oka sisältää: 

Parisi n j a ~oskovan suhteet Ranskan 

Senaatin käsiteltävinä • 

Ottakaa vastaan, Herra tinisteri, erinomai-

sen kunnioitukseni vakuutus. 

/#7 

• 
lierra Ulkoasiainministeri A. HACKZELL. 

Ulkoasiainmlnisterlö , 
H elsinki. 
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P A. R .1. .. 3 1 SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 20. 

.l'~,..hl ssa .. 9.. p:nä tQUko kuuta 19 .. H. 

Ranskan Senaatin käs iteltävinä • ........... - -.- . . ....... ........ ........... ........ . 

Salainen. 

!l..'f jlJ'{ (2 
12/,. 35 

{) C?lö. 

T.k. 4 p:nä oli Senaat~ ssa suuri ulkoasioihin kohdis~va 

debatti. Ulkoasiainvaliokunnan puheenJohtaJa, meilläkin tunnet~ 

ent. ambassadBDri B~re~r luki ensiksi ulkoasia1n menoarvion Joh-
xl 

dosta tekemän laaJan raportin. KaJoamatta muihin keskustelun ku-

luesaa koaketeltuih1n kysymyksiin teen seuraavassa lyhyesti sel

koa. sl1 tä mitä ulkoministerin suuressa puheessa sanottiin auh ... 
xxI 

teista Moskova~. 

Keskustelulle antoi varsin keskeisen merkityksen senaatto-

ri Eooardin voimeJc... hytlkk~s hallituksen kiqpuun Moskovan kans

aa tehdyn hytlkkäämätttlmyyssopimuksen vuoks1. Senaattori Eooard. 

Jota säesti senaattori Gautherot, on ~nnettu väsymätttsmästä tais-

Suoaala1nenkin diplomaatt1 110itsi siitä ymmärtämyksestä, Joka 
raportttlDrin sanoista huoku1. kun hän laaJasti esitti QJkyalkai
sen diplomaatin tyDtaakan suuruutta Ja moninaiIUutta Ja hänen 
tehtävänsä yhtl:lmltta1sta edesvas~ull1S1.utta Jo'a. kuten hän sa
noi. harYoln tul&vat aJatelleekai wne Jotka katsovat asiakseen 
kevyeltä käd.ltä arvost.lla ulkona toimivia diplomaatteJa. ta
pah ~i se a1 tten II&nollaleh tien to1mi tuks1saa. parlamen tln puhuJa
lavalta taikka valiokuntien ~oleiltaw. 
xx) 

Eräänlaista kumma8~sta on herättäQyt se seikka. että Faul
Bonoour antoi ~ärtää neuvotteluJen edelleen Jatkuvan Rooman 
wnelJän kemonw ehdotuksesta. Jonka su.url yle1aD Jo luuli hau
t~tUD8en. Mu1st.lk...... että P~l-Bonoour oli täasa kysymykses
sä palJoa rooaala1a8llpi - ehkäpä slkäläisen ambusUDDrlnsA pat
nostuk.e.ta. - kuln pUmlnistlr1 Daladier. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohj~den mukaan: 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... .] : 

............... .. ~~:l,.~~ .... ............................................................................................... . 



• 

• 

2. 

teluataan Moskovaa vastaan Ja monista kirJoi~sistaan varain

kin RRevue ies deux Mondea'ia .. -, Jossa hän aäälimättä palJaa

taa Moskovan heikkoudet Ja varoittaa yhteistyOatä Yoekovan kana-

~a. 

Vastatessaan aikais~ille puhuJille ulkoministeri P~l

Bonoour laaJassa puheesaa. Jonka yleisvaikutu. oli värit"n. Jo

pa heikko, kosketteli myOs Ranskan suhdetta Moskovaan Ja en

nenkaikkea puolusti hyOkkäämätt6myyssopimust~, Josta hän toivoi 

erikoisestI kaupallisten suhteIden hyOtyvän. Paul-Bonoourin pu

heesta laInaan tähän otsueaslaa käsittelevän kohdan: 

"M . Gautherot et M. Eooard ont lUev' leura protestatlons 

oontre le paote franoo-sovidtlque. 

e'est mon prdddoesseur, M. Herriot, qui a slgn' oe 

traIt.. MaIs, Je vous l'assure, oe n'eat pas seu1ement par 

une tradItlon n4oessaIre. oe11e quI veut 1a eontlnultd de 1a 

polltlque ext'rleure des gouvernementa, e'est paroe que Je le 

penae profond~ent que Je d'o1are heureuse eette S19nature du 

paote de non-agreaslon du tralt4 d'amltl' franoo-sov16tlque. 

Je ne erols pas qu'11 faille ~tendre lnd6flnlment aes 
11m! tee et Ja sala les diff'renoea qui exIstent entre un 
paote de eette nature et dea traIUa plus pr6els. Il n'en 
eat pas moins vral que, s'il ne fait que r6p'ter le paote 
g6neral Brland-Kellogg, eamme l'ont soul1gn' lll1 . Ge.u. therot et 
Eooard, Je peux bien reprendre le mot de ftlleyrand en le 
ohangeant un peu: ·31 on l'a dit. oe n'.at peut-8tre pu 

une mauvalae choae que de le r'peterR. 

Et pula, appllquer a un oa. pr'eis, a des relations 

entre deux peuple. d'termln'ea les preeorlptlons d'un paote 

g~6ral, vous sentez blen que eela prend. tout de mem •• une 

autre port'.. Je erot. qu. a. paote est de nature, non paa, 

a'eet entemu, 1 renouv.l.r d.. .oa.ve.tr. lointaina .t qUi 

•• pr'.entent pour oertaia. avea le oh~e d.e .ouveair. 4. 

J.un •••• : l'arrlv" de 1 'amiral Avellan .t de la flott. 1"'Il8 •• 
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z. 
~ Toulon, 

Franoe al 

la revue 

longtempe 

de B.theny 

1aoUe. Il 

11ml tee 

et 

ne 

tout oet 

s'agi t P&S 

eepoir 

de 

de 1& 

oel&. 

garder, Mais da.ns les qU'11 oonvlent de lu1 

J 'eatime ~ue 

en algnant oe 

ooll~guea, et 

aerv10e a1gnaU 

ne l'oub11ez paa, 

voua amener a itre 

• Herriot & rendu un 

tralt' oorr.lat1t

o'eat oe qu1 do1t 

mo1ns s~vbres - a 
avons slgn' aveo le 

~ la pa1x 

mea ohera 

moina 

Pologne pesa1mlshs et 

nOUa et que 

a.m1s de Rouman1e. 

OU1, meas1eurs, Je 

sovi'tlque eat un ~l~ent 

qu'a s1gd oelu1 

ple1n aa sen tl men t 

oro1a s1no~rement 

nouveau de pa1Xi 

que le 

oe qui 

toute sa valeur, oe sont les aooorda oommer01aux 

itre paas's, o'eat oela qui le rendra pratique, 

1& 

de nos 

paote tranoo. 

lu1 donnera 

qui 

qui 

pourront 

nouera. 

dea liens plus 'trolta. Je s1gnale, et 

J 'a1 tenu a m'en fa1re donner le texte 

tribune - que, sur oe pOint, nous 6vona 

~ 'atflrme au Sfnat

avant de monter a la 

notre 11bert6 oomplbte. 

mea ohers ooll~gues, 

une organ1aatlon inter

sovlet., mats en oe 

nos t-.rit. douan1ers, 

ee a quol vous fals1e& alluaion, 

o'est ~ l'lnterdlotion de p&rtiolper a 
natlonale 'oonomique dir1g'e oontre les 

qul oonoerne nos trett.. de oommeroe, 

nous gardons toute notre 1lbert6. 

Je aouhaite ardemment de pouvoir donner tort ~ vos in

quUtudee, 

'troite. 

et que. au oontraire, dea relations 'oonoml~ea plua 

pui.aent ttre nou'es, ~ l'avantage de notre oommeroe, 

balanoe oommeroi&le et dea relation. ~ 1 &m1tl' aveo 

p~a, qUi tout de mime, voua l'entende& bien, Joue 

Jouera de plua en plus aon r81e dana lt'.onoaie g'n'rale 

de 

un 

et 

notre 

grand 

du monde-. 

!1IIlII. kohta P&ul-Bonoo'l.r1n puheesta on herättänyt lIvotto

lDIlutt& eräiasä oikeistolehdiaaIL kuten Am1 du Peuple J& Eoho de 

Pari.. Onpa nälqnyt erli.... leh41 .. ä v11 ttaua siihen, että kauJ

paneuyottelut kaikesta huol1m&U& pian Joht&1alT&t 1nlok.een. Bl1n 
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ei mi tenkaan liene asianlaita. VAan ~ paul-Bonoourin sanat, 

kuten my1!a arveli norjalainen virkaveljeni, käsitettävä siten 

ett ä hän puolustaessaan hallituksen tOimenpiteitä tahtoi kiinnit

t ää. Senaatin huomiota kaupallisten ~teiden mahdolliseen para

nemiseen tämän sopimuksen kautta. hyvin tietäen miten arka ky_ 

symys parlamentille on Ranskan ulkomaisten kauppasuhteiden OTkyi

nen lamaannustila. 

Jos kohta lehdissä eilen ilmeisesti virallisesti inspi

roidun kOllllllunikean perustuksella kerrottiin siitä sydämellisestä 

mielialasta. joka vallitsi Ranskan ambaasaadissa Moskovassa am

bassad60ri. kreivi Dejeanin läkaiäisjuhlassa. ja vaikka toissa

päivänä Venäjän uusi sotilasattasea saapuessaan saattoi tOdeta, 

että sotaministeriO häntä virallisesti oli vastaanottamassa Ja 

että eilen ensi käyntinsä sota- Ja pääministeri Daladier'n luo

na muodostui paljoa sydämelliselllllläksi kuin minkä protokolla vaa

tii, Ja v.ikka puutavarapiireissä puhutaan piakkoin odotettavasta 

ranskalais-venäläi sestä kauPP&-akordista, jossa venäläisen puutava

ran tuonti Järjestettäisiin Moskovaa tyydyttävällä tavalla. ei 

tiedoas&lllllle ole mitään sellaista. Joka muuttaisi aikaisemman kao-

tani siitä. etteivät k~uppaneuvottelut Parisin Ja Moskovan vä

lillä ota menestyäkseen. 

On sitäpaitsi kolae seikkaa, jotka tällä hetkellä vaikut

tavat täällä kylmentävästi Moskovaan nähden. Ensinnäkin moskova

lais-saksalaisen ystävYY&Sopimuksen v:lta 1926 äskettäinen Ja 

täällä yllätyksenl vastaanotettu uusiminen kaikkine siihen liitt~ 

vint kOllllllentaareioeen sekä Moskov 8sa että Berlin1ssä. toiseksi 

Italian Ja :Moskovan välillä pari päivää sitten solmittu uusi 

kauppasopilllU~l • kolmanneksi MOskovan Ja Lontoon välinen JlIImJ. tya ., 

Joka panee sor4iinen my1!8 Ranskan viralliselle mielipiteell., Jo

ka Qten tunnettua aina pyrkii ystävyyteen Lontoon kanssa Ja 
xJ 

Jo.sa auositulmmuu. molenmin puolin ulotetaan kaikkiin tullti
hin Ja jo.sa Italian hallitus myOntlä 200 milJ. liiran vienti
luoton italialaisille. Jotka harJoittavat vitntU. VenäJällt. 
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Joka välttää sellaisiin suh teisiin ryhtymistä, Joka Lontoota 

voisi loukata. Si t äpa itsi Venäjän täkäläinen ambassadOöri on 

ja tkuvasti Genbvessä aseidensupistamiskonferenssissa. 

Ett ä t oiselta puole n Ranskan t ah olta on syytä pyrkiä 

j onkinla iseen kauppasuhteiden selvittämiseen Koskovan kanssa on 

to s iasia . Joka saa seli tyksensä yh ä huononevasta vienr.istä sin

ne. Edessän i ova t seur aavat erinomais.en kuvaavat numerot: 

Ranska.n vienti Italian vient1 

Venä~älle. Venä~älle. 

1928 ., ............. 174 mll j . frs. ng ia 

1930 · ............. 170 n n 1930 ••.•••..... 107 n n 

1931 · ............. 59 n n 1931 ...•.•.•.• 290 n n 

1932 · ............. 47 n n 1932 ..••••... • 271 n " 

En i hmettelisi Jos todella vakavasti yr i tettäisiin saada 

n llmä num erot RanSkalle edu l lisemm1ksi. 

Elbel. kauppam.inisteriön sopimusosaston Johtaja sa.noi ei ... 

len ministeri Prooopålle. että kY~Tmys neu vo tteluJen uudelleen 

alkamisesta 011 ollut e sill ä ennen Herriot 'n Ja hänen matkaan

sa ashing toniin. mut ta että h än e i senjälkeen ole asiasta mi

tään kuullu.t. Hän pe.l&.si Herriot' n seure.ssa Wa/ihing tonista. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Parislssa toukokuun 2b p:nä 1933. 

/ '~ I Me. 33 

31 ,'3 3 
He rra :lnls t eri. 

. -"'-

(D~ 
Lähetän t ä t en kunnioittaen TeIlle raportti-

-
nl n: o 20 , Joka sisältää : 

Viel äkin Ranskan Ja Koskovan suhteista. 

Ottakaa va staan, Herra Ministeri, erinomai

sen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 1.. EJ.CKZELL. 
Ulkoaalainministeria. 

HeI s i n k i. 
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Salainen. 

.. 1'. Å R ~ S 1 ~ 'IA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTTI 0:0 20 .. 

Pariai ssa 2.3 p:nä touko kuuta 19 33 . 

Asia : Vieläkin R&n.s.ken ja :Qs).covan 

Ku ten a ik&isemmin olpn kertonut pantiin ranakalaia-mosko-

valainen hy~kkäämättömyyssopimus viime helmikuulla voimaan asetus

t ietä, s.o. ilman parlamentin ratifiointia. Kuten samoin olen 

raportoinut. Kamarin ulkoasiainvaliokunta kysymyst ä m~aliskuussa 

käsi tellessään yksimielisesti päätti, rapoltt~lSJ"insä Torr~sin eh

dotuksesta. että katsoen .. sian tärkeyteen Kamari sop!muksen voi-

maanastumisesta huolimatta lausuisi mielipiteensä itse sopimuk

sesta Ja sen suotevuudesta Ja merkityksestä, siten antaakseen 

tälle t ärkeälle pOliittiselle "aktille" sille tulevan ulkonaisen 

arvon. 

Kuten muis tettaneen hallitus valitsi asetustien sopimuk

sen voimaan saattamiseksi siitä syystä että se silloin vielä 

pelkäsi kamarikeskustelun vievän venlläisvastaisiin ml le uilmaisui

hin. Kun hallitus nyt suostui ulkoasiainvaliokunnan toi 1!ilu.1tseen, 

todistaa se, ettei hallitus enää ainakaan samassa määrässä pe

lännyt manifestatioita Ja että siis se katsoi yleisen mielipi

teen parin kuukauden väliaika na siinä määrin kehittyneen. Itse 

asiaasa onkin suuren informatiolehdio:1tOn vastustus näinä kuukau.

sina huomattavasti heikentynyt. Kuten seuraavasta näkyy, halli

tuksen laskelma oli oikea. eikä ole mitään syytä Uskoa, ette1-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ..... ) : 

Tavallinen. 
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k~ tähän yleisen mielipiteen muutokseen olisi vaikuttannt se 

latenttinen uhka. Jota Ranskalle merkitsee viimeaikainen kahi. 

tys saksassa. Ei vähemmän v~ikutti tulokseen my~s Berlin1n so

pimuksen äskettäinen UUSiminen, Josta eräässä aikaisemmassa .. _ 

portissan1 kerroin että se t äällä vaikutti yllätyksenä. Että 

näin 011 asianlaita k~ aivan selvästi ilmi k.skustelup~ytä-

kirjoista. 

Kamari käsittel! sopimusta kahdessakin is~osaa t.k. 

16 ja 18 päiVinä. Tunnollinen tutustuminen laajoihin pit&kir

Joitusp~ytäkirJoihin on tämän raportin l~atimista hieman vii

vyttänyt • 

Ensi sijassa on tOdettava. että keskustelu molempina 

päivinä pysyi rauhallisissa muodoissa (lukuunottamatta erästä 

välikohtausta sosial i stien Ja kommunistien välillä, Joka aiheut

ti lyhyen istunnon keakeytyksen). Vielä kuvaavampaa on, .!.!!!! 
kukaan puhuja vas~stanut itse sopimusta. Ulkoministeri totesi

kin ettei keskustelun kuluessa oUut ilmaaninnut mitään peri

aatteellista vastustusta (auoune obJeotion fondamentale). 'fähän 

tosin vaikutti osaltaan se seikka, että sopimus Jo on voimas

sa ja että keskustelu itse asiassa vain oli Kune disoussion 

d'une proposition de r'solution relative au paote de non-ag

ression franoo-sovi'tique". Mutta yksinpä äärimmäisen oikeiston 

edustaja Louis Marin ei kritikoinut itse sopimusta vaan ai

noastaan sitä seikkaa, että asiasta ei olin Jätetty tavalli

sessa Järjestyksessä l&kiehdotusta Kamarilie Ja että se oli 

pantu voimaan asetustietä, minkä vuoksi hänen mielestään tällai

nen keskustelu ylimalkaisen resolution ~väkermisestä oli eneamän 

taikka vähemmän tuma. Senvt..oksi )(ar1ll Ja hänen ryhmänsä eivät 

k~ttäneet äänioikeuttaan.x) 
XI 

Ulkoministeri vaataai erinomaisen .attuvaati t~ID, että R&Da
kan ystäv71aaopimnkaia pienen ententen valtioiden kana.a aikoi
naan ei lUoin oltu parlamentille esitetty. l4lluteDk1n )(arin 
011 pakoitettu perääntyaäID varain t.,d.Ui .. ati enaimäi8iltl 
.. emlltaan. 
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Keskustel~p~y täkirJat eivät sisällä itse asia •• a palJoa

kaan oleellista l i s ää Jo tunnett~ihin tosiseikkoihin. Lähetän 

kuitenkin eri kirJeessä nämät p~ytäkirJat kotia dokumentaarlslna 

todist~skappaleina. samolnkuin Le Tempa'in aika täydelliset se

lostukset. Ra Joi~ tässä seuraaviin huoma~tuksi1n. 

Puh~ j ina esiintyivät, pai tsi raportM~rlä Torrhia, Ka

marin petroolispeslalisti Baron, radikaali, Joka Jo kauan on 

tehnyt ty~tä Moskovan j a Ranskan talo~dell1sten välien paranta

miseksi ja j oka v. 1932 oleskeli Venä jällä, kommunisti Doriot, 

mei lläk i n sodanjälkeisinä vuosina t~ett~ sosialisti Marius 

Alo~tet, ~koa~lainval1okunnan puheenJohtaJa. ja ent. pääministeri 

Herriot, ulkoministeri Paul-Bonoour, yllämainittu Marin, sosialis

ti Renaudel sekä Tardieun Ja Lavalin kauppaministeri Rollin. 

Kesk~stelu päättyi seuraavan päätöslauselman hyväksymiseen: 

"La Chambre des d4p~t~a aooueille aveo aatisfaetlon 

l'6ohange entre l'Union dee r'publiquee sovi'tique. sooialiates 

et la R6p~bliq~e tranQaise des ratitioatlon. d~ paete de non

&greesion tranoo-sovl'tiq~e, qui renforoe. a~ b'n6fioe oommnn 

de l'Eu.rope, l'organisation de la pai:d 

Aänestettäessä tämä resol~tio sai valtavan ~~ren en em

m1a th. 554 ääntä. Yksi ainoa ed.usmie s äänes ti vas taan, nimi t

t äin Tardieu, Joka ei kuitenkaan koko keskustel~n aikana puut

tun~t puheeseen. 48 edustaJaa, enimmäkseen äärimml1seD oikeiston 

Jäseniä, pidättyi ääneatämästä. Läsnä oli 603 ed~st~Jaa Kamarin 

612:ata. 

~ämä ~~ri enemm1st~ antaa paljon ajattelemisen aihetta. 

Ei vl!h1mmln aenkautta että !2!2. lehdistG on pidättynyt kommen

taareieta, Jotka olisivat tämän enemmistön merkitystä vähentäneet 

On luonnollista että kun parlamentti avoimin ovin klalt

teln totaen valtion kanssa tehtJä aop1m~sta, puhujat kl,yttävät 

kieltä, joka tl tolata Y&ltlota loukkaa. varsinkin kDn, kuten 

täsaä tapauka ... , aop1mua Jo on volaa.... 1I\ltta tIi,ytn III,JDntl& 

etta ktakustaluplS7tlltir,oJa lUkte.. saa .en valmtu.,n, ,tt .. 
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mentiin aivan liian pitkälle tosiaeioiden aalaamiseaaa ~a men

neisyyden peittämise8sä villasella. Herriot'n puhe oli sellai

nen sekamelska "salvelsefullhet'ia". demagogiaa Ja historiallis_ 

ten tosiasioiden vääristelyä. että on vaikea käsittää yliopis

tomiehen sellaiseen alentuvan. En puhu siitä, että hän teki 

voitav_nsa esittääkseen oman persoonansa sinä SUUrena valtiomi. 

henä. Joka 10 vuotta sitten avasi ~ oskovan virallisen tien 

Parisiin Ja joka "maailman rauhanaatteen" nimessä pitää llhen

telyä Moskova.an historiallisena tekona. Suotakoon hänelle tämä 

ilo sekä ilo nähdä Litvlnoffin määrittelevän Gen~vessä hyökkW. 

Jän käsitettä Ranskaa miellyttävällä tavalla _ minkä Herriot 

lukee sopimuksensa ansioksi - Ja ilo todeta että Radek ~rav

dassa" toukokuun 10 p:nä asettui Ranskan mieliksi vastustamaan 

raunansopimustan tarkistusta. Mutta tä,ytyy ihme tellä, että hän 

ei maininnut sanaakaan maansa suhtautumisesta Georgiaan sopi

muksen astuttua voimaan, että hän koetti suorastaan puolustaa 

liOskovaa valkovenäläisten interventioyri tyksiä vastaan (Wrangel, 

KOltah&t, Denikin y.m.). että hän erään äskettäin ilmestyneen 

englantilaisen kirJan (LoOkhardt) . perustuksella koetti todistel_ 

la, että Lenin Ja TrotskI olisivat olleet valmiit Jatkamaan 

sotaa saksalaisia vastaan vielä vallankumouksen Jälkeenkin, jos 

ent. liittolaisten puolelta olisi vallankumouksen tuloksille 

osoitettu ~urempaa ymmärtämystä. että hän auosittell lähempää 

tutustumiata uuden Venäjän intellektuaaliaeen maailmaan. y.m. 

Ulkoministeri Paul-Bonoour Viisaasti kyllä rajoittui pal

Joa pienempään kaunopuhei~uteen eikä puhunut Georgiasta, ei 

Rumaniasta, ei valkovenälä1sten haJoitettaviksl tuomituista, &&n. 

kaasa tähän saakka toimineista sotilasJärjestöistä yhtäln mitllD. 

olkoonpa että hän lau.lol s1eyän Yl1styslaa.lun KoskoVUi PariU •• 

olevan -urlähettlllUUl tahdikkuudelle - mille ke.kustankln pen

keiltä käaiä taputeltUn - Ja että hIzl lopetti puheensa u.no-
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malla, että sop i~s on 08oittan~t l~ytyvän ainakin yhden maail

man kolkan, mi ssä Ranskan asema on p&l!'tllltnnutt 

Onhan uskomatonta. että p~uJalavalta saattoi sellaista 

kuulla kuin minkä sosialisti Ren~del s&ooi, nimittäin että 

hän toivoo päivän tnlevan, Jolloiil Moskovan Ja Georgian välil

l ä syntyy sopimus, Joka takaa Georgialle . sen itsenäisyyden Ja 

Joka sallii georgialaisten vapaasti ilmaista. miten he haluavat 

tulla hallituiksi tai liitetyiksi siihen tai siihen v~ltioon. 

Vieläpä koetti Herriot selittää. miten ~anialaiset ovat 

tyytyväisiä saavutettuun tilanteeseen. Eräät kohdat hänen tätä 

koskevassa lausunnossaan ovat t~sln valheelliset, kuten olen 

voi~t täkäläisen ~anialais.n virkavelJeni suusta kahden vuo

den kul~essa Jatkuvasti saamieni yksityistietoJen perustuksella 

todeta. 

Tardieuo Ja Lavalin hallitusten kauppaministeri, itsessään 

varsin vähäpät6inen Rollin koetti Herriot'lta viedä Jonkun ver

ran kunniaa huomauttaessa&n. että neuvottel~t Moskovan kanssa 

alkoivat Jo Lavalin hallitessa, mutta hän veti tästä kumma 

kyllä sen Joh topäätöksen, että tämä seikka todistaa lähentele

misen MoskOVaan olleen yhteisen kaikille viimeaikaisilla halli

tuksille. 

Fuhumalla yleisen rauhan vakauttamiseat& tämän sop~sen 

ka~tta Ja m~ista sentapaisista ~imäärisistä 8eikoista kalkki 

p~uJat koettiva t ilmeIsesti rauhoittaa omaa h~onoa omaamntoaan. 

Sopi~k8en takana on todellisuudessa kolme motiivia: ensinnäkin 

sisäpoliittinen, a.o. radikaalien halu tehdä ele vasemmalle; toi

seksi na1v1 uako että kaupalliset suht.et VenäJän kanssa täten 

.... daan paremmin JIlrJestllllla, kolmanneksi selvä toivo saada kii

la syntlllUn Moskovan Ja Berl1nin vilHn Ja saada MoskOvasta 

uusi ystävä, Joka uhkaa Saksan selkäpuolta. Näml ovat 80P~ 

sen todelliset motiivit Ja niitä On 1~onnoll1sesti arvosteltava 

sellals1naan. htta ne peiteUUn ltukkaisk1eleen Ja monisanaiaua.. 

teen JOIsta On pakko 8&noa, että niiden Kamari8sa Ja yleiaaaal 

edellyttllml -ivi.etU ei ollut Kamar1n arvon mukainen. Jf.ahtoi

va tpa }.~oskova.sa nauraa partaansa! 
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Ka ikes ta huolimatta osoitti keskustelu, Josta yllä olen 

lyhyesti t e yt selkoa, että Euroopan politiikassa on olemassa 

uusi tekiJä, Joka on otettava huomioon. 

Litvinoffin pari päivää sitten Faul-Bonoourille ja Her

riot'lle osoittamat kiitossähk~sanomat Ja näiden herrojen vas

taussähkeet kilpailevat keskenään makeasanaisuudes8&, mutta to

siasia että t äl l a isia s ähkeitä on vaihdet~, on sekin merkki 

muuttuneesta suhteesta.. 

Jossa in määrin yl1malkalalln sanoin l'aul-Bonoour a.ntoi 

Jälleen ymmärtää. että sopimus Jo olisi vilk&s~ttanut tai 

olisi vilkastuttamassa. kauppa.neuvotteluja molemJlen maiden vä-

1111ä. Olen tlimän johdosta uudelleen tutkinllt a.siaa ja luulen 

edelleen. ett ä l'alll-Bonoour taasen tahtoi rauhoittaa kaikkia. 

niitä Kamarin jäseniä. 

Ranskan kauppasuhteiden 

jotka ovat hllolestuneita Moskovan .14 
xl 

epäedulliSl1lldesta Ranskalle. Ehdotuksia 

on kuten tl1nDet~a molemmin pllolin tehty, mutta ovat ne tä

ljän saakka aina JOIltu.neet IlmpikuJaan, osaksi Venä jän vanhojen 

velkojen, osaksi Venäjän pyytllmien IlIls1en luottojen vuoksi. 
Puhuin eilen asiasta holan ambassaadissa, Jossa ker-

rottiin heidän pari kolme viikkoa sitten Iludelleen yksityis-
koh taisuti tlltkineen kysymystä ja tulleen siihen tIl1okseen, 

ettei nellvottelllJa ainakaan vielä käldä. sama käsitys v~llit

see Ruotsin lähetystössä. missä eilen siitä puhuin. Ja pari 

päivää sitten aterioin erään ~ai d'Orsayn Venäjän-osaston 

virkamiehen kans8&, Joka vakuuttamella vakuutti :xxI 8&maa.. 

~ästä huolimatta olen Jossain määrin levoton Siitä, 

että piakkoin neuvotteluihin vakavasti tllllaan k~ään käsiksi 

Ja koe te taan l eJ7täl. jokin taloudellinen 1Il0dus vi vendi. Se ka

lIlar1kes~stelu, Josta yllä olen tehll7t selkoa, on mInusta, 

paitSI ettk se todi.taa ranakalaia-venäläl.en 1ähentel7n teke-

xl 
V. 1911 011 ba1&Dl81n koettlsienttl 121 

xxI RumanIan lähettiläs on nIInllään tät ä mieltä. Hän mlluten on s7-
västl onne ton Kamarin kesll:uatelUilta. 
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vän edist,ysaskeleita. vakava memento myös meille. Jotka varmasti

kaan emme - tule hyötymään vaan päinvastoin häviämään, Jos Mosko

van Ja Parisin välillä aikaansaadaan vaikkapa pienikin kaupalli

nen yhteisymmärrys. 

~äällä on kerrottu, että Ti~leaoo Juuri nIihin aikoihin, 

jolloin yllämainittu kamarikeskustelu tapahtu.i Gen~vessä. olisi 08-

tentatiivisella tavalla kaikkien kuullen ilmoittanut VenäJän edusa 

tajalle tyytyväisyytensä siihen tapaan, jolla Venäjä on esiinty

nyt hyökkääJän määrittelyn asiassa. Jos tässä on perää, on se 

sitä merkillisempää, kun ~uistelemme. miten vielä äskettäin Ti

tulesoo jyrkästi vastusti yksinpä neuvotteluja Moskovan kanssa. 

x x 
x 

25/5 -33. Niitä harvoJa lehtiä, jotka enää kirjoittelevat 

Moskov a vas~an on Cotyn lehdist~. Joitakuita päiviä Sitten Fi

garo paljasti, että "L'Aube"-nimisessä täkäläisessä katolisessa leh

dessä muudan Laudrain Julkaisi kirjoituksen, joka sisälsi suora

na isen ylistyksen Moskovalle. Lehden toimituksen puolesta ei an

nettu mitään selitystä, ei edes vaikka Figaro todisti Laudrainin 

samaan ~ikaan kirjoittelevan ~on Blumin vasemmistososialistiseen 

lehteen "Le Populaire". 

Nyt on kuitenkin Vatikaanin virallinen ääni torvi "Osserva

tore Romano" selvästi tuominnut yllämainitun "L'Auben" kirjoituk

sen, minkä johdosta "L'Auben" toimitus lopultakin eilen on katso

nut olevansa velvollinen antamaan lukijoilleen selityksen, jossa 

se de sanoi Laudra1nin kirjoituksen, joskin ka.u.tta ranta1n. Ei 

ole villa kiintoa todeta, että niissäkin piireissä tapaa mosko

valaista henkeä. 

Ilokseni huomaan, että "Journal de Gtn~v." tämänpäiväisea

s, numerossaan siaäl tää Parisin - ~irJeenva1htaJanssa P. B:n (Pierre 

Bernus; Journal des D'bata'n ulkopoliittinen toimittaja) kirJoi~

sen, Joasa hän Kamarin keskusteluista koskien _otaakeasiaa kärttää 

aivan samaa kieltä kuin allekirjOittanut ibmetellen, että tämä 

.eikka melkein kokonaan on JääDyt auurelta ylielaöltä huomaamatta. 

lIo(~ ~ . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

~. N:O 
Par i aiaaa toukokuun 27 p: nä 1933. 

f 

?:er r a 1:inister1, 

Täten kunnio ittaen lähetän Teille ra~orttini 

n:o 21, joka si sältää : 

Suomen ja Ranskan kauppasuhteista (1 osa). 

ottakaa va staan, Herra ~ inisteri, erinoma1sen 

kunnioi tllksen1 vakuu tua • 

Herra Ulkoasiainm i ni s teri A. liACKZE~, 
Ulkoaaia1nmln1steri/j'; 

H e 1 a i n k 1. 
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Salainen . 
..................... ~ .. ~ ... ::t ... l ... ~ .. J...sSA OLEVA IAlllTYSTö. 

·f·· · · ' 

RAPORTTI.,. .1.. ..!Ib ;,:t) 
..... ..... 1'arisl .ssa .. .. li!6. p:nä .... to.u..~o ... kuuta 19 .. 3.3... J~~, 31_ 

Asia: ....... $.y..p.m~.fL . .l~ .J~~rU;l.~~JLJP1. ~.I>~~ ..... . 

suh ~f;lJ!:1.~. ! . .... I. .. ~ ................................. ................... . 

Palattuani lyhyeltä käynniltä Belgiassa menin 24/5 k~ppa

ministerilH5n puhuakaeni useista taasen pinnalle tulleista, mait

temme kauppasuhteita kiinnostavista kysymyksistä Ja ennankaikkea 

esiintuodakseni syvän tyytymätt~myyteni lisenss1maksua koskevasta 

asetukse.sta. Keskusteluun, Jota kesti toista tuntia, ottivat 

osaa sekä Bonnefon-Craponne, ranskalaisen kauppasopimusneuvottelu_ 

kunnan puheenJohta J} ettli Louyriao. Huomaa1n kaikest.., miten hä.

peissään olivat lisenssimakauata - tiedänkin että kauppamin1ate

rl~ teki voitavanaa sen estämi.eka1 - Ja heidän ystävällisyydel_ 

lään ei ollut raJoJa. Emme kosketellut kyQ'IDystä l .. eiden 1nl

likäsittelystä Suomessa, emme liioin kysymystä alkoholipykälien 

sovelluttamisestaö kun eivät ranskalaiset niistä puhuneet en 

luonn~llisesti miräkääD sitä tehnyt. Koskettelin kyllä ~hka

teollisuutemme tyytymättomyyttä, mutta en tehnyt mi täÖll ykSi tJris

kohtaista eSitystä, koska minulla ei vielä siinä SQhteessa ole 

ohJelta Ja koska aala kaiketi on toisessa yhteydessä esille 

otettava. Keskustelu liikkui senvuoksi yksinomaan vientimme vai

keukSissa. !een seu~avassa lyhyesti selkoa kustakin eri koh

dasta erik.en. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ullcomaaedustulcsen tiedoituJcsiin. muHa . .. .] : 

............... ......................................... .. ................. .................... ......... ................ ........ ............. ............. ............... . 
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2. 

J.isensslmak81. 

Ennen puutavaraa koskevan lisenssimaksuaeetuksen Julkaise

mista 13/5 tein sarJan dåmaroheJa eri ministeriHissä. samoin 

ruotsalaiset tekivät voitavansa tämän makS4n estämiseksI Ruuta

varal ta. Olen ollut eri ttäin pahoillani s11 tä että 

että ulkoministerl0ssä minulle kuten myHs ruotsalaisille usko tel

tiin, ettl , lisenssim~ksu sahatullekin puutavaralIe tulisi olemaan 

30 fr. elkä BO fr. kuten &setus määrää. SaatoIn kuitenkIn 

kauppamin1steriOsaä, tutustumalla aUuR8räisl1n asiakirJo1h1n Jot

ka mInulle näytettiin, tOdeta. että todellisuudessa oli aJatel

tu sahatullekin puutavaralle vain 30 fr. mutta että slt~altsi 

011 suunnitel tu puutavaratull1n uutta korotusta 120 frangista. 

170 trangiin tOnnilta. Kun 10/5 kävin budJettiministerin luona, 

tämä kertoi Jo allekirJoittaneensa asetQksen mutta ei muista

vansa varmuudella, kuinka korkeaksi maksu puutavaralIe tulIsi. 

Seuraavana päivänä kävi Ruotsin asiainhoi taJ. kauppaministerin 

luona Ja sai kuulla, että BO tr. oli kyseessä. 

Tämä ristiriitaisuus saa nyttemmin selvi~ksensä siitä, 

että enslmäinen asetus todella Jo oli allekirJOitettu, mutta 

että kauppaministeriC Ja ulkomin1steriC yhdessä 

Nutetukal. Nämät mln1steriC t näet suostuIvat 

saivat s.-n 

sl1hfln että 

Re

saha-

tun puutavarL~ maksu nostetaan BO frangiln sillä ehdolla. että 

tulleJa ei koroteta Ja että pohJoIsmaiselle puutavd.ralle vuoden 

Jälkipuol1akoka1 anne taan korkeampi erikoiakontingenttl. Pälm1n1 ... 

teri i~se oli ottanut osaa neuvotteluihin Ja huomate.saan eri

mielisyyden vallit.evan vaatinut Gliasta kiinnostuneita ml.tatili.l

tä " tunnin .!abeä eopimaan lee.tnlln. Tulok.en tunn ..... 

K~Rpamin1lterlG •• I minulle motivoitiin heidän kannanot

tOUoll aUll, että tulleJa ei voUa alentaa ilman pUbmentin 

luoatumusta. Jotavaltoln lleenaat.ak~ on vlllaikaiuen toimenpldt. 

Heldän mieIntlln ratkaia 1118 011 pienemlll paha. 

Ilman tllll.U~ltI OA tuloaten Il7G*ln vaikuUl.DIlt suaa.. 
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tiesa 10/5 k.,ty keakustelu, Jossa senaattori N4ron a.ettl 

llanlLolevalle ma.anvllJelysmin1sterille eräitä kysymyksiä kou1en 

vilJaa ja puutavaraa, vaatien kotimaisen puutavaratuotanoon 

suoJelemiata. varsinkin surt~en poistuttua. lisen.s1makaun 

avulla. Hän vaati sitäpaitsi peittelemättä tämän llaenS8imak

sun määr äämistä sa.hatulle puulle 80 trangikai. Ya&nvllJeIT_i

nisteri vastauksessaan ilmoitti lisenssimak~asetuksen kohta tu-

levan Ja "muita toimenpiteitä· suunniteltav&n. Tämä SenaatIn 

keskustelu tapahtui ennen viimeistä ministeriöiden Välistä neu

vottelua ja kauppaministeriössä m.inulle sano ttUn "muilla toi

menpiteillä· tarkoitetun tullikorotuksia. joihIn ei siis nyt 

ryhdytä. sek mahdollisesti eräitä vähennyksiä Keski-Euroopan 

puutavarakontingenteissa. 

Olkoon että tllmä kronolooainen eri ttely v älent liä 1IUi.&n

viljelysministerin sanojen "mui te. toimenpi tei tä· merkitystä. to

siasiana pysyy. että keskustelu Senaatissa Ja maanviljelysmi

nisterin va staus todistavat aiv~ toisenlaEta käsitystä lisens-
~ .... 

simaksun luonteesta \' fiskaalisena toimenpi teenä kuin minkä olem-

me kuulleet esitetyn virallisissa keakusteluissamme. Lähetän 

eri kirJeen kera SenaatIn keakustelupöytäkirJan mainitulta päi

v ä! tä. 

BudjettimInisteriltä sain kohta käyntin1 jälkeen kirjeen, 

jonka t ähän lainaan: 

• V.onsieur le !iIinis tre. 

Jlai l'honneur de vous taira oonn&ttre qutun d'oret 

instItuant des taxes applloables aux importateurs de dIvers , 
produit. oontingentts et notamment aux lmportateurs de bo18 

sera publi' 4ema!n 13 m&1 au Journal otrioiel. 

Comme suite A la 44marche que vous avez raite aupr6s 

de moi, Je tiene A pr'olser que oes taxes, pr'vue. par 

l'artI01e 56 4e la 101 4u 2B r'vrier 19ZZ. ne sauraient 

en auoune taqon 'tre a.s1ml1'es aux droits de douane. 111 •• 

pr'.entent. en ettet, le oaraot6re 4 t ua pr,/6lement op'r'.ur 

le. b4n4tioe. aupplfmentaire. r"li.,. par le. importateur8 , 



• 

• 

4. 

l a f aveur des meaures de oontingentement, elles son~, en 

outre. essentiellement temporaires. 

J1aJoute que Je me suis erroro' de rixer le. taxes 

oonoernant les bois a un taux ausai aod'r' qU'il 'teit 

po.sible. oompte tenu des int'r8ts dont J'ai la oharge. 

Je vous prie d'agr'er. MonSieur le Ministre, l'assu_ 

r ance de ma hau te consid'ration. 

Le Ministre du Budget 

' :ons ieur l e l .. i ni s tre de Fi nl ande. L. Lamoureux. " 

Kauan mieti t tyäni olen t ähän kirJeeseen vastannut esiin

tuoden huol estumi semme. ihmetellen t ämänluontoisen maksun kor

keutta sekä huomauttaen. että bud Jettiminis te rin Ja maanvilJe_ 

lysminist8r1n Senaati ssa antaman vastauks en välillä on olemas

sa oleellinen eroavaisuus lisenssimaksun sisäi seen luonteeseen 

nähden. 

Olen viel ä tänään ulkoministeriössä lisenssimaksusta pu

huva erässä t oi oessa yhteydessä. mutta otaksun ett ä tämä kes

kustelu ei tule palJa stamaan mitään uutta. 

Olen luonnollisesti antanut ~ärtää. miten erinOmAisen 

kiusallisen vaikutuksen lisenssimaksu Suomessa on ai kaan saanut , 

varsinkin näin kohta lisäsopimuksemme ratirioimisen Jälkeen. 

Olen myös osoittaakseni tyytymättOmyyttä Jättänyt lähettämättä 

kotia ehdotukseni äskettäisen sopimuksen Johdosta mahdollisesti 

vaihdettavista kunniamerkeistä, mistä asiasta Jo valmistavasti 

täällä olin ohJeitteni mukaisesti puhunut. Kautta rantain lie

nee tämä tullut asianomaisten min1st8riOiden tietoon. En katso 

olevan syyt ä tätä kunniamerkkiaaiaa nyt liiaksi aktivoida, ol

koon että kuten tiedän ulkoministerl0 Ja kauppaministeriD, Joi. 

ovat tehneet voitavansa llaena

Ja olkoon että' enal helken 

den herroista lll.hlnnä on »uhe, 

s1m&kaun aU»i.tami8lk8i minimiin 

käaitykSan1 slitl. Ittä meille 

»1 pitävän palkka&ll ... 
011 Talehdel tue Ii n'" .. n IIV ... 
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Olen parissakin sähkeessä Ja erinäisissä kirJeisaä Herra 

Ulkoasiainministerill, viitannut siihen että meidän näissä olo

suhteissa olisi ryhdyttäv ä jonkinlaisiin v~statoimenpiteisiin 

ranskalaisten tavaroiden tuonnin vaikeuttamiseks1. huolimatta sil

tä ett ä aina on olemassa vaaraa sellaisesta toimenpiteestä. 

ko ska kauppataseemme on meille siksi edullinen. ~'a&.ll, ••• t' 
VOiSi tällöin ajatella esim. konjakin tullin huomattavaa ko~
tusta taikka alkoholiliikkeen hinnoittelussa tapahtuvaa modif1-

katiota ylöspäin. Jota ranskalaiset eivät voi kontrollOida. Pa

remp i olisi luonnollisesti. jos vasta toimenpide saisi fialta&ll

sen luonteen. s.o. olisi t~sin adekvaatti lisenssimaksulle • 

Jos näin meneteltäisiin voisimme helpommin asettaa mol~at mak

sut toisiaan vaataan tulevissa neuvottelui.sa. Tiedän että eh

dotustani va ikeuttaa se _seikka, ettei tällaista fiskaaliata 

maksua voi taoe konJakilIe panna. ilman Eduskunnan päätöstä. 

~siaa vaikeuttaa lisäksi kaksi tos1asiaa. _ 

Toinen on se seikka mistä olen viime päivinä päässyt 

selville, että näet ruotsalaiset eivät mitään sellaista toimen

pidettä suunnittelee Meidän on varsin vaikeata yksin sellalseen 

ryht,ä. j ollemme saa edes ruotsale.1sia mukaan. Ruotsalaiset pel

käävät samoin kauppataseensa edullisuutta sekä sitä että rans

kalaiset voisivat tehdä va.ikeuksia Ruotsin muille vientlartik_ 

10tUe. joidea Kaala kuten tunnettua on paljon laajempi ltu1n 

meidän. 

Toinen tosiseikka. Ja tätä alleviivaavat myöskin vahvasti 

ruotsalaiset, on se että tWl:äläiset puutavaran ostajat ovat 

merkillisen r&WLalliset. He' ajattelevat näet näin: 

1) Lisen8s1m&k8U ei ole suurempi kuin punnan. ..0. puu

tavaran hintojen laatu, 

a) l1senss1m&kau kohd1etuu kaikkiin, kun si täTastoin sur

tue kohdistui vain erinlLi alin ma1b.1n. 

3) hinnat ovat nousemN.. eikä l1senasilD&ltau 01. vl.ll. 



6. 

4) lisenssimaksusta huolimatta on varmaa että sekä Ruot-

sin että Suomen samoinkuin muiden maiden, Itävaltaa ehkä lu

kuunottamatta, puutavarakontingentit saadaan täytetyiksi. 

Tähän hu omautan että ostajat nyt kuten aIna näkevät 

vain muutamia kuukausia eteenpäin Ja että he eivät huomaa, 

mikä vaara llsesnssimaksuaS&. kuten muissa puutavaraan kohdis

tuvissa toimenpiteissä piilee sikäli että puutavaran Jatkuva 

käyttö on uhÄttu Ja ett ä puutavaraa aletaan korvata toisella 

ma teriaalilla. anulla on tapana sanoa ke skus teluissani. että 

puutaVar an droits divins. ikioikeudet. ovat vaarassa. Minulle 
~ ... ..... i:. 

on kerrottukin, että · reutateollisuuden keskuskomitea olisi ol-

lut toimenpiteen takana, Joskaan ei näkyvästi. 

~ästä huo limatta olemme varsin va ikeassa asemassa vasta-

toimenpiteeseen nähden niin kauan kuin ranskalaiset ostaJat. 

s.o. ne henkilö t joihin muodollisesti ja asiallisesti tämä 

toimenpide lähinnä kOhdiStuU! eiv ""t osolta tyytymättömyyttä. Tie

dän kyllä että pohJ oismaisen puutavaranostajien syndikaattn pre

sidentti on huolissaan, mutta on suuriakin ostajia, Jotka vai

kenevat. Tämä seikka on luonnollisesti otettava tarkan harkin-

nan alaiseksi meilläkin. Ruotsin lähetystön kauppa-attasea sa

noikin minulle toissapäivänä, että asiain näin ollen on ehkä 

parempi säästää vastatoimenpiteis11n ryhtymistä, kunnes ilmenee 

uusia tapauksia. jotka kohdistuvat suoraan meihin vientimaih1n. 

( Jatk.) 

(Koska minulla tällä he tkellä on työvoimö.in PU\l tet ta 

lähetystö.sini, on minun pakko lähettää tämän raportin Jatko 

seuraavassa lentopostissa.) 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA: ..... ~: ............................................... . 

OSASTO: (1f?.~ ..... ...... ..... ' ..................... . 

ASIA: ........................................................................... . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ; 

N:O 8 & ~ - J /l Parlslesa toukotRua a, p:nA 1911. 

Herra lUnlsterl, 

Lähetän täten kunnlolttaen Tellle raporttlni 

N:o 21 (II osa), Joka sisältää: 

Saomen Ja Ranskan kaappasuhtelata. II • 

Ottakaa vastaan, Herra Mlnlsterl. erinomai

sen kunniolblksenl vakuu~e • 

Herra Ulkoaslalnminlsteri A. HA~. 
Ulko&llalnmln1ster18. 

H e 1 • 1 n k 1. 
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Salainen . 

Ennenkuin Jatkan tämän raportin ensimäisessä osassa alka

maani esitystä tilanteesta haluan vielä mainita lisenssimakSQn 

Johdosta seuraavaa. 

K~dessäni tOissapäivänä viemlasä ulkoasiainminist8rl0n kaup

paosaston johtaJalle kreivi de la Raumelle JälJennOksen ministe

ri Haokzellin vastauksesta Xansainliiton pääsihteerille koskien 

Ranskan Ja Itävallan puutav&rasopimusta (mistä lähemmin alempana). 

JOUduimme puhumaan vieläkin lisenssimaksusta Ja sain tällOin vah

Vistuksen. samoinkuin ruotsalaisetkin ovat saaneet. sille käsityk

selleni, että ulkoministeriO Ja kauppaminist8riO todella ovat teh

neet kaiken voitavansa tämän maksun estämiseksi Ja että he pe

riaattees.. eivät tätä maksua hyväksy. Kreivi de la Bauae meni 

Siksi pitkille. että hän naurahti ba.dJettiministerin vli! tteelle 

mak8Rn muka yksinomaan tiskaalisesta luonteesta. 

Minulla oli muuten hänen kanssaan pitkä keskustelu puuta

varasta yleenaä Ja koetin hänelle todistaa - luulen että tlesä 

on uusi tepsivä argumentti - että Ranskan puutavaratuttannon ka

taatroot1nen p1enenem1nen e1 riipu ulkomaisesta kilpailusta vaan 

siitä että auoJelutoimenpiteiden puutavaralle aiheuttamat vaikeu-

].Jcew [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) T;wallinen. 2) T;wIiUinen ja lisäksi .""""" 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitubiin. 4) Ei ulkomuedustuksen tiedoituksiin. mutta " .. " .. .]: 

............................................................. .. ........ ... ....... ............................... ~ ........... , ... . ................................. . -. 
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d.t väh.ntävät sen käytäntCi Ja sen mUkais.sti sen Iqsyntäi 3t;;. 

s1 ten välillisesti va1mttavat ehki1s,Y"t1 Rannan oman puutava

ran DWyntiin. Koska huonompia laatuJa h.lpo_ln voidaan korvata 

mRulla materiaalilla tule. Jatmva puutavaran ahdist8lem1n.n aJan

pitkään ankarammin kohdistwmaan ranskalaist.n oman puutavaran t7-
syntääD min meikäläiseen, Jota kork.amman laatunsa vuoksi .1 

koskaan voida täydellisesti syrJ~tti'" 

Vielä vahvisti kreivi d. la Bawme ml~lle, että RanataD 

puutavaran ostaJien puolelta ei ole kuulunut valituksia li •• nssl

mak~n Johdosta. Ruotsin läh.tystön taholta minulle uud.lle.n on 

huomautettu tämän seikan tek.vän vastatolm.npit ••••• n ryhtymls.n 

meidän puoleltamme varain kyseen&laileksl. 

Puutavarasta puhuttaessa mainltsen vieli, .ttä Bonneton. 

Craponn. kaupP&m1n1steriCstä minulle tänään ilmoitti maanvilJ.lys

ministerin kana8~ 8ovi~, .ttä pohJoismaat raporttin1 .nalmil •• n 

osan mukais.stl todella saavat 8uuremman kont1Dgentln vuoden Jäl

kipuollakokai. D.kre.tti Julaistan.en lählpi1vlnä. En tosin täti 

haUskaa uutista uskalla uskoa .nn.nkuin näen aen pain.t~. 

ItäVallan Ja Ranskan puutavara.op~s • 

XauPRam1n1sterlC.8ä ihmeteltiin, että ole... sikal kauan 

viivyt.ll •• t kannanotto ... e tähän kys~k .. en nähden. Selitin luon

nollise.ti mel1l* oleVaA hyVin 'p"ielulata vaatustaa toim.npld.t

ti, Joka helpottaisi taloud.lll ••• tl kär.lvlD ItiVallan auttaml.ta( 

Ja huomautin .tti ... m..... on 81U vaikeampi, koaka ulkoalnt.te. 

rlCs.ä m.Ul. auoRan on sanottu, että aop1aukaen vo1aaaaastua1_ 

s.n •• tämin.n meidän puoleltamm. volai Johtaa siihen että meUti 

Ja niiltä mailta, Jotka to1alvat HII6l.la taValla, vähenn.ttlls11n 

puutavaran .rlltolakont1llc.ntt1a. XIlvaavana yht.1et7Dn lluutteelle 

eri mlni8ter1Dld.n vllllll III&J.ntttakOOll, .ttt k-llPamlniat.rlDn 

herrat elvlt ottaDee' uatoat.... tlllai.ta m.ll1. ulkomini.teriDe
sä väit.,,.. 

oJätt"sda1 tot._llliYlIlä kreivi da 1& Bauaelll .1IlJlJUIIl-.. 
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sen ulkoministeri Haokzellin kirJee.tä Kansainliiton Pläaiht.lril. 

le. huomautin ohJeitt.ni mukaisesti, .ttä ~omi katsoo tlalD s0-

pimuksen oleva.n ristiriidassa BUosib1immuu8P.riaatteen kansaa, ~l

leviivasin nimenomaan, ettemme ole tahtoneet vast&uks.saama. ka

Jota asian materiaaliseen puoleen emmekä protestoida. Kreivi dl 

la Baume minua onnitteli vast~sen muodosta Ja uudisti SaD. 

mikä aikaisemmin meille ulkoministeri~ssä on sanot~ prot •• tin 

mahdollisista seur. uksista. Tähän luonnollisesti vakav eti huo

mautin. etteivät kysymykset ole lainkaan kommen~abelia. Sitä

paitsi lau.suin ihmettelyn! s11 tä että Ranska m,y6ntää erikois

oikeuksia poliittiSista syistä Itävallan puutavaralIe, Joka euo

raan kilpailee Ranskan oman puutav&ratuotannon kanssa. 

Tiedossani on, että Ruotsi vastannee Kansainliiton pää

sihteerille aamantapaisestl kuin m. lisäten, ettei se halua 

tehdä v~ lkeuksia, mutta pidättää itsell.en oikeuden palata aSiaan, 

Jos tulee osoittautumaan, .ttä sopimus kä,ytännl5ssä tuottaa han

kaluuksia Ruotsin omille intresseille. 

Massa Ja selluloosa. 

Kysymykseeni kauppamlnisteri~seä. onko mitään uutta mas

saan Ja sellulooaaan nähden reklster~itävisSä, vastattiin että 

tullirau.ha, Jonka Ranska on allekirjoittanut heinäkuun 31 p:ään 

saakka. estää mihinkään toimenpiteeseen ryhtymistä tässä suhtees

sa. Saanemme siis olla edes muutaman kuukauden vielä rauhassa. 

mutta onko tilanne heinäkuun Jälkeen näin onnellisesti Jatkuva. 

riippuu luonnollisesti Lontoon kokouksen tulOksista. 

JoUkUi tiedoasani on. ranskalaistIn tull1rauhaan tekem11n 

varaumi1n, Jotka klaittävät Jo tek.illä olleita tOimenpiteitä, 

.i ~~ m.idän vi.nti.... kiinnoatavla nimikkeitä. 

Uu.ia lat1eh4otukaia. 

Sln Johdoata Ittä lehdlt olivat maininneet hallituksln 

Jättlll •• n parlamentille kakai l&tiehdo tuata , JOiasa hallitus P77-
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tää t äydet valtuudet tullikysymyksissl, kysyin kauppaministeri~s

sä Jö toissapäivänä my~s ulkoministeriOssi, mitä nämä l&kieh

dotukset, Joiden sanamuotoa ei vielä ~neta, merkitsevät. Mi

nulle on vastattu, että niiden tarkoituksena on antaa halli

tukselle mahdollisuus korottaa tulle Ja siinä tapauksessa, e ttl 

Lontoon konfere nssi pakottaisi Ranskan luopumaan kontingentti_ 

Järjestelmästä. Toiseksi l akiehdotukset antaisivat hallitukselle 

elastisanman mahdollisuuden käsitellä tulleJa eduskunnan ollesaa 

lomalla , mikä tulee olemaan la1ta kuten ennenkin noin hein&

kuun puoliväli stä marraskuun alkuun. Kolmanneksi on minulle sa

nottu, että toinen lakiehdotua si sli.! täl Joukon yksi tyiskohtaisia 

ehdotuksia tullialalla saksaan nähden aiheutuen tämä siitä, että 

Ranskan Ja Sakaan välinen uusi sopimus myöntää kummallekin val

tiolle oikeuden irtisanoa nyt voimassa olevat tullisitomiset 

15 päivän kuluessa. Tähän oikeuteen ei ole vielä kaJot~, 

vaikka uusi sopimus on ollut pian 1/2 vuotta voimassa. mutta 

tarkoi tus on I13t ryhtyi 

aeen irtisanomistietl Ja 

kan halli tus on kuullllUlla 

seJä nämät tOimenpiteet 

tuksen sanamuodon. 

erinäisten tulliaitomisten vapauttaml_ 

samalla kertaa nostaa tulleJa. Rana

eräille hallituksille, Joiden intrea

voivat koskea, kommunikoinut lakiehdo_ 

Olen sekä kauppaministeriOssä että ulkoministeri~8aä huo

mauttanut. että nämät lakiehdotukset ovat Omiaan huo1eatuttama.an. 

ko ska on vaikeata tietää, tullaanko niitä SOvittamaan ainoaa

taan ylempänä malni ttuih1n tapauksUn. Itse shssa minulle 

kaUPPUlin1steri~a.ä sivuaennen vllt&ttl1n alihenkin. että näitä 

valtuuksia Yo14aan kl\Yttää Jokaista maata kOhtaan, Joka korot

tele. tulleJean. 

3&nomalehtlpap.rl. 

Otin puheekal my8akln ke.äkuuasa alkavat n,uvotte~t aa

noll&l.ehtlpaperltuolUlln - vapaaehtoisesta raJoltukse.ta I17rs. enal 

YUO~ IAapp .. lnlst8rirs •• ä ml~e tIll~1n vaatat'l1n, että Jo. 
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:5. 

ulkoaaisten tuottaJien puolelta ei alostuta vapaaehtoiaen raJoi

tuksen pidentämiseen, h&lli tus on valmis täsaä tapauks.aaa suoa

tumaan paperitehtailiJoiden vaatimuk.een sanomalehtipaperin tuon

nin konttngentoimiseata ~irallista tietä enai vuodeksi tämln 

vuoden numeroitten pohJalla. Tämän ilmoitti Bonneton-Craponne 

myös ministeri Prooopnle hänen täällä v11mekai kqdeaaaään. 

Tällainen ratkaisu loppuJen lopuksi olisi ehkä ~arempi. koska 

kontingenttiJ ärJestelmän lakatessa vapaus uudelleen v&llitsisi, 

kun sitävastoin nykyinen "ystävyyasopimus. meidät sitoisi sen

kin Jälkeen. Si t äp.ai tai nykyisen tilanteen pidennys samalla 

pohJalla olisl pienempi paha kuin Jos täkäläiset paperitehtai_ 

liJat pakotettaiSiin kostoksi boikott&m&&Jl suomalaista massaa, 

mistä vain kilpailiJamme hyötyisivät. 

Tekeillä on sen pahempi uusi asetus Joka koskee alku. 

perImerkintää papereissa. Jos tämä a.etus ulotetaan myOs sano

mc.lehtipaper11n, koituisi alitä uusia turhia teknillisiä han ... 

keuksia. Olen asiasta valittanut kauppaministeriOOn. Jotapaitsi 

agenttiemme kautta olen toiminut. Olen huomauttanut ruotsala1_ 

sillekin tästä asetusehdotuksesta, 

saimme JälJennOksen~ TOistaiseksi 

Prooop, ehtii näin ollen tänne 

Josta ystävätietä onneksi 

asia on lykätty Ja ministeri 

tul tuaan itse pereh tyä aalan 

teknilliseen puoleen, mutta mikäli olen kuullut, tämä ehdotus 

Jo sisält,vial siihen aakaalaisia vastaan kohdistuvaan lakieh4o_ 

tukaeen, Josta ylempänä oli puhe. 

~rtaxe. 

Bräästä suom&laiseata lehde.tä luin, että Englannilta 

pola te t tai a1in 1:5 % aurtaxe kll tokaekai s11 tä lainaa ta, Il1Dlta 

Englanti äskettäin myOnsi Ranskalle. Täsal1 uutisesaa ei 01. pe

räa. 1m t ta en p !tälai mahdo ttomana • UI. Baglannll ta sur tue 11-

hl tulev&1sWldea. tulee pohtUM&ll Jotain talOUdellista tai po

liittista "stapalvelusta vaataaa. 
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6. 

Huolimatta do llarin laskusta ei ole vielä surtaxea pan

tu amerikkalaisille tavaroille, vaikka lollarin lasku ~o liik

kuu 15 1j korvissa. On tuskin luultavaa. että näin ltt.inkaan 

tulee käymään katsoen Lontoon kokouksen läheisyyteen Ja velka

kysymyks en arkuuteen. 

x x 
x 

Tässä yhteydessä kiinnostanee nähdä tämän vuoden ensl

mäisen kolmanneksen Ranskan ulkomaankauppaa koskevat numerot: 

~ 
6 .069.000 

19~~ 

10.~7.000 

Vienti 

Tuonti 

( tuhansissa frangeissal . 

.illL 
7.0M.000 

( tuhansissa frangeissal 

.!2l! 
10.168.000 

Kuten näistä ~rolsta näkyy on vienti ~atkuvas8& la ... 

kussa, Jotavastoin tuonti pienessä nousussa. Tämä ilmiO saa se

lityksensä Ranskassa vallitsevasta hintaln luonnottomasta korkeu

desta. 

x 
x 

Olen siitä saakka kun punta l\Yksyllä 19~1 Jätti kullan 

ollut, kuten muistettaneen, sitä mieltä että Ranskassa missä 

vuonna 1926 ~o elettiin lntlatiokausi, ei hevIllä uuteen ~ 

laskuun ryh4ytä.. 

MYGnnän. että looglllisesti Ja puhtaaatl taloudellise.tl 

kat.ottuna trall81n lasku 01111 luonnollinen, ~o. kerta ei kat

aota m&hdol1i.eks1 vaikuttaa hintatason laamun, s.o. luopua _0-
Jelupolitl1ka.ta. 

Mutta asialla on toinen puolenaa. Enemmän kuin ai •• 1LIa 



maassa on t äällä elämä poli tisoi tu.. Parlamentin Ja 

risenl halli tu.ksen taka.n& eivät seiso liike-elämän JOhtavat mie

het vaan va11tsiJat. Voi huoleti sanoa että 90 % valitsiJoista 

on pieniä Ja isoJa kap1ta11steJa, ko illaan eläviä. Jokainen 

r anskalainen valitsiJa on itse asi~s sa pieni kapitalisti. mikä 

vaiku ttaa hänen koko maa i lmankatsomukse ensa. Siinähän on 

nen sanoen suurin ero t äkäläisen Ja eBim. meikäläisen parlamen

taarisen elllmän väl illä, että täällä vali tS.1Jat ovat varakkaita 

Ja ett ä parlamentti tekee kaikkensa heidän kukkaroaan s äästääk

seen. Jotavastoin meikäläisiss ä maissa valitsiJain suuri enam

mi st6 on pennit6ntä. 

Jos halli tus 

irtau~isen kullasta. 

Ja parlamentti täällä päättäiSivät frangin 

voisi se hyvin tuntu.vasti v ... 1kuttaa hal-

11 tuksen aaema~. Jopa olemasaaoloon. 

luonnollisesti tämä on vain selitys minkä tähden fr&ni;is

ta ei vielä ole luovuttu Ja minkätähden kaikki Johtavat hen

kilö t puheissaan vakuuttavat, ettei kullasta luovuta. Tie tysti 

tästä huolimatta pakko voi tu.lla ylivoimaiseksi, mutta tun~ 

s11tl ettei kullasta al nat.an ennen Lontoon kokousta luovuta • 

.1käli tieelän on Ranskan puolelta Jatkuviasa neuvotte

lui.... Ålnerlkan Ja Englannin kanssa Lontoon kokouksen valmista

miseksi JärJestelmällisesti ~.etuttu sIlle kannalle. että Lon

toon kokouksessa on päätettävä yleinen kultaan pa1a&m.1nen. Jos

ta sitten mahdolli.e.ti voidaan samoin yhtei.e.ti a.teettain 

luopua. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Parisissa toukokuun 30 p :nä 1933. 
:0 

_erra ' inisteri. 
1. -
1 

• L~etän t~ ten kunnioi tta en Te ille ra orttin1 

' :0 22 , j ok sisä l tää 

Ranskan kauppapoli tiikan perusteista. 

tt e.kae. vastaan, Eerra JCinisteri, erinomai-

sen kunnioitukseni vakuutus • 

• 
Herra Ulkoasiainministeri Å. HACKZELL. 

Ulko&alainmlnls terll5. 
H e 1 s i n k i. 
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Salainen. 
PA~ISI SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 22. 

Far1 s1 ssa .. ~Q. p:nä t.ou.~.9. .. .. kuuta 19 .. =?~ .• 

Asia : .... . R~.o .. . k.~.n ...... ~.~.P.P.~.kQl.l tl1~~n 

,Pe r us ei s t~... .. . ....... . ........ . 

Ranskan kauppamini s teri Louis Serre ~iti toissapäivänä 

Chamb~ryn kauppakamarin avajaistilaisuudessa puheen, Jossa hän 

määritteli hallituksensa kauppapolitiikan perusteita m.m. seu-

raavast!: 

WKontingenttipol1tiikka j ota toiset kannattavat, toiset 

taas ankarasti arvostelevat, ei ole sinänsä suotava mutta se 

on välttämä tön niin kauan kuin löytyy ihmisiä, j otka k~ttä

vät dumpinei a helpottaakseen tuotteittensa vientiä/O.JOskaan em-

me voi kokonaan kont1ngenttej pOistaa, meillä tulee olemaan 

aihe tta (nous serons amen~.l ryhtyä toimenpiteisiin niiden J&

kamiseksi toisin kuin nyt, voidaks~e niistä mahdollisimman 

pal Jon hyH tyäW • 

Viimeinen perin kiintoisa lause tarkoittanee sitä huhua 

Johon viittasin raporti8sani n:o 19 Ja jonka mukaan suunnitel

laan Siirtymistä sellaiseen kont1ngenttiJärjestelmään, Joka on 

eräisiin tave.roihin nähden vc.l.lalla Belgiassa, että näet pysy

tetään ainoastaan yle iskontingentti , Jonka sisällä kilpailu on 

vapaa eri maiden kesken. 

Suosi tu.1mmuulperi .. attee.ta lausui kauppaministeri seuraav .... : 

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

J) Ei ulkomaaeclustuksen tiecloituksiin. 4) Ei ulkomaaeclustuksen tiecloitubiin, mutta .... ..... .): 

...... ................................... _ ...... .. _~.!.~.~.~.'.g,'~.l ........... ........ ........ ............. ................................................ . 

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

"-II 



2. 

"Ehdotonta suosituimmuusperiaatetta, Jota sovellutetaan 

kaikkiin tuot teisiin Ja kaikkiin maihin normaaliaikana, on pak

ko r ajoi ttaa niin kauan kuin taloudellinen epävakaisuus on 

vallalla. Se häi ritsee resiprositeetin, s.o. wdo ut des" perI

aatteen toteuttamista, periaatteen Joka on ainoa tepsivä me

toodi nykyaikana. Tämä. hankaluus ei ole meiltä jäänyt huomaa

matta ja se nvuoksi me uusissa kauppasoplmukeissamme rajOitamme 

suosituimmuuden kantavuutta. Mutta k~ikkI nämät (kontingenttl)tol_ 

menpiteet eivät ole muuta kuin valmistuksIa (pr6mioes) taiste

lun voittamiseksi; meidän täytyy vielä lisätä ostokykyä Ja vä

hent ää tehtaanhintoJa. 

Senvuoksi täytyy, maksoi mitä maksoi, Vähentää tuotanto-

kustannuksia, alentaa veroja 

tama oontre les 

silmällä pi täen 

su ttu". 

~venemen ts, 

on Lontoon 

y.m., t.s. muodostaa yhtenäinen rin

vaatien kaikilta uhrauksia. Tätä 

t aloudellinen konf~enssi kokoon kut-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ _ / 

• ;0 1 v v - J-\) 
Parlal... te.ltuua 10 p:nl 1933 • 

,ii I()S- ~ '3J 

/.~ - ~3 ! 

Herra Kinistlri. 

Lähetän täten tunnioittaen Teille raporttln1 

5:0 23. Joka aiaältll 

Ranskan ~dJetti Tal.ls~Dat. 

Sosialistien suhtautwDlnen hallItukseen. 

ottakaa Taataan. Herra Klnleterl. erlnoaai.en 

kunnIoituksen! vakuutua • I 

Herra Ulio •• la1aa1n1shrl .1. IU.CI'zv.L, 
Ulkoa.lalnalnllter18. 
H • 1 • 1 n t 1. 
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P ARI S 1 SSA OLEVA LlUIETYSrö. 

RAPORTTI n:o •• 

hr1el ssa . . 'L p:nä .. ~' .• I .kuuta 19 .. ZZ .• 

Asia: J~~~ .... ~Il.J.~'U vala1e twlu t. . . . ... 

~081.11.' U •. n ~uh tau tuaill,~.~ .. ~~

l1tutae •• 
_ ••••• u __ ••••• 0 ••• ' ••••••••••••• ••• ••••••••••• 

Salainen. 

3/ ~ /0" Ja(.. 

/}: - 33 

3) 

.Tuuri Innen h.lluntalta Ranakan .katunnat 10»ulMkin 

.&1va' katon alll tlmln vuoden valtlon talouaarv10n - 5 kolto

na1st. muk_tt. IQ'lShAatl'nuna. 'alouaarv10 plAtW 25.6 .1l~aar-

41n 1'r&ncin, •• 0. noln 10 allJaar41n .uo ..... rkan vaJak.e.n • 

• • 0. vaJau. on 8I1urea» 1 min SUo •• n v&1 tlon talousarvl0 kahdel

ta vuod.lta! Ylel •• A kAaltl'ka.nA on mlt.Dkln. .ttA v.ro~.n 

Jatmvan vaen_laen. vl.nnin llenen_la. Ja ultoMalalat.n ~ 

riatlen luvun vlh.n .. l .. n Johdo.ta vaJaus tod.lll~.lla vaod.n 

10JR1la tul.. 01.... .IUOlata IlU1lreaJl, k&1ket1kln .UnA 8 

allJaar4in tr&ngln korvla.a. 

ftrt01 talkeenl .1 ole tilli t.rtaa »_,.. t .. 1n lla1ln 

aah401U.Un aev.raU.lin. Totean valn .tta tAatl huol1llatta 

:t1'&llC1 .1 v181l ole laskenut vaikka alta niin .0naaU on en

nuat.ttu, .1UI luo»ualn.n nltöanaaa. tlllla On yhtä })&l~on 

»0111 Ulnen mln talouuUln.n Q8J'IQa. .1 tQ.DIIl alll1Jraan lmal.

.valta. ettl fZ'&DCl laul81 un.. Lontoon kollferens81a. koua 

fllUCln »yQlllnea Jta.U.... on _Urllya bIluan koko e.Unt_

aeU. J.a kk'Ilb1le taaaa tokoukae ••• 

BI.l~eUn a1k ..... uU 011 y1-1_la .. n .·t ... oalen val

keatalen ...... !01 .. 1ta »uolen Seaaattl el alteakUll Mkt_t 

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

J) lii ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ....... .) : 

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

............................... .......................... ~!.~J...H ..... ......................... ...... ............................................... . 

............................... ~ ........ .... . .. . . .............. .. .. . .... .. . . ... . .. . ..... . .. . ....... . . . ... .. ... . ... .. . . .. ..................................... ......... . 
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1. 

8Uo.~ .rl1slin bR4J.tllrlsl1n m.noTäh'~k.l1a. '01 •• 1ta puolea 

s. T.aU vähelU2Tksll eoslaal18en t7lSa alalla Ja .ueata1kltea 

s. n.tusU petro.11aonollolln luoa1eta. Sodaliatit .... a. ~olta 

oaak81 ei toi .Tipollin puolu.kokoua.n pH.tI.. alati. raporU .... l 

n:o 18 ol.n teb..D1't •• lkoa, Ja Joill. 011.1 ollut "nln help

poa kAJttll Senaatin Ja X&aarln vllllll Tallite'Tl. .rl.l.11~_ 

alA Ollien puob.nR5koh ti.naa qYlkal. pl t1 TAt qlll ~nklaU 

kiinni petroollaonopol18ta ~a T .. tu.tlTat 7htl Jnkl.tl kosteat.

ta eO.lallel1n bu4J.Uimeno1hin, autta ha~aan.l.at loppUn •• t7k

.,.aa al.tl kohta llheamin. ,at.n Dala41.r sllat,i 811tl ~a

tut ••• ta Senaatin Ja eoslallstl.n 7.taT114.n Täll.... Jota 011 

tt .~st.t •• 

• 

Xltä S,naattiln tal.. ..atlin Jopa 040t.t~ h.lpa.a1n 

7kslal.1ls71s s,ntJaaan kolaanel.n luk .. l.l.n Jllka.n Tlla.l •••• a 

51 •••• a 1.tunno.... Jonka kulu.... lopullls.t koaproa1e.lt ll •• D

.1 aikaan ... ,a.lI. p.trool!k7.,.,. Tain n",ttl h.tk.a .a1k.Maal

ta mutta Jo Tila. Tl1kko~.n lDllu.... eaattol huomata halU .... 

puolu •• ntln lehtien alkaTan klrJoit.lla tltl monollolla Taataan. 

Jot.n ei ollut o40Uaaatoata etta Dala41,r S.naatill. teki 

koaproaia.ieh4o tuta en. Jonka lDUkaan '1' troollaonopollq'1II1atl ei 

v1ell tilli 1stUlltokaa4.l1a ratkal.ta Taan komle.loDi a •• t.~ 

qQIITstä Tiili poht1aaan. Tlaan 'hdotukSln Senaatti h7TIk..,l • 

• Un Q'ntJl Tila. tlqa... koaproal •• l. ~ota .0.lall.U t 

Jatauta.aalla kaUua 17baila 'lTat .nU tT.DM.t ab41etu ..... 

S"JIlt •• -tall1 klrJo1tla lll"alllitaln raporttlDi n:o 18 

GIl .0alall.t1puolu... a4a.aka.Dtar,r .... a tapallanut sCr&&fta. 

l1aobUa mo.. raJOrU.aaa1 .. lDita .tu. .4a.ata.Dtar,.1D 

.n ... l."a 011.... partl.1,atloDi.t.~a Ja Tl1tt .... 1 88hta14en 

rlktoa1.-. QJt11 •• en .. aita,... hallltu.,uolu...... ra41kaal.lh1a. 

IAoa Blu Ja Z'JUIa 11U •• 1ht .. rt han Jo elllllll j,T1cUll1a:to

kouta .ro.lftt alla" to1a1..... :ta.&rla ua.IAll .. a kokoo .. ", 

tu toakoJauua pollYIH ... Z7MI. j,T1caODla ... raTaa ..... _ .. 

tv.lou.a ,a1Ma alla ~ haOllate..... eUI Jotmt olkaiatOall, .. 
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a. 

lU .. t ol1 ..... t el1l"Vilaa.. ..... •• paan .U,"A. uul.lleu nllt.l 

L40A BlualA J.. P .. ul ~amr'A &lkai •• apliA tolailA" r,rha ..... 

!latll. huoliaaU.. kl ... l pian •• blk.l .tu 7ht'.Ii.n. 
r;ytua.... .1 all1kaan .&. ... lpoDiA kautt.. ollut ... OlU"IUlt ft&Il 

pllA ...... to1A. Ioni.n. bQIJettlk •• tast.lan kulu..... ~llolDk1A 

K .. rl.... ... .. lllh .... an J.. pl1 ... letä pl.1 ... 11D IIIlUttllftJl 1l1.11&lu 

.. iheuttamien perip.t1oJ'. Jllbu !'J'haln 8Ilurl 1Deaa1.t5 .11 

6' JAa.nta loppuAan •• tyk •••• A lIne.tl h"lllb1k.eA ~dJ.ttl.k-

40ta.kean puole.ta a1DOaataan 29 J"'A.n lID •• tl .. sä ei tl ...... 

taan. 

'''1 kahti"Jako Z7ba..... l1alUta1 nliA huo .. tt ..... an 

enemmlatIJn .... ttll..... • ... lgnoDin kokou.ta ...... tau. on luonnol-

li.e8tl puolu...... Ja koko poliitti...... ... .. ~... h.rlttlQ7t 

.rlnomal.'A SUIlI'ta hD.oa1ota e1kl ~aan tilli h.tkelll "'01 

.ano. a1h1A U.' haJan1wa1n.n 1'J!taIa.1 ... tt... Johtaa. Onp .. 

~~ Diln pltklll. .tta L'OA BlDa klelt.,t17 Julk&1s ..... ta 

olkei.tor,rba1n .ell~k811 puolu.en ... iralll..... lehd.aal Le Po-

pul .. lr.... Jo .... hln .4.l1eu ..... r.IZl1 ... U aUraa. J" .UI 

olk1a 811pl JulkIl... 4.klaratlo1ta Jotka t.k .... lt J .. t~ ... an 7h

t.lat,en kT •• 8Jl .. l .. l •• kai. 

auamntaryhaln 'AlUllst5A kUUlan ail1-U •• luonno111Jl1Jl 

AlkDkohta että taa.el._. "ltaA. puolue 111 .. k.l 1.0101Quaall .. 

Jou~u kokoJl&&n pola 7lehten ulol1_ hol1uM J. aJaa N41-

kaallt olkeuaalle. SUlpa1 tai .1 01. aah40toAta .tta R.naud.l 

Ja Dut olalato.ll.... JohtaJat .. " ......... t plu ta.l .... an aJan. 

Jolloin halll~. kut.n B.lgl •• aak1n ..... tl1 t~.t .... l~ul.t 

taloul.1l1.1.... ...101... J. Jolloin h.illn ml.le.\lIn 01181,.. 

~1 olla __ 10 _U" U".ll nlalik.l. hoitel...... b1A 

'7·71 nU." .lLIoin tålola aTrJIua. 

OA .,D.kl_ •• 1"'11 .. 1 ..... ,1 .tt. .0.I&lI.tlpuol~e. JOlla 

Rane .... 011 lUu 110, •• __ •• OD JoutuAut 81th .. koh ..... 

JOllota oIlJ.laM 0_ tutlateUa.... Ja rl .... JI ko.t.l ta.. ftIIIIl 

.1 _"tt •• . _1.... ..KUI puoluen haJ ...... ta. 



· .. " 4. 

kln e ttä ~oatln Daled1tr on tn't7Tl1aan .o.lalhUen slaU

sun ha~ .. nnnk8.en. hIlDen el plU 111&):sl luottaa eria1el1-

s174en ~&tkuTai81luteen. On totta että tilli henell. 8081a

l1atl t ovat ~ou tune et iklvlln vlliklteen Sak.an soslallaUen 

TUot.l. Bi ole unehtuDut että h. vlell helnlkuun lopulla 

191' vllttlvlt, ettelvät nlalt aara.l kel.arl Wllhela1n IIp

pu~en all.; ~. D7t t.... vlell p.ri pii vU ennen 1[1 tler1n 

lopullista voltto.. he välttlvät Saksan s081alld .. okratlan el 

millolnkaan antautuvan llman tatateluaf loa kohta Ranat .... 

kolal.Dllen t ••• v .. Uaa .. ikan. on ollut erllDl&1nen henkl.en 

.rl.tekratlan aerkk1. ~ohon toaln on lilttYD7t pal~on anoble

al., kuulu. v ..... latoon. el kultankaan sOllalld.okra Uall. 

tälll he tkeUä ole sl U tuulta aUplen .. 11.. kuln .onene .1-

kala.pan. tau ten.. l(u. tta til"nne vol ta .. en plan IIIIlU ttua. 

So.iallstiaen eduakunta!7halll er1a1el1qykslä tulee k181" 

telealln helnäkuun l' p:nl kokoontuva pUOlueen 

kongreaa1. 

kansalllnen 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

P&1"1a1... ke.IkuWl 11 p :nl 1935. 

33/~ J3 
16/b.3'J ',~-

....J 

Ulkoa.1e.1m1n18 te 1"18 lli , ~ l> . 
R e 1 . ' 1 n "k 1. 

Täten 1mnn101 ttaen 1lhetllJl Ulko •• 1a1Daln1ater181_ 

1e ~portt1n1 n:o 24. Joka alaältllll 

Ranakan Ja MoakoTan S1hte.t. 



..... 

• 

• 

.. .. l. .A a 1 .. . ~Ll SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTTI n:o .4. 
Parl11 ssa ., p:nä ,U ...... kuuta 19 .. aa • 

Asia : ...... ~.~.~ Ja )(oakoy~ 

m.ht .. t. 

Salainen. 

~"'k.enl alkal ... plln reportte1h1nl ot.akea.1a.ta kaA

nlo1 ttaen YlellL aalnl teen .euraan. ... 

VenlJIIl .0tUa.tta.eoJen -..puelllen Ranakaall Ja RanKan 

uMen amba ... 4IUSrin AlJhan41n llhto lloakoyaan oyat antaatet al. 

heUa uaeU.1n Juhlall1n.ukal11l, Joh8& on kuule... ollut lluA 

palJon ranltalalala poll1tlkkoJa Ja talou.tllalll JohtaJia. Ira. 
llalllollut a1nulle kertoi 1l114u JuhlatUal_uka1tn Jo Dll11etut

tueu 1111 tI. tllal_uala, Joi ta nllll.l1a-aakMla181ll 7sUyndell 

kulta-alkolna I:relt1llalq pl t1 Unter 4en LiIlIleI11111 altlll 81-

Jal~I.Y"" VanlJIn ambaaaaa41 .... 

! .. tI. huoliaa t ta on mU.dln .1111 taholla, Joka 011 

Ylhe.1Il 11l110 •• =t .oatoyaa 7.UY17te.Il, al.ttu ylh1ttU.1l h •• 

rlLtlL .11tl 1.~Ii .. t.. Joka t .. 1II aaan 7lelatl 81'11p14attl 

karakt8rhol toukokuu pul1yllllal , .. IJIII Ja Banakan b7lkkU. 

alttelq7a.p1-.ka.1l tl.aitt'17n &1kua IMarla.. .11llpl on JA 

!..,81a. ll&IlItu .Ilt. .0atOy.... ollut .. baaa481S1'l. ., Ullkill 

tlumtttu .Gal .... Jota Pietari.. ..,t.7111 191'1 Ja alkatalnata 

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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1. 

Tjell x) 
1918 kOitti pela.taa altl p.laatlttaTl... 011 • Irlaoulaert .. 1-

vös sl Ja tod1etia.nahTaa8& klrJ •••• 11 l.hdln toattutslll. o_u

tanut. .ttl Xlrriot'n '.it,r. X .. arl •• a boleh'Tiki.n auta halua

ta T1ell1 a)'t~n Tall&ntumoutaeD JI1lt.IJlt1n Jatkaa aotaa SU ... 

Ta.taan on hi.toriallisten tosiaaioid.n a.ltta.lsta pJäll •• n.!1-

ml kirJ' on luett.Taua Le ' .. p.i... ~/5. 

Figaro.s. on sitApaitsi kenraali Nl •••• 1. Jok. .&1nlt~ 

aikana 011 Boulen.ln aotll .... 1 .. 1e. KOHOT.... a.lT! "lJlTt su0-

Ja aaioit. t.Talla Jota 11 ole aiTan m.i1'1 tteleT. IIlr1'1ot'n 

hl.torialli •• ll. .ui.tl11 •• 

Vi.ll mainittakoon ,ttl -Ff4fratlon R'~bliOain.- n1a1nlll 

oik.l.topuolu. Iak.ttl11n piti 7llia&l1 kongrea.ln, Jonka h1TIt.7-

miatl ponei.t. nllJInn ••• A sanotaan: ~olu. ..11ttll .ttl T.na

ll1a-ranakalai .. n ystäT77Iln .itaan .. anti on tiu.lIniaUd.n Taralt. 

4 'uni laportano. oapU.lI. IIIltta pitlä TältUIIAttCSall1& Tlnlll1 .. 

ran&talal.ert hyCSkkllaattCSB11s.op1llllt •• n tarkka. SOTIlluttamlata. a1-

klll tul.. kOIlllllll1aU.en 1nternationalln JI1rJeatlalll propaganlan 

R.nata... .suTl.n TalkOTIIlAl&1aten koalte. On Ran.kan kaD-

.. UI O.oUtanut .1diU_..... Jollt. all.klrJolttaJ1ata _lllitta

toon Bourutt. P. DoljO~t. Piirre StaTl 7.... Ja Jo ... ko

altea kllnntttAl yl.l.CSn huoalota KO.koTan .. ut~ttoalln tarkoi. 

tu.perUn. JOiden lopa111.1Il. lhante.na on kaikkiin IQ"kyl.tln 

T.ltl014ln hlTltt~n Ja 1li141n all.taajn.n KoakoTan 41kta~

rln alll. 

1la1IliUatoOJl .,esa lua Jov.rnal 4. GlntTl 87 Ja el.llt" 

·1l81a11 •• 11a .1ftl.la klrJol tIlk •• n porclalal.tln h7Tlkal. J014u 

.... IQ'Ittllaat_Q7 •• o»laIak ..... tut.a T01Man kut.n ftnnettu. 

on k"lQ"t .nU.tl .1111 ttIT"' •• 1 • 

• Ulnu JOVD&l. 41. D'H_ Ja tllllllJl1Tlln.n ftpro ... 

x) .01ll.... JaU:,al •• 1 »ua1k&a aJ..tela.... W \& .Jalta II al. 
»-... alal .... 1 Yl1kU~1 .. _. Jo .. JILlb •••• llaa.~.t 
Irl klrJ.... 01u 1.1t,-' uUa .Ulua nlhtl -laMlal ... 
Jotta .1a1l.\&Y.t palJo. aua.. kO •• T" _ .oal... .,.tl alta 
-Ulal.. 11»1 ... "1..... JUa uallaaaU. 1918 -UIalla Pie
tari." JIl 'ol~... Yli"'''. 



a • 

• en n.ro t tua t VA.t& ya.tt Ran8kan halli tU8ta ryht7Dl1a ta ka""al .. 

11 sUn 81 toWIIUks11n Ve näJIn kanssa. Jllltl.alnen er1lto1seaU 

on huoll • .aan Berllner !aggblattin klrJoltukse.ta 29/&, Jo ... 

kerrotaan Ranskan hallItuksen 8Uostuneen neuyottele.aan TInA

läisten kana_ .ellaisella pohJalla. etta .e olisi n.lIlla 

IIl'lSntäIDlän ~O ~ luoton .. aJaata en ole huoll&J1nut .1 tlan M1-

nltun - niille lllltlteille Jotka VenaJllle yle.lt. SensiJaan 

ei 0118i enll puhetta taaariD&lltuis1eta nloista. )[Ulua pal

Jon periä Berllner !~blattln huhnl... on en u8kalla vlela 

sanoa Ja neuvotteluJen tahti on erinomaisen hida.. Brlllle 

vlrk.velJellenl on tosIn lakettlin k~ppamlnlsterllSs.a 8anot~ 

että tolvov.t -llUutalllan kuuk~den per ... tl- plllevänsl 1iQ.1olt

.een. Ja luultavaa on ettl ke8kusteluJa _1.... koko a~ 

k~4Un. Ilutta vllae pllvinl tapa_anl monet vlrk.nlJell1 J. 

yleinen ll1ellp14e fIllht.utunt vielä hyYin skeptll11se.U tu.

lok .. en. Kn usk.lt.1ai olla lUalt.l opt1ml.Unen ta.... 8Q..b,.. 

tee ••• 

Flp.ron mukaan 01181 Par1al1n aaapunut oulul.. tahe

kiati Bl1e Xurs valvouseen .. b ..... 41n turYla.. tlltllll.IA 

valkovenllllst,n JItJ,.tISJI, JoIden sotIlaallInen luonne h7Dk .. 

kllmltte.", •• oplmDlt.,n a.tuttu. vol.aaa on klellett7. 

Samassa postla.a llhetln poliitt selle o ... tolle u.eat 

7lllaaln1tu1.ta aanoaalehtiklrJoitukal.ta alltuperllslnl. 

9/6. '''änpIlYlls, •• '' suure... kamarlpuhee.eaan Daladler 

t,ht711n selkoa Ranakan auhtautJaj..e.ta Lontoon konterenaa1iD 

.ekl nelJIIl ya11an lU to.ta ayO. koaltettell h7lSltltllal.ttDIt,J'7'.o

piData 'enaJIn kan... IllUtta aivan .ivuaeanen, telti.tpI 81e11 

aanoa odottaattoan l.7bTe.U. ntlln uutta hln ei uiDI tuo-

mlt el111 •• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 

Parllalaaa helnäkuun 5 p:n& 1933. 

[;6 11J1JJ;; , 
!{}!9 ·33 

ulkoas1a1nm1n18ter101~. ( 
A ~ 

H e 1 s 1 n k 1. 

Täten kunn10ittaen oheisena lähetän Ulkoas1a1n-

m1n1sterl011e raportttni n:o 25, Joka sisältää: 

"Suomen Tietoto1m1ston Ja l(hdlsten tiedot 

kansainvälisestä tilanteeata~ 



• 

• 

....... 1: ...• .. a. J ... l ... $ .l SSA OLEVA IAlllTYSTö. 

RAPORTTI 8:0 .16. 

hr11.e1 ssa .. I . p:nä hel,nä .... kuuta 193.3. •. 

Asia : .. . !~.9.~ .• ~.. . ~.l.~.~.CI~9.~l..".1;.on . . Ja 

lthcll .• tOn th4Q t . Jtt..naalnT.Jlh .. tl 

.t1l1:n t UI tI.':'., .. ... .... . . . .......... ... .................. . 

Salainen . 

å(, !bfj (J 
11?'$3 

r ~, 

K1ertoki rJe easUn n: 0 39 Ulkoasiainm1n1 s terilS. Gentvesaä 

olevan Uhetystl5n raportin n:o 15 Johdosta, pyytu. Llhetystl51 

sille ilmoittamaan havainnoistaan otsake.siassa. 

Tämän JOhdosta allekirJoittanut lähettiläs viitta~ ra

porttiinsa n:o 48 viime vuodelta. Josea. Jo ennen viimeaikai

sia tapahtwmia Sakeassa, kiinnitin balli~kseni huomiota siihen 

yksipuoliseen tapaan, Jolla us at suomalaiset sanomalehdet suo

malaiselle y 18 hlSUe .elos tava t tapah tumia ulkomailla. Koe tin 

tässl raportiss&n1 tOdistaa, että huomattavat osa .uomalaisten 

lehti.n ulkomaalais •• ta tledoitukse.ta aaapun SUomeen Berll1n1n 

k~tta vahTaati vlrit.tt,nI • 

!lIIIä tilanne ei ole vähillllläs.äkUn .Uraaal parantunut 

Sakaan lakeiaan vallankumouksen Jälk •• n. Sen Johdosta että tA

aä TallaDkumoU8 nlk77 osak.i Jakaneen ,l.i •• n mi.llplt •• n Ja 

UDOmalebdlsten Suom .. sa kahtee le1rUn. on luolUlolllata .ua 
.rUt 1.hA,t. ehkl Tlell euur ...... aa määrae.ä mln .1Ul.n, e4.1-

lun .... ntuat Sak ... ta "&pUlleita YlrltettYJI ti.toJa. Ii 01. 

11ioit.ltua vl1ttll .ttl B.rll1ni DTk7~ ~omattavas.a allrll.a 

kont~lloi yl.l.tl ml.11~i4.ttl SUom ..... 

lU..aä mUrln SUoa.n Ilttoto1a1Bto Tola1 ft1kuttaa tiliin 

lilkelu (kirjilimin seurililvien ohjeiden mulc4tiln : 1) Tavilllinen. 2) Tav.Jlinen jil lisiksi .......... . 

J) Ei ulkomilaedustuksm tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomil4tedustuksen tiedoituJcsiin. muHii .. .... .]: 

..................... ......... .... ............ t ............ ..... ......... ............. ... ...... ............................................... _ .................... . 

.... _ ................... ~~.~.~~.t~.~ .~.~.~~~ ..... ~.J~ ........ ~ ........... ..... . 
••••• ••••••••• •••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••• ••••• •••• ••• r ••• • ••••••• •••••• •• ••• ••••••••• •••• . .. . .. ............. . ... .. ... . . . . ...... ..... . ..... ... ................. 
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valitettavan tilanteen parantamiseksi, siitä mi~n on vaikea 

lausua omakohtaista mielipidettä. koska en tunne mainitA1n 

toimiston toimintamuotoJa Ja -ohJe! ta. Että sensi Jaan maini

tussa toimistossa vallitsevista periaatteista kotimaisen uutia

aineiston t1edoittamiseksi ulkomaille voi olla eri mieltä, 

siitä olen alkais~m1n sekä puhunut että kirJoittanut, mRtta 

s11 tähän ei tässä yhteydessä ole kysymy •• 

Palataksenl pääasiaan mainitaen että Herra Ulkominla

terin viikko si tten ollessa täällä, niinikään hänelle huomau

tin suomalaisten lehtien yksipuolisesta tiedoituato1mlnnasta 

vara1nkln Saksan äakettäisen vall~ouk.en Jälkeen. Ja roh

kenin hänelle suggeroida aJaUlkaen että Jos näin Jatkuu, vl

ranomaistamme velvollisuudeksi ahkä muodoatuu yleisen mielipi

teen valistaminen oikealla uutisalneistolla. 

Aivan riippumatta siitä mikä tulee olemaan SUo •• n 

kannanotto. Jos Euroopassa piakkoin syttyy uusi aseellinen 

konnikti - Jonka mahdollisuus san pahempi on otettava huo

mioon Ja Johon on v&rust&uduttava. Ja aivan riippum&tta 

siitä tuleeko Saksan nykyinen Johto olemaan tällaisen kon

fliktin sattuuaa asioiden Jphdo... tai ei, suomalais.Ua 

yle1s~llä on oikeus vaatia, että sl1le asiat eaitetään ob

JektiiVisessa muodossa. Olisi erehdys väittää että tämä ollsl 

ollut asianlaita viime kuukausien kuluessa. AJattelen tlllein 

yhtä palJon kaikkia nUtä tärkeitä tapahtumia Joita ei lain

kaan ole .elostettu lehdla.äame tai ainakin mahdollisimman si-
xl 

vumennen. 

x 
x 

xJ 
Kala. nUtI eJlllantllalat.n Johtavien valUoal •• ten l:-cn

tOJa .utalaiavainoleta, l'IIlbauop1aaatea t&rklatA1kse.ta y •••• 
Jolta alahuoDl.n tun..... kokouta •• ta UI/. lahU.n ei ole 
JUUt"aut Ja J01b1n nlb4en koko Englaanla yl.tae puolu.l.l1D 
kahoaaatta On Jht7ll7t. 



Todistuksena sanomalehdistömme elastisuuden puutteesta 

mainitsan tässä yhteydessä, että kun helmikuusaa suom&laia

ranskalainen kaupallinen liaäsopimus solmittiin, ainoastaan 

yksi Helsingin suurlehti kirJoitti siitä artikkelin. Senai

Jaan samoina päivinä eräät lehdet sisälsivät pUkirJoituk

aiakin SUomeA Ja Englannin kauppaauhteista - kirJoituksia. 

Jo iden usein panegyyrlaen sävyn hyödylliayydeatä si~ennen 

sanoen saattoi olla eri mieltä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
helnlltuun 7 11 :nl 1933. 

Ulkoaaiainministerl011e, 

H e 1 a i n k 1. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoaslalnml

nhteri !l Ue raporttini N:o 26, Joka aial1 tll: 

Eräiatä Suomea koskevista kauppapoliitti

sista kYSY!fksiata • 



• 

Salainen . 
........ ... ~ ... Å JtJ ... ~ .. s. ~ . .sSA OLEVA LAIIIlYSTö. 

RAPORTTI n:o 26 .• 

ParU81 ssa .... ~ p:nä he j,J;lI .... kuuta 19 ..... 8. 

Asia : .... ~~~.~ .. ~~ ...... ~.~~.~ ...... ~Q ~~evh~. 

Olen ~o pari kuukautta aitten erllasä raportiaaan1 il

moi ttanut pUsae.ni selv11le s11 tä .ttä on mahdollisesti odo

tettaviaaa Ranakaasa nykyään vallitsevan kontingenttiJärJestelmlD 

muuttaminen sUhen suuntaan että eri maille nykyään yle1akon

tingentin puittei.aa myOnnetyt n.k. matemaatti8et (koska ne pe

rus~vat eräiden a i kaia,mplen vuosien matemaattise.n keSkIarvoon 

~oko sellalaena taikka kaikille samaasa määrässä redusoi~a) 

erlkolakontingentl t p01atett&1s11n ~a kilpailu Jätettäisiin ya.

paakai eri maiden kesten tuon yl.lskontlngentln pultt.lssa. !äl

lainen jlr~ .. t'lml on e81m. vo1h1n nähden vallalla BelgIassa. 

fästä voial luonnollis.sti olla s. hyGty ettl maat ~ 

t.n SUomi, Joiden vienti ei viell 01. 10pu111se.tl k.hittYD7t. 

sala1yat mahdollisuuden kilpailla a.llalsl1nkin vlentlt&varo1h1n 

nahden, ~01 ta ne elYät vieneet Ranskaan niInä yuoalna, JCl1h1n 

kontlngenttl.n matemaattin.n arvo p.ru.~. t.s. •• prlYIIeegl. 

Jota nykylULn on lIlpl1olt. mylSnn.tty a.1tal.e.d.n markkinoiUa aIl

kana oU.lll. "111., pol.tul.l. 

fol •• lta puol.n ilaslsin Jo 811101n p.lk&IY1D1 .tt~ 

tlllatn.n JIrJ.at.laä Yar81Dkln Raaat.... h.lpostl v.l.l ml.ll

Yalt ... , ebklpl ~~lak1n .aaalla d.rlnloltav&an tllant ••••• n. 

].kelu [1cirj.imin seur •• vim ohjftden muk.an : 1) T"".llinen. 2) T"".Uinen j.lisäbi .......... . 

J) Ei ulkom •• edustuksen ti«loitubiin. 4) Ei ulJcom •• «Iustulcsen ti«loituksiin. mutta ....... .}: 

!avaUlaq. 
0 .• __ •••• 4 · •••••••••• _ •••••••• ~ •••••• · •• _ ................ __ •••• • ~ ••• _ . _ ...... _ • • ••••• • •.••••••••• • •••••••••••••••••••• •• ••••••• • •••••• ~ •••••••• _ • ••• 
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8. 

jotapa1tsi ' niillä mallIa joilla ve.nhasta&n on vahva vlentl

organlsa tio Ja tr di tionaallset vient1kanayansa, tulisi ollaan 

entistä su~rempi mahdollisuus lisätä vientiään tänne huonommin 

org&n1soltuJen maiden kustannuksella. Tähän tosin on lisättäyä 

että niillä aloilla, joilla vientiorganisatio~e on vahva, 

tästä voisi olla mellle nyo tyätin. 

Näihin pelonaiheisilnl l11ttyy vielä uusi sellalnen, 

jos ta ylllaalnltun raportin kirjoittamisen hetkellä en vielä 

01 t sin selv1' ä . K ppakamarimme vuosikokouksessa 89/6 

e h 11ntone ~os on en, Parl1 sin kauppakamarin joh tohen-

k 10 t , er 1 evan v mla liikkeellä jotka ajavat kon-

n ttl Jär e stelmän ma\l. t miete alussa mainl ttuun henkeen, 

mutt e ttä ylelsk~nt l ngenti p~tteis a myönnettäisiin lisens-

se ä ensi kädessä nill ai1!e , Jotka omasta puolestaan 

Ranskasta t arpeeksi ost yat.. Ole ;0 ka~1lll pelännyt tätä 11-

.~.tä. joka Sitäpai t si on t äy ln sopusoinnussa sen ranska-

laisten Lontoos esittämän periaatteen kanssa, että olisi 

pyrit t äva siihen että kauppavaihto rakennetaan bilateraalieen 

re.fproslte t ln pohjalle. Olen ~ulllsesti Ja kirjallisesti 

1ausuQut mielipiteeni. että ranskalaisten Lontoossa tekemät 

kau..pall1san pulan polat_1.ta tarkoittavat ehdotukaet oyat kah

d.... mht •• s_ vaaralli •• t, ensiksikin juuri Ill&in.itusta en8-

tä j. tota.ksi &ennoksi .ttä n. tähtäävät tuotannon kanaun .. 

yUlIan kontrollin jllrje.tälllis.u. .ikä pianill. vallo111. mer

kit.i.i kontrolli. euur.tn puolelta ilaan .ttä pi.nillä on 

mahdollisuus kontrolloida suuria. 

Olin a1keh.a paua ntaat a~.tuk •• , pap.riU. kun 1/'1 

erU •• a kutat.. Joutuin pltkllD kaakut.lmm ulkolD1nist8rllSn 

kappao ... ton u4en ~ohta,1an, u.ivi d. la Baaau kan .... Jo

ka otU a.bla--.s.n1~ ulan kauaanl pueekai. 8&1n •• ka

.1t7au ena k7QIIT. oa Jo varein pUkUle kehlttJll.eua val

al ..... te.n .. PUuteUavan1 n1aen __ bu __ ttl - 81'18 1Il0t-
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ain l ähetystOn Jäsenistä 011 sillä hetkelll kolmantena - .ttä 

~~D. päätökseen tässä suhteessa on vaikutt&nut .e seikka 

että Engl anti äskeisissä sopimuks i.saan Skandinavianmalden kana

aa on de taoto vaatinu t näil tä mailta erälsUn vientiart1kloi-
1.10_' 

hin nähden a äär ätynsuul'l1lsla o s to~a. "Tätä periaatetta /mekin 

uusissa soplmuks issamme noudat taa". 

Kuinka palJon 81ytä mlnnlla on ollut olla levoton yl

lä kosketellui s ta uusis ta suunnista Ranskan kauppapolitiikassa. 

s i l t ä on t odis tuks ena toiesapäivänä Julalstu Ja tänään voimaan 

as tuva r ansk&lais-vlr ol a i nen k~pall1nen lial8oplmn., ~onka tek.~ 

tin LähetystOn kauppaosaato läh.ttää eri käär.enl kommentaarei-

neen. Tämän l1säaop1m.uuen tuko 1 takstna 011 alltu&an. a_oil1-o 

kuin on l aita Ranskan saksan. Tshekkoslovakian. Itävallan y .m. 

k&nasa solm1m.iasa äakettäia1Bsä l1säsopimukais.... myöntQ. erl1 tl 

komp.n.atloita vaataan Ranskalle oikeus 15 päivin lrtiaanomis

aJalla dekon.olidoida eräisiin ~.l.aa .optmmk.i.aa luetel~i

hln tavaro1hin nähden nyt Ranaka.... aovelletut tullit. 

Täa.ä yhteydesaä ' ansaitsee mainitsemista, että tämln so

plmnkaen a.tuttua voimaan sekä taneerln että selluloosan tul

lit vapaatuva t tlhlnaatla •• ta sltoaise.taan. Kltä erikoisesti 

tul.. .elluloo.aan. 011 .en tulli a1dottu Ranskan aop1.&ksisaa 

parin lII1unk1n _an kans.... _tta on Ranskalla tlatl päivästä 

lähtien mahdolllS1lu8 15 päivin kIllu..... aaa4a tä .. ä auht ...... 

~lllnaa vapalkai J& korottaa n.. fIllal.ta toim.npld.ttl s.l

luloo.an auhtlen on luonnolll ••• ti p1d.ttlvä pal~oa vlh • ..an 

vaaralli •• na kIlin kontiD6'ntOintia. mikäli enää tarvit... pelI

tl auoJ.lutoim.m;iteitl tlkln tavaraan nähd.n. 

)iutta Viron .opilllka..... On pari muta kolltaa. ~6tka 

.rlkol ••• t l huol •• tut\avat. Bi1apl Ran8ta On a&aDut VirOD SUO.-
..:; 

-.aan .Uh.n ettl •• luopu .uo.1tntwpgc1 •• ta .Unl t&pMJt .... 

... .tU Banalta Johtaa tuontiMkat .rliltl _Uta (Ja1MA 011 

oUut I.sk.UIL1a 11.1 ta Bel",aan ~a Italiaan nJlLdaa), vaUbl 

.Ul. ka1kUta Johteta. .leU •• n .10101 .. luopu ao.Uutwua-
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duta valuuttamaksuih1n nähden ~a kolaannekal että .e luopuu 

suosituimmnudesta sellaisiin aop1muksiin nähden. ~otka Ranska 

tekee streaan kokouksen auosituksien mukaisesti. 

SUosituimmuudpn raJoittaminen J11lmainituiaaa suhtei.aa 

on uutta kauppasoplmusten historiaa ... 

Ranskan on s11s onnistunut aaada »&.ni lIIaa myl5ntyaaan 

sellaisiin suosi tuimmnuden raJoi tuksiln. ~oita se n,kyhetkellä 

tarvi taee Ja Joi t a ae my!5 hellllll1n tllllän sopimuksen peru.stuksel. 

la varmaan tulee vaatimaan toisiltakin. 

Sen lisäksi allekirJoituapI5JtäkirJa.s& Viron hallituk.en 

valtuutettu myl5ntyy seuraavaan: 

"En oonaid'ration de la r6duotion du volume des 'ohan

ge. oommeroiaux tranoo-eatoni.n.. et pour am'liorer la balanoe 

oommeroiale entre nos deux paya. le Gouvernement e.tonien se 

d'olare prit a poursuivre lea pourparlers engag'a en ne de 

la oonelusion d 'un aooord de.tin' A r'tablir l"quilibre des 

'ohange. et des or'ancea oOlllllleroialea entre l'Estonie et la 

France-, 

Tämä myl5nn,tJs lIIerkitsee sitä että Ranska tästä läh

tien tulee vaatiIIIaan aoptsukaia tehdes.l6nsitoumuksia siihen 

.uuntaan että kauppavaihdon res1prositeetti ainakin Jos .. in IIIUO

dos.. w.lee taatultsi. 

Kuten pitkin talvea olen hUOlllaut~t Ranskan uusi 

kauppapol1 tUkka tllh taa kahtaanne, osaksi 8J.oli tu1mllluuden raJoi

tettuun soveltami.e.n Ja toi.eksi kauppavaihdon .. attamisekai 

mUtlili lII~ll1ata taupa1noon eri ma1l1en kanaaa ex<1Jtsun. Jot

ka. Jos tulaista ta_painoa e1 voida .aavattu. saavat sU

U. makau kallll t lUlUlut • 

• ivan riippuaatta aiitl ~l •• to loppuJen lopukt! lon

too' totout ... ta mi tllll taikkien QTlts,.U ~lo.ta, klaUJk.'

Dl 011. .tU Jl1lanotuå p.ru~.l1a tu.l.... viell . kot ..... 

• rllll1sil va1t.utaia k.u»pa~tei...... RaaakUll. 
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Kuten 01 n aika1semmin maininnut Ranskan hallitus toiToi 

ennen kesälo a saavansa parlamentilta tlldet valtuudet erinl1-

sUn tulli'" symyksU.n . tllontimaksuJen ll0lstam1seen. valuuttamalt-. 

Jen käyttel e iseen y. m. nähden. Kamarin sekä ~lli- että ti

r siasi&1nvaliokunnat olivat halli~kaen p.o. lakiehdo~kslsta 

e i no isen nyrpelt. Todellinen ~y va.~.tukseen oli siinA 

ttä parlamentissa pelättiin niiden lakiehdotusten de taoto 

merki tsevän ensimäistä askelta halli~ksen diktatuuriin taloudel

lisina QS1IIYkslssl. Halli tua ei ole uakal tanut ina1atoida pe

llten epäluottamualausetta. Kamari menee huomenna hajalle ole

matta antanut tällaisia val~ukaia hallitukselle.%) 

Todellisuudeasa kuitenkin hall~tuksella Jo Dlt on aiksi 

monet mahdollisuudet panna ~lli- Ja mulaaa sentapa1s1sssa k1-

symyksls81 tahtonsa läpi parlamentin ollessa haJallakln. ettei 

ole 8Yltä toiToa kamarin vastustuka~n merkitsevan suoJelupoli

tUkan raJoi ttaalsta. BHnpl halli tals tlnlln on pannut 20 ":aen 

valuuttamakaun uudelleen Por~gal1lle. Jonka kanssa se on ilmi 
xx) 

kauppasodassa. Puhutaan myös s1itä että Ranaka panisi Yhdys-

val tain tavaroille valuuttamakaun. • .. oin Virolie. On luonnol

lista että Kanada Ja Englanti eivät voi ~oatua siihen. ettei 

valuuttamakaua uloteta Yhdysvaltoihin. Joa se taas ulotetaan 

Jhdyaval toihin. ai tä ei hllpolla vo14. pohtaa EnglanniUa. ais

t». on ollut puhetta. .&ln vaikeudet JatkuTat päivä päiTältl. 

% 
% 

%1 '1''1. Vl1me .Jeni Dalad1er bmarllta p"ai Ja sai valtuUdet 
pan.na TO~ aln l&leiehdo"kaen. Joka oikeuttaa hallitukain 
dekonaolldot.aaa Irlitä tull.Ja saksaan nlb4ea Ja nlltA aenJIl
keu korottaau. .laiaata olen kirjoittanut aikaiaema1n erikse~ 
aitA ei oli aotketta.. k7~ll.Jkaeen pleina pouToira'eist&. 

Dl 
Portucal 011 kutln ~et.a enalml1nln, Job ·oaU· poia 

aik&1a8lUD&l1 Taluuttaaurtazea. laoudo .i aenJllkeen ole laat.nut 
U.tllaaul Jaa,ln JoD.Jaa.n piat.... _U. Ranaka kat.oo porta&a1i
laia-ranatalala.. kaRppatllant •• n oleTan sop~ka.ttomuud.. a.'.el
la • .,.. Jota olk.u 'taa a1h1n to1m.npl te..... taIt.aDaa. PortAl&al puo_ 
laa.... on mUhal. P&lT1& aitten korottana.t .rlitl Ranat .. 
kohUa.-I!. .&le-Ja. .101l.n ,.tal "'hlllOnt.... Uaal tlTial lllan 
pitkIkai pahaa. 

I 



6. 

Tava teaaaDi pari p 'ivää sit ten Itävallan uuden tlkäll1-

sen lähe t tilään tulimme uh~eksi m. m. siiti minkä kannan 

Itä lta ai koo omaksua ranskalaisten lisenssi- y.m. maksuihin 

nähden. Puhll. te l ta vani sanoi Itävallan lainakysymyksen olevan 

t ällä he tkellä siksi aran, ettei Itävallan hallitus halua 

vaarantaa si t ä puuttumalla toiaarvoisiin lty~ksiin. laalrsin 

että myGs polii t tiset suhteet tällä he t kellä heidän puoleltaan 
xl 

vaativat varovai~utta. 

SensiJaan lähettiläs minulle vahvisti tiedon että Rans

kan metsädepartementtien ~uri valtuuskunta senaattori N~ron1n 

~ohdolla äake ttll.1n on kä,yny t Pau.l-Bonaourln luona vaatimassa, 

ettei tunnettua ranskalais-i täval tal&1sta puutavaran preferenssi

sopimusta pantaisi voimaan, koska se v&hingoittaisi mitä suu

rlmlnaasa määrässä Ranskan kotimaista puutavara tuo tantoa. Sivu

mennen sanoen toteutuu nyt se minkä olen ministerl~issä tääl

lä väi ttEiny t useampaan kertaan, nimittäin että JOI Itävallan 

sopimus pannaan voimaan, se tulee he rättämään vastustuksen 

myrskyn me tsädepa rtementtlen puolelta, myrskyn Joka sitten ~h

dis tuu kaikkiin puutavaraa Ranskaan vieviin maihin. On vain 

merkill1s tä, että tämä huu to nousee vas,ta nyt kun kysymys Jo 

on parlamentissa ratkaistu pOSitiIViseen suunt&aD. 

Kun tietää mitä vaiksuksia Ranskalle on koitunu.t tAa

tä aopimuk.e.ta. ei ihme ttele .tu. se koettaa aaa4& uu.iin 

aopimukslin.. ..llalsla suo&1tut.muuden poiltlteukala alh1n Viro 

sen pahempi on SU08~t. 
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Parllsl.aa he1näkuun 10 p:nä 1933. 

Ulkoa.la1nmln1sterl~11e, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähet än t ämän ohella kunnIo1ttaen Ulkoas1aln

m1n I s terI~lle raportt1nl .1'1 :o 2'1, JOQ siSältää 

VIeläkin Ranskan kauiRasop1musio11t11kasta • 
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Salainen. 
p . J. R 1.. 1 .. . ~. 1 SSA OLEVA IAIIITYSTö. 

RAPORTTI 0:0 

ParUal ssa ;1,9 p:nä he~ä .... kuuta 

pimu.pol1tllkasta. 

Olin tuskin lähettänyt raporttini n:o 26 koskien otsik

koaaiaa, kun viralliseasa lehdesaä Julaiatlin ranakalals-täheltlto

sloTaltialalnen kaupallInen lisäsop1mus, Joka samolDtmin r&nskala1a

virolainen mahdollistuttaa molemmin puolIn tähän asti sldot~Jen 

~llen dekon.olldo1nn1n 15 päiTän lrtlaanomlaaJalla Ja aiten de 

t aoto .,~a näiden tnlllen koro~en. 

KUntolaaa tlLall tlillUn TOlaaantuTaS8& sopimustasa, Jon

ka tekstin keu.pal11Den o .... to llhiRäiTlnä on lähettITä kOllllllen

taareIneen, on että Pr&61n hallItus Buoa~u samoihin ' uusiin 

su.os1~1amuuden 1IoIkltlulta1in kuin Viro. 3Iaoin on ki1åtoiaaa et

ta Pragin halli~s on vaatinut eräitä Rre.isiooneJa niihin Roik

lt.usi1D nähden. KUnp! sell tetlllD. valuutan mahdollinen -lltltinl1-

nln- (brusqu.) laSku &lleltirJoltu.,07tätirJa... .euraaT ... tl: 

~our l'aRRlloatlon d.. dispoaitionB pr'TUe. ~ Rara

gr&Rh. 0, il •• t Intlndu que 11 _. d. -brusquI NRturl d' 

l1bre- ne peut 'tre lnToqu'. qUI .1 la Tabu relatt . dl • .on

D&11. dl. deu RQ. aOQu.I unI ditt'renoe -R'rieure 110 M• 

100-0 

-'Ill •• n on Prag1n ha1l1~. Taa'lDQ' ~t.~ia allrlt.t.ll 

.11'. .1'1 Ranaka '-rtol''-a pubR .... an .opt.Dltal.t. Jo'ta OTat 

J.tlc~lu [Ic'i';~imin seur.~vim ohjeidm mulc.un : 1) Tav.llinm.2) Tav.Uinm i~ lisilai .......... . 

J) Ei ullcomueclustulcsm tiecloitubiin. 4) Ei ullcornU«lutulcsm tiftloitubiin. mutt. . J: 

.................................................. ~~~!. .................. ...... ................... ............. ....... ................. .. 
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aopu.ol~.sa Stras&n kokouk.en suosltusten kans... Ranskan hal

lltuksen selltyksen panen tähän kokonal~udes .. an: 

wJ'&1 lthonneur de vou. ture .ayolr que, dan. lteaprlt 

du Gouvernement ~ranQa1.. oette ~ormule ne vl.e que le. re

oommandatlona lnaorlte. dans le rapport de la oon~'renoe de 

stre.a pr'.ent' ~ la oommlss1on dt'tude. pour ltUnloa eura

p'enne et ne ya pa. au dela. 

Par oons'quent, tous arrangement. de la nature de oeu 

qul sont vlda au p&r&&r&phe d de l'artlole pr'oltf qul .e-

raient oonr.lus par la Franoe. seront. avant leur ml.e en '1'1-
gueur, 8o·.UIlla a la oOllUlli •• lon dt'tudea pour l'Unlon europ'enne 
&:tln da permettre 8llX Etats tlera lntdrea"a de tormuler 

'ventuaJ.lemen t leura obnrvatlon •• 

Sl, nOhmment, le Gounrnement tohdooslovaque at,stima 

1'.' par l'u,n de oe. arrang .. ent. et lul talt opposltlon. 

oet arr&tlgement ne aera pas 1111. en vlgueur. 

J'aJoute que. lors de la oonoll1s1on I§ventu.elle de oe. 

arra.ngement8. le Gouvernement tranqa1s, stlnsptrant du ddslr de 

d'yelopper le. '~e. entre le. deu.x paya. ~, d&ns toute 

la me~re du pose1ble, prls en oonald'ratlon les lntfrats de 

l t 'oonomie nationale toh'oosloyaque, notamment en oe qul oon

oerDe .. sl~tlon aur le aaroh' ~ran9al ••• 

'l1a.tt on kuten huomaa huouttaya IQ'ÖllIQ'tys Pra6111e, 

Jota ei !&ll1nnalle ole &DIlettu. 

Kaln1 hta1.ta an .. it... '1'1111 etu Pra6111e, kuten !al

l2nnaue aqtSnnetllD. tietystl re.lprootk1se.U. oUeu., sU.Il1 ta

pak..... etU .e kat.oo Jou1::: JoDkun 1l&nakan Y01.a&allJan ... 

aan detoaaoll401aa1D kaRtta klr • yaatla neuyotteluJa alten 

eynt.Jaeen __ 'UIlOA hl1r1latyaleen kor.1Ual.eku, Jotapa1 te! al-

1eklrJoUIIL.Ja7tlk1r~u.. erik .. en Mlll1taa. etta ha1lUuk.~ el

~~yat aabAo111.aa4en .uk&&D helpot'--... elten .va""'ll aea

yotte1a~ l17Da aol..,len aal4ea teoUi.a • .,Ur1en keetea. 

Ki ole e.IU.fa'.ua e,ll u.. e'" ftNlllkla YUaekal.-1_ . 

Il1t. allztlp ........ lA .. llUe .. oy., bal..u.l. Ja 10""' __ 

-U1I hta1~luaft"el1L1U •• 

z · 
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Sen lisäksi mitä ra ortissani n:o 26 kerroin RanSE&n 

Ja Itävallan pW1ta .... ,r .. a koskevan p referensa1aopimuksen kohtalos-

t a - on mainit tava - viittaamalla samassa postissa meneväln eri

koiskirJeeseen - että main1 tun sopimuksen tullessa t.k. 7 p:nä 

Senaatin käsiteltäväksi, Senaatti. huolimatta ulkoministerin vilk

kaastl- roteat1sta. päätti lähettlUl. luiehdotuksen maanvilJelysTa-

110kunta.&n. Koska Senaatti kohta sen Jälkeen meni kesälomalleeen, 

astua v01ll&an ennenkuin aika1s1D-mainittu sopims ei S118 voi 

taan parlamentin kokoonnuttua syksyllä. Edelliseasä raportissani 

täkäläisten puutavaran tuottajien 

odottamattoman paatOksen aikaansaannt. 

main1 taema voimakaa painosrua 

puolelta on tämän Senaatin 

x 
x 

Totean vieläkin ettl hallitus pälatäesaäln parlamentin 

toissapä.1vänä lopullisest1 lomalle ei uskal ta.nut siltä pyytlUl. 

muita eriko i svaltuuksia kuin oikeuden korottaa eräitä tulleja, 

Jotka lähi nnä kohdistuvat ::»aksaan. (Tästä päätöksestä . menee aa-

massa os ti ssa eri kir~e.) SensiJa&l1 kaikki muut suunnitellut, 

tu.lleJa, kontingentteJa, erikoiamak~Ja y.m. tarkoittavat valtuu

det, Jos kohta niihin Kamarin vallo~at oausi olivat valmiit 

suostumaan. Jäivät kaike.sa hll,1&isuude.sa makaamaan syksyYll, kos

ka hallitua 011 havalnDllt Kamari.... n.ltustukeen Jatkuvast1 ku

van.en, ei vähimmin sosialistien taholta. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

11:0 / / i5 D ~ V (JO 

Ulkoas1a1nm1n1ster10lle, 

Helsinki. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoa sia1nmin1ste_ 

riOlle raporttini n:o 28, Joka sisältää 

Ranskan pa rlamentt1 mennyt kesälomalle. 

. 
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Salainen. 
_ .... p. ... ~ ... ~ .. .. I. .... I. ... ~ .. J .......... SSA OLEVA LAIIITYSrö. 

RAPORTII n:o 28... ... 5:W (' 
~ L fft6 Jo..e -

.~"'! .• 1 .ssa .. ~Q .. p,nä " .• . l~.~ .... kuuta 19 .. 1lII. (3(1' .11 

J CV& 
Asia : ...... R.~.~.~JH) ...... ~.t;.r.l.t!.t1le .l'ltt.1.. .me.nny t 

. ke säloma.l.l.e .. ..................................... ................ . 

Ranskan parlament in mentyä tOissapäivänä kesälomalle on 

mielestäni todettava, että se tällä kertaa tapahtui ilman sen 

suurempaa hermostuneiSllutta, s.o. täällä tavallinen ' vastustus 

Kamarin omasta keskuudesta lomalle menoa vas · aan oli näkyvästi 

heikko. Sitäpaitsi Daladier'n Ja hänen hallituksensa asema .i 

ollut oikeastaan viime ViikkoJen kuluessa hetkeksikään uhattu, 

kuten muuten tavallisesti on laita heinäkuun kuumalla. Luotta-

muslausetta ei hallitus pyytänyt koko aikana, sillä enemmist~ 

Johon se laski oli pysyväinen Ja varma Ja oppositio sosialis

tien Jakauduttua kuten tunnettua kahteen osaan oli SIlpistunut 

olemattomiin. Oikeisto on yhä tyytyväisempi Daladier'hen. Jos 

kohta se häntä ei rakasta, mutta se katsoo että hän kaikis

ta vasemmistolaisista on paras mahdollinen. 

Lukiessaan hallituksen päättäJä1späät~k8en Daladier Kama

rissa piti lyhyen puheen, Jossa hän yleisen mielipiteen ~~ 

reksi tyy&ytykseksi ilmoitti Jättävänsä lokakuun alussa parla

mentin taaaen kokoontuessa tIJdellisen ohJelman valtion finans

alen saattamiseksi JärJestykseen. samaten hän uudelleen va.kuut

tl, että kultakannasta ei luoYUta. 1I11tä seikkoJa hän sitllpait-
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81 painosti eilIsessä suuressa puheessaan omassa departemen

tissaan. T~tyy myöntää että yksinpä oikeistolehdistä. v&1kta 

ne hieman pilkallisesti utelevat miten D&ladler aikoo täyttää 

lupauksensa finanssien kuntoon saattamiseksi. kuitenkin 'lain •• 

eräänlainen luottamus sUhen että hän ehkä tähän s1 tteuin 

pystyy. 

Oli miten 011. Daladlert n asema parlamentin mennessä 

haJalle on vahva Ja entistään 'lahvempi. mikä my6s n~ttä,yt7Y 

yleisen mielipiteen palJoa suuremmassa r&uh~lisuUdessa kuin mi

kä oli laita puoli vuotta sitten. Tähän on oleellisesti ~s-
,r ~ 

kin vaikuttanut Daladier'n kammo kaikkea oratoorlsta inflatlota 

kohtaan. !ästä on esImerkkinä mainittava se loistava tapa. Jol

la hän parlamentin koossa olon Viimeisinä päivinä sai JärJes

tykseen kysymyksen suurten rautatieyhtiOitten taloudellisesta ti

lasta. 
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D 0'6 

Voinee liioittel~ma tta sanoa että yleispoliittinen tilanne 

Juuri ennen Lontoon kokousta. osaksi kiitos nelivaltiopaktin, 

oli h ieman va lOisampi. ja että . Jos olisi ollut vähän enemmän 

hengitysaikaa sen syntymisen Ja Lontoon kokouksen välillä. tämä 

valoisamp i perspektiivi. huolimatta dollarin laskusta Ja saksa

lais-itävaltalaisesta ristiriidasta. ehkä olisi voinut kantaa he-

delmlä. Sen pahempi oli Lontoon konferenssia suurvaltain puolel

ta erinomaisen huonosti diplomaattisesti valmisteltu - sama oli 

asianlaita aseidensupistamiskokouksen alkaessa - tosiasia Jota 

Faul-Boncour. ollessani hänen luonaan 3/7. syvästi valitti. 

Jos luomme ensiksi katsauksen nelivaltiopaktin syntyyn. 

niin on luonnollista että talvella tapah~ut pienen ententen 

valtioiden lähempi liittyminen toisiinsa, mikä luonnollisesti 

Roomaa hermostutti, ainakin osaksi oli ulkonaisena aiheena MUs

solinin alotteeseen. 

Mutta ei tule toiselta puolen unohtaa että nelivaltio

paktin historia ulotw.u kaksi vuotta taaksepäin ajassa. Jo sil

loin kuIn BrUnl08 Ja Curtlus heinäkuussa 19~1 kävIvät ParH

sisaa Lavalla Ja Briandia tapaamassa. suggeroitlln ranskalaIsel

ta taholta - ent. rahaministeri Fl~dln oli ehdo~sen 
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muovailiJa - että Ranska Saksalle myOntäisi huomattavia luottoja 

siinä tapauksessa e t t ä Saksa suostuisi pOliittiseen välirauhaan 

10 vuodeksi. Tämä ehdotus meni kuitenkin karille sen Johdosta. 

ett ä Saksan puolelta katsottiin sellaisen kaksivaltioliiton edel

lytysten olevan vielä liian epämääräiset. 

Kun muutamia kuukausia myOhemmin Laval Ja Briand olivat 

vastakäynnll1ä Berliinissä, herä tettiin sama ajatus uudelleen, 

tällä kertaa saksa l a i sten taholta. Sill01n taas Ranska ei 
{ 

lut taipuvainen Jatkamaan keskusteluja. 
01-

Vuotta myöhemmin, Lausannen kOkouksessa, silloinen kans

leri von Papen vuorostaan esitti aja tuksen ranskalals-susalal_ 

sesta paktista. johon Englanti Ja Italia yhtyisivät. Kuten 

mu istettaneen tämä ajatus taasen h~tautui sen vastus~sen vuo. 

si, mikä sen osaksi tuli Englannin puolelta, missä MaoDonald 

traditionaalisista syistä pelkäsi Saksan Ja Ranskan yhteisymmär_ 

ryksen vievän kontinentin liian suureen vahvistumiseen saarival

tion kustannuksella. 

Nelivaltiopakti. jonka syvimpänä tarkoituksena kait on 

pidettäv& pyrkimystä välttää Euroopan valtioiden liiallista Ja

kautumista kahteen leiriin. on kieltämättä suuri menestys Roo

man diplomatia lIe. Jo t äl t ä kannalta se on ilolla tervehdittä_ 

vä, koska Jokainen tapahtuma Joka voi tyydyttää Roomaa ja Du

oea on omiaan rauhoittamaan prestigestään arkaa nuorroomalalsta 

politiikkaa. TällOin ei tosin ole Jätettävä huomioonottamatta. 

että neliva~ti~paktin lop~linen s&namuoto oleellisesti poikkeaa 

Uls80l1n1n ensimäisestä ehdotuksesta. Teks tin kehityshistoriaa en 

t ässä rupea erittelemään, koska sen näkee paralten Helsingissä

kin tunnetusta ranskalaisesta sinisestä .kirJasta. Johon kaikki 

kyseessä olevat asiakirjat on painettu. Sitäpaitsi ainakin Hel

Singin sanomat ovat sieältäneet tällaisen tekstlh1storialllsen 

Ja -kriitilll.en analYYa1n. 

Ranskan diplomatialle oli voitoksi ee että Englanti 10-
P~t1n 

PUltakin suostui Kansainliiton /sille vastenmielisen 16 artiklan 



3. 

mainitsemiseen teksti ssä. samoinkuin se seikka että Kansainliitto 

asetettiin uudenkin paktin kulmakivekai, jotapaitsi rauhansopimns_ 

ten tarkistusmahdollisu.us sai alj oa epämäärä isemmän muodon kuin 

oli toivonut Saksa, jolle nelivaltiopakti nykyisessä muodossaan 

oli tappio. j a kuin ma~ilmalle Julisti -aoDonald palatessaan 

Rooma t a ("revisiO on paktin kulmakivi". pääsiäisen jälkeen hän 

jo sanoi val l an toistal. 

Pienen ententen vastustus on ymmärrettävissä: neljällä 

suurvallalla ei saa olla oikeutta päätellä tois ten ja varsinkin 

pienempien kohtalOis ta. Mutta niiden selitysten jälkeen jotka 

tt Paul-Bonoour an toi Pienen ententen hallituksille oli- näiden myön

tyminen sopusoinnQssa sen bon sensin kanssa, jota kaikissa po-

• 

liittisissa kysymyksissä varsinkin Benesh nOudattaa. Pragissa ku

ten myös Bukarestissa ja Belgradisaa ajateltiin loppujen lopuksi 

kuten Brysselissä. mistä kerran jo olen kertonut, että jos suur
i 

v llat keske..lään sopivat. merkitsee tämä itsessään niin suurt~ 

polii ttista r auhant ae tta. ett ä muut .kysymykset it estään järjes

t yvä t. Brysselin ulkoministeriössä oltiin sitä mieltä että puola

l a isten jatkuva va s tustus suurelta osaltaan perustui ja perustuu 

eräänla iseen itserekkauteen. joka ei 

Euroopan asioita järjestellään ilman 

tahdo myöntyä siihen 

Varsovan xl osanottoa. 

että 

Jos koetamme itsellemme selvitellä mitkä syy t aiheuttivat 

sen pienen valonpilkahduksen juuri ennen Lontoon kOkousta, josta 

t ämän raporttini ensi riveillä puhuin, niin on meidän, paitsi 

Jo ylempänä mainittuja seikkoja, vielä otettåva huomiQon ainakin 

seuraavaa. 

xl 
inulla oli Brysselissä 21/6 pitkä keskustelu Italian uuden 

sikäläisen em baasadlSlS rln, kreivi V&lUlutellin kanssa. Keskustelu 
liikkui yksinomaan nykThetken tapahtumissa, JOista Vannutelli hlm~ 
mästyttävän va~aasti lausui mielipiteensä. Puolalaisia hän kut~i 
"le. tous obarmantsW, hän kertoi Engl&nn1n Varsova8sa edelleen 
olevan amba8sa4ISDr1n hänelle kerran sanoDIen Puolan nykyisestä 
ulkomin1steriata. joka ei silloin vielä ollut ulkoministeri: 
"he 1a a real or1minel-. . 
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011 n11 t a otka ~o luulivat Hitlerin huhtikuussa FUolan 

lähettiläälle antaman vakuutuksen, ettei puolalais-saksalaisia 

r11 takysymyksi ä tulla ratkaisemaan muulla tavalla kuin rauhal

lisin keinoin, ~a Hitlerin tunnetun puheen toukokuun 17 p:ltä 

merkitsevän uutta etappia hänen suhtautumisessaan ulkopoliitti

siin kysymyksl1n. Myöhemmärt t apahtumat ovat osoittaneet kuinka 

herkkäuskoinen tällainen optimismi oli. Siitä huolimatta on 

todet ava, että esim. Engl annissa varsinkin mutta eräissä pii

r e issä RanSkassakin Jo luultiin Hitlerin todella pyrkivän muu

hun kuin vain rauhoittamaan ulkoma~ta opin1onia. Olihan sitä

paitsi Saksa niinä kuukausina niin monta kertaa ollut pako

tettu menemään Canossaan, että sordiino tuntui itsestään luon

nolliselta. IUistelkaamme: Hitlerin ~o mainitsemamma selitys 

Puolan lähettlläälle; G6hringin Ja muiden epäonnistunut ~ää

siäiamatka Roomaan; Englannin parlamentin ~yrkkä kanta Juuta

laisvaino~en y.m. ~ohdosta Ja varsinkin alahuoneen istunto 

l3/~; venäläis-saksalaisen n.k. Berliinin sopimuksen pidennys, 

Joka oli natseille kaiken an tibolsheviikkisen propagandan ~äl

keen nöyryytys, Rosenbergin häpeällinen paluu Lontoosta; Sohaohtln 
xl 

epäonnIstunut matka Yhdysvaltoihin y.m. En ole koskaan nähnyt 

asetetun kysymystä mitä olis i tapahtunut Jos Hitlerin puhe ei 

olisi ollut maltillinen! Tämän lisäksi sattui samanaikuisesti 

rauhoittuminen Kaukaisessa Idässä Ja ennenkaikkea rauhoittumtnen 

Rooman Ja . Pariisin välillä, Joka on ollut nelJän vallan pak

tin ehkä näkyvin tähänastinen seuraus. Washingtonin oireet kiin

nostua Euroopan asio1ata Ja yhtyi JOSkin heikkoon yleismaail

malliseen konsultatiiviseen pakti1n sattuivat myös nä1h1n aikoi
hin. 
xl 

Belgian ulkominlsteriOssä mInulle : ... rrott11n heidän ambassa
dOOrinsä Washingtonissa raportoineen, että Sohaoht sai kolme 
päivää odottaa pääs,yä Rooseveltin luo. IColmante~ päivänä hä.
nelle ilmoitettiin, että Rooseveltin on ensin ote ttava vastaan 
- ICl1nan lähettiläs. Ja kun Sohacht lopulta pääsi presidentin 
puheille, 011 tämä antanut Sohaohtllle todellise~ lätsytykaen. 
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Pal atakseni viel ä nelivaltiopaktiin ja Ranskan suhtautu

miseen s i1,\ten t äyt yy myö ntää, e ~tä Daladier Ja Paul-Bonaour 

erinom~i s en t aitavasti käsittelivät yleistä mielipidet tä täällä, 

joka ol i al ussa mel kein sataprosenttisesti paktia vastaan. Da

l adier, Jonka va t i omiesomina i suudet sivumennen sanoen kaiketi 

on katsottava suuremmiksi kuin Bono.ourin, länti siitä että Rans

ka ei voinut ottaa pääll een ed esvastuuta neljän vallan paktin 

karille menemi ses t ä , jota pai tsi hän pelkäsi Rooman Ja Berlii

nin uutta yhteisymmärrystä, Jos Ranska va staisi kieltei sesti. 

Vaikka yh teen hetkeen miltei kaikki Kamarin piirit oliva t suu

tuks is saan siitä t ava sta j olla Ran skan amba ssadööri Roomassa de 

Jouvenel ajoi a siaa ja vaikka hän t ä syy tettiin, ehkei aivan 

syyttä, s i itä et t e hän ajoi enemmän 'ussolinin intre s siä halli

tuksensa l uona kuin päinvastoin sekä ennen kai kkea a jatteli 

omaa prestigeään, niin on myö nnettävä, ett ä Daladier ta itavasti 

käytti mie s t ä hYVäkseen. On kuvaavaa että Ranskan yleinen mie

lip ide Ja sanomalehdet siinä määrin tul1va t yllätetyiksi neuvot

telujen Ranskalle edullisesta kulusta, että kun lopullinen teks

ti pääpiirteissään oli valmi s , yksinpä L'Eaho de Paris antaa 

• vakinaisen ulkopoliittisen to imi ttaJansa Pertinaxin vaieta Ja pa

nee toisen miehen kirj oittamaan paktin puolesta. 

Kun sitten kysymys tuli esille parlamentissa, manövroi 

Dah.dier paktia - herra t ies mistä syyatä-vastustaneen Herriot'n 

niin taitavasti että tämä Jäi aaeettomaksi. Daladier näet e1 

pyytänyt eduskunnalta oikeutta allekirjoittaa tähän asti vain 

parafoitu teksti, vaan pyysi luottamuslausetta yleisestä politii

kas~,yhdi.täen Rooman neuvotteluihin suunnitelmansa Lontoon ko

kousta varten, y.m. Tällä tavalla Daladier v&imensi sosialist1en 

puolelta pelättävissä olleen vastus~sen. Jonka aiheena 011 Jat

kuva viha Roomaa kOhtaan. mutta m,y!Jskin Xerriot'n ryhmään lukeu

tuvat radikaalit olivat 1"Iakot .... t h~ältAvmäH- ne 1 
' lI\oL -"W ""'1 au Y eiseen rauhaan 
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tähtäävä t periaatteet, Jotka Daladier puheessaan - Joka itse 

asiassa ei ollut mikään lOistonäyte - esitti. On hupaisaa to

deta että seuraavana päivänä Les Annales-nimisessä aikakauskir

Jassa piti ilmestyä Herriot'n kädestä kirjoitus paktia vastaan. 

Illan kuluessa Herriot kuitenkin ~i pakote~si antamaan äänen

sä puolueensa kanssa Daladier'n puolesta. Hän ryhtyi heti toi

menpiteisiin', että kirjoitus ei ilmestyisi. Tosiasia on, että 

kirjoitus saatiin latomuksesta pois viime tingassa, mutta ei 

sisällysluettelosta, Jonka vuoksi toimitQksen oli pakko banda

rollilla ilmoittaa luki~oilleen, että Herriot, katsoen ~uureen 

ty6taakkaansa, ei ollut aJOissa ehtinyt saada kirjoitusta :pai

noon! 

Oikeisto taas äänesti Daladier'n puolesta ensiksikin 

senvuoksi että se nykyään aina äänestää ,hänen puolestaan pi

täen häntä vähimmin vaarallisena Ja vähimmin haihattelevana kai

kista radikaalipuolueen Johtajista, Ja toiseksi senvuoksi että 

oikeisto toivoo yhteisymmärrystä Rooman kanssa. 

x x 
x 

Käistä keväisistä tekisi mieli sanoa kulta-ajoista on 

taas viikkoja kulunut ja paljon vettä Seinestä" Tameaista. 

Spreestä. Tonavasta, Potomaaista ja Tibbristä Juossut. Call1aux 

tiesi minkä hän teki kun hän kieltäytyi menemästä Lontoon kon

ferenssiin ranskalai sen valtuuskunnan JOhtaJane.. Hän piti edul

l1sem ana mennä terveyttään hoitamaan Viahylhin. Herriot'n tähti 

lienee laskemassa Ja hänen matkansa Washingtoniin on muisto 

vain. MaoDonald.1n maailmalle ta taal1nen halut tomulls tehdä :pää tlIk

siä ei ole pienentynyt. Roosevelt on, kuten ~elgian ambassadö6-

ri 'aahing t onissa hallitukselle en äskettäin sähk6tti. ollut pako

tettu lopullisesti myöntämään kongreSSin yliVOiman kyettyään pari 

kolme kuultau.tta sitä Johtamaan. H1 tler ta a on tapahtumien orja, 

Ja toinen vallankumous on k~nn1a.ä. 



• 

• 

7. 

anun asiani ei ole rapo rtoida Lontoon konf€ :-enss1sta 

voi 011_ m\l1s-Ja sen monivai he i sista peripetioista, mutta 

tl1npanoistani vetämätt ä esille si t ä minkä 

en 

Roosevel t 28/4 yh-
te lsessä kommunikeassa Eerriot'n kansss lausui m.m. va~uuttaky_ 

symyksistä. Laus e kuulu i ranskaksi näin: 

"Les gouverne men t s des Etats-Unis et de la Franoe ont 

pu då Ja se 4åolarer en ple in accord pour une prompte rånnion 

de 1 Conf6rence åconomique mondi&le, dont l'obJet doit 3tre 

de favoriser 1 reprise de ltactivitå universelle et le re

l~vement des prix mondiaux, notammant par l'attånuation des 

obstaoles de tous 

con ingentements, 

obs t acles auxquels 

le retablissement 

male". 

ordres. tels 

les res t riotlons 

se heurte le 

d'une situa tion 

que les tarifs douaniers. les 

SUr le oommeroe des devIses. 

commeroe ln te rna tional et par 

financi~re et monåtaire nOr-

Yhdessä niistä moni s t a bulli s t a Joill Yhdysvaltain pre

s i dentit viime vuos ina ova t "kaikkia , kaikkia, kaikkia" oooel

listuttaneet, nsaitsee myös mainitsemista Rooseve ltin sanoma 

1&/5, Joka kuului näin: 

"La onfårenoe devra råtablir l'ordre a l a plaoe du 

chaos aotuel. per une stabilisation des devises. par l a llbå

r a tion du oommeroe mondial et par une aotion internation&le 

en vue de relever le nIveau des prIx. Ella devra. en un 

mot, oomplåter les programmes IndivIduels Intårieurs de restau_ 

ration 6oonomIque par une aotion internationale sage et avIs6e~ 

On vaikeata laytää harmonIaa näIden Julkilau8Umlen toi

sel ta puolen Ja sen välillä, minkä hän nyt viime iaenl to tuu

tena Euroopalle ilmoittaa J- JOka ransk&nkielisanä kuuluu näin: 

-Lt'quI1Ibre du syståme 6oonomique intårieur dtun p ys 

est un plus grand ~aateu.r de blen'tre que la valeur de sa 

de~ise ou, en d'autrea termea. que 1a va1eur des devlses des 
autrea paya. 
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Le r e tablissement du oommeroe mondial est un ~aoteur 1m

portant ••• La enoore la fixation de oours provisoires n'eet pas 

la vraie r~ponseft. 

Reflektioonien teko ei liene t a rpeellinen. 

x x 
x 

Brysselin ulkoministe riössä, missä kaikkina näinä vuosIna 

on koettamall~ koetettu löytää tyydyttävä selitys kaikkeen mitä 

Saksassa tapahtuu Ja Jossa olen voinut mielihyvällä todeta sy

vän sovittelumielen Saksaan nähden vGllinneen, oltiin nyt äsket

täin Brysselissä käydessäni erinoma isen huolestuneita saksan lä

himpään tulevaiStlu teen. Siellä pide tt1in Jo sel;viOnä että Hi tle

rin val t a pian menee toisille Ja että hänestä on tulemassa 

uusi Kerenski-tyyppi, Joka on suorittanut teh t ävänsä. Hugenbergin 

eroaminen merkits ee vain Hitlerin roolin päättymisen lykkäänty

mistä. Brysselissä pel ät tiin ennen kaikkea oloJen Saksassa kehit

tyvän kaaokseen Ja bolshevism1in. 

Daladier sanoi suuressa ruheessaan 9/7 kotiseudullaan, et

t ä Ranskan ei ole tarkoitus so ',keu tua toisen maan sisäisiin 

asioihin; Ja t äytyy myöntää, ett.ä lehdistö ihmeteltävässä määräs

sä t ät ä periaatetta noudattaa. MUtta Ranskassa ei uskota Hitle

rin toukokuiaen puheen vakavuuteen eikä heretä katsomasta tule

vaisuuteen hyvin ~nkin katsein. Ranskalainen tosin kauhistuu 

niitä yhä lisääntYViä tietoJa, Jotka k~naainvälisessä lehdistössä 

näkyvät siitä tava sta millä Saksan nykyinen Johto käsittelee vas

tustaJiaan -, Jolloin Juutalaiset Jo ovat saaneet väist,yä syrJään 

vaarallisempien vastustaJien tieltä - mutta ranskalainen näkee 

niissä ensi kädessä preusslläisen bl'll tali teetin ilmai SI1 Ja. Rens-
kalainen ymmärtää senkin että kaikkea sitä mitä Hitler on sano

nut tunnetussa kirJassaan "Me1n Kamp~ft ei koskaan tule tarJotwr 

sl yhtä kuWllana kuin se on keitetty. Häntä sensiJaan huolestut-

aspekti vaan niiden 
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sisäinen historiallis-sivistyksellinen arvopoh Ja. Ei ole ihmeteltä

vää että ranska l ainen syv1mm~ssään ihmettelee seuraavia ~hringln 

sanoJa : "Retki on tul lu t va autua liberaalisista ideoista. Me 

saksal aiset emme ole t ehneet vallankumousta kuten tekivät rans

kal a iset vapauden pu olesta vaan me olemm~ tehneet vallankumouk

sen vapaut ta va staanW, taikka seuraavaa: "Sota vallitsee toisel

t a p olen fa soismin Ja toi selta puolen 1789 Ja 179:5 vuosien 

i deo Jen välillä. Me kul j emme yli sen ruumiin, jonka muodostavat 

vapaus Ja demokr atia". 

Ren~ Puaux, mei lläk i n tunnet tu Le Tempsin poliittinen 

t OimittaJa ja Hevue Poli ti que et Parlementairen nykyinen ulkopo

li it ti nen kr oniko ltsi ja sanoo m.. seuraavaa: 

wIl est slnguli~rement inqui ~ tant de voir un peuple, 

soumis oomme le s autres et aveo les autres aux lois de l'dvo-

lutlon, aupprimer d'lib4r4ment tout oontaot aveo 18 mouvement 

mondial des id' es et pr4tendre se figer dans une attl~de ar

bltrai r e de sup ~rlorit~ tant spirituelle que temporellew, 

j a seu raavaa: 

wL'lilemagne a oonnu et oonna!t enoore une grande d~-

t resse doonomi que et spiri tuelle. Moli Hitler, aveo une indd-

niable psyohologie des f a iblesses de l a raoe, a su exploiter 

son r<>man t1 sme, sa or6duliU. sa servni U. son amour de l'uni-

f orme. pour v8tir de ohemises brunes les ch8meurs, les a1gris, 

les envieux oomme les niais et pour donner a la oroix gamm6e 

l a valeur d'un t8tiehew• 

Näitä sitatioita voisi jatkaa loppumattomiin. Eniten huo

miota ansaitsee kuitenkin tänäID L'Information-nimisessä lehdessä 

oleva Herriot'n itsensä kirjoittama kirjoitus "L"volution 4n ~ 

tional-sooialisme·, Josea hän mitä vakavimmin viittaa ka1kkaen 

siihen ~atilliseen, RrotoRla8maattiseen. Joka piilee Sakaan viime

aikaisissa t&R&h~ssa Ja joiden kon~ittomuus on ranskalai •• ll. 

rataion&liatlae11e hanselle t~sin vieras. En yoi olla a1itl 1&1-

naamatta seuraavaa kohtaa: 
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"Les arrestations ne 

losophe, que des signes . Le 

temps appuy4 par et sur 1e 

vo1ont6 hitlerlenne d'4oraser 

cathollo1sme otfiole1 renonoe, 

sont, pour un eepr1 t un peu lJhi

Vatlcan lUl-m8me, semb1e-t-l1, 10ng

Centre, a da oapltu1er devant 1a 

tout oe qui ntest pas ltEtat. Le 

sur un pOlnt. a son traditlonnel 

universallsme. Aveo 1e 

lthlt14rlsme natlonallse 

Ce seral t d4J~ 

reoheroher oomment oette 

11gne po1itique sulvle 

oonoours du pa steur ml1ltalre 

1a rellglon oomme le reste. 

Wller, 

un blen remarluable suJet d'4tude 

taotlque replaoe l'Allemagne sur 

par elle de~s Martin Luther et 

que 

la 

d'ap-

de 

prendre, par oette reoherohe, pourquol, ~-dessous des 4vtnements 

de surfaoe, la fata11t4 de oe mouvement oondult le Reioh a 
des solu tlons lnfln1ment dangereuses pour la tranqulli t, de 

l'Europe et du monde. Rlen de plus r4v41ateur a oet 4gard 

que la oontrainte exero4e sur 1e Drolt lUl-m8me. sur oe Drolt 

appara.1 ssa! t aux l1b4raux, depuis les efforts 

la18 et fran9als, du 

1a .lustloe 

espr1 ts 

XVIII I slbole oomme un autrl uni versalisml, 

Jeunes ,1u-oelul de et 

ristI. devront dtSsormais 

l'unltorme, a bando nne r, 

de la 

talre 

ralson humalnes. 

un stage dans un 

1a manlbre des molnla. 

1eotures autres que les 

Les 

oamp, porter 

l eur argent 

leotures aJ.lt. peraonnel, renonoer ~ 

mandea. p~ atlquer les sport et 

le tral te 

1e servloe en oampagne. asslstlr 

a des th40rles sur de 

prosorl ta pour 

Versaillea. Le 

oet te 19J. BOn 

,1ud&tslme 

protonde 

et 

le oommunlsme sont 

repr4aentent, eux 

a'ls01e, ntadmet 

lemand et, pour 

ausai, une manlåre d'universallsme. L'Allemaane 

plus qlle 1& ou1 ture &llemande, l'humaniane al

qui r6t14ohit, o'eat un talt bien plus grave 

enoore que son r'armement mat'rie1-, 

Ja hän si~eeraa Le Tempaissa äskettäin olleen minulle 

tuntemattoman herra Gentlaonin klr~ol~sen, ~oa.a tIDä lau~u: 

-Lthi tl4ri.e va plus en protondeur que 18 faaolsme, , • 

Sl le. deux mouvementa entrent ~ama1a en oonourrenoe, la Keoque 
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de oette oivilisation nouv.lle, ba~~e ~r 1e prinoip. de l'au

torit4, ~era non p s Rome, mai s Berlinw• 

Näi n Herriot, Jonka elasti~us k~ ilmi siitäkin että 

hän oltuaan saksalaisvastaisen politiikan huomattaVimpia .dust .... 

Jia viimeisten 1 l I z TUoden kuluessa koettaa asettua tälle ti

losoofise1le kannalle, jonka hän myösk in esitti pari päivää sit

ten ulkomaalaisten st...llomaleh tien kerhon ba.nke tissa, missä hänellä 

oli oikealla puolellaan italialainen puheenjohtaja ja vasemmalla 

puolellaan saksa lainen vara uheenJohtaJa . Tässäkin tilaisuudessa 

hän puhui ymmärtämyksen sanoja. Ja yl lämainitussa kirjoi~ses

sa hän siteeraa myös Vossisohe Zei~in entisen päätOimittajan 

Ge org Bernhardin - Joka ~kyään elää pakolaisena Pariisissa

sano ja eräästä äskettäisestä eSitelmäs tään, jonka kulmakivenä oli 

väite, e t t ä nykyinen tila nne Saksassa tulee kauan Jatkumaan, 

koska saksalainen henki siinä lähentelee s11le traditionaalisesti 

kuuluvia ulkonaisia muotoja, JOiden kanssa eivä t ole harmonias-
xl 

sa länsieurooppalaiset liberaal iset kat sannot. Ett ä 50.000 Hit-

lerin poliittista vastustajaa virau v~nkiloissa Ja pakkoleireissä, 

on loppujen lopuksi kysymyksen syvemmän merkityksen rinnalla 

t oisarvoista. 

ainitsimme jo aikaisemmin niistä pahoista iakuista jotka 

Seksan diplomatia on kärsinyt viime kuukausien aikana. Ainoa 

poikkeus on tällä hetkellä konkordaatin aikaansaaminen Vatikaanin 

ke.nss&, Jonka te k sti ä en ielä tunne. Se on kieltämättä suuri 

tunnustus Hitlerin unifioimistoiminnalle. Se tosiasi ett ä Vati-

kaant samanaikuisesti Itävallassa ·v~eileew (sana ei ole minnn 

vaan eräästä Ulkoasiainministeriön tiedotuksestal samaista Hitleriä 

vastaan, ei ole luonnollisesti ristiriidassa konkordaatin so1m1m1-

sean vieneen paaT1lli •• n politiikan kanasa. 

SensiJaan on pOliittisten v •• toink~ist.n luku li.ääntJ~t 

x) 
Samaa on Bernhard myOa persoonalli.esti minulle selitell1t. 
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taas kahdella: suhde 

aktivi teetti. Tähän 

Itävaltaan Ja Litvinoffin diplomaattinen 

tulee vielä lisäksi nelivaltiopaktin Ja 

muiden tapah tumien aiheuttama huomattava 

Ja Rooman ~teissa, Jota r~oittwmista 

rauho!ttuminen Pariisin 

on edistänyt Ranskan 

Ja Italian yhteinen monetäärinen intressi Lontoossa. SIluressa 

puheessaan tOissapäivänä Aptisaa Dalad1er 

ti ulkopoliittisia seikkoja alleviivasi 

koskotellessaan lyhyes

oikeastaan vain yhtä 

seikkaa, nimittäin tulevia neuvottlluJa Rooman kanssa. 

LI! t ä tulee Saksan Ja Itävallan merkilliseen välien k.1-

ristymlseen, on t äältä käsin vain raportoitava. että sosialis

teJa lukuunottamatta Ranskan koko yhteiskunta lämpimästi ~tee 

Wienin k~nssa Ja toivoo että DOllfuuss Jaksaa kestää taiste

lun loppuun asti. Ymmärretään täällä mitä Euroopalle merkitsisi 

Dollfussin taipum1nen Hitlerin edessä. (Vapaiden käsien saanti 

sillä suunnalla m rkitsisi helposti meidän kannal~e katsoen 

natsien Johdon aktiviteetin lisääntymistä pohjoisella rintamalla. 

Ranskan Itävallalle lupaama 100 milJ. shillingin laina pannaan 

täällä merkittäväksi elokuun alussa. 

Itävallan Joutwminen Hitlerin kautta äkki. uudell~en 

tapahtumien keskipisteeseen on aiheuttanut uusia yrityksiä Tona

van probleemin ratkaisemiseksi. Niiden selos~s Ranskan silmillä 

nähtyinä veisi meidät kuitenkin tässä yhteydessä liian pitkälle. 

R11ttänee tässä kun sanomme, että Pienen Ententen, saksan, Ita

lian Ja Ranskan intressit !Onavan maissa menevät miltei kaikki 

keskenään ristiin. 

Kaikkina niinä vuosina 1922-1927, Joiden kuluessa silloin 

tällein käväain ieniss., minulla oli selvä käsitys siitä, Ja 

sen ilmaisin myeskin raporteiasan.l, että 90 ~ Itävallan ~a1s

ta eI halua Ansohlussla. Kun sitten AnsOhlussla todella ~vet

tiin ajattelemaan, kysyin täällä itseltäni, voimatta asiaa pal

kan päällä kontrolloida, olinko todella niin erehty~t. Olen DTt 

varma s11 tä että se äkkikäänne, mInkä lenIn Ja BerlUnin sub.

teet ovat n.aueet, ei ole selitettävIssä muulla tavalla kuIn 
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sillä että Ansahluss-rakkaus oli näennäinen, Roliittisesti uRR

skruvad. Johtuvat mi eleeni Itävallan entisen Pariisin-lähettilään 

sanat joulukuulla 1927: "Ansohluss on meille vain poliittinen 

ins"trumen tti" • 

Lopuksi siteeraan vielä Itävallan vasta tänne saapuneen 

uuden lähettilään sanat minulle jokunen päivä sitten: "Jos Be~ 

liini vain tahtoisi meille kerran sanoa: "pahoittelemme väki

vallan teko ja joita paraikaa ~apahtuu It ävallassa", niin asia 
1/ 

olis i selvä; mutta s itä he eivät ole tehneet. 

:inkäännäköistä muuta johtavaa aatetta kuin itseva~tais

ta tah toa ei Ranskassa tunnusteta sille tosiasialle että nat-

sit ~nsiksi ovat käyneet aseettomiem, henkisesti heitä korkeam

malla olevien juutalaisten kimppuun Ja sitten koettaneet hyökä

tä heit "· heikomman velJeskansan niskaan. Elkäämme unohtako et

tä Ranskassa ei mielellään herätetä he nkiin eikä Ralvota suuren 

vallankumouksen muistoja. josklan sen henkisiä saavutuksia ei vä

, eksytä. 

Kun hieman kolmatta ~otta sitten Berthelot Ranskan ul-

omlnisteriössä al koi hiljaisen diplomaattisen työnsä oskovan 

j Pariisin lähent~iseksI, saadakseen siten kiilan ~oskovan, 

Berliinin ja Rooman Väliin. hän ei kylläkään arvannut että 

saksalaiset itse niin suuressa määrässä häntä tulisivat autta

maan. Ranskan. pari vuotta sitten sitä itseään pelottava ulko

polii t tinem isolointi on kiitos H.1 tlerln nyt kokonaan 10RRunut. 

Rooma, joka itsekin pelkää tapahtumien pelottavaa nopeutta sak

sassa, hakeutuu Pariisiin ja Lontooseen. Euroopan politiIkan 

yksi määräävimpiä tekijHitä sodan jälkeen nimittäin Rapallo. 

käsitteenä ja reaalisena tekIJInA. on l~k&nnut olemasta. 

HugenbergIn merkillisen lontoolaIsen memoran~ vaikntus 

on ollu t suurI ai van r11RPuma tta s11 tä tapah tulko sen RalJa&

t&minen vahingossa vai tahdollisestl. Sen herättämää hermos~ 

neilN.utta Itä-Jlu.roopassa Litvinoff on taitaTast1 käyttänyt lQ'

väkaeen. PlSydlllllnl on PapenIn puhe toukokuun U 'p:l ta, Jo ... 
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hän loppuJen lopuksi st.noo samaa minkä sanoi Hugenberg. Panen 

tähän kappaleen tästä me i täkin erikoisnti kiinnostavasta pai

kasta: 

-neute leben die Deutsehen Europas auf niaht weniger 

ala zwanzig Staaten verteilt, und eln Drlttel des deutsahen 

Volkes lebt ausserhalb der Relahsgrenzen. Die Haup~saohe dle

ses unbefriedlgenden Zustands ist ln dem Vorhandenaein Jenes 

otsmitteleuropäisahen V~lkermisohgttrtela zu suohen, der sieh 

von Finnland bis an die Adria und das Sahwarze erstreokt. 

Auf diesem weiten Gebiet slnd die V~lker so ineinander ver-

zahnt, dass die Deokung von Staats- und 

terdings unm~glieh wird . Das wusste Herr 

er f«r Europa das Selbstbest~sreoht 

te". 

Volksgrenzen sohleoh

' ilson nioht, als 

der V~lker verkUnde-

Kun vtlhän aikaisemmin Papen oli sahonut että jokainen 

hyvä saksalainen vastenmielisesti kuolee rauhallisessa sängyssään, 

ymmärtää mitä nämä Papenin sanat todellisuudessa merkitsevät. 

Puhumatta siitä täydellisestä historiallisesta valhee~l

suudesta, Joka näihin sanoihin peittyy - totuushan on Itse 

asiassa Juuri päinvastainen - uskallan uudelleen viitata siihen 

mitä meidän kulmallemme merkitsisi rauhansopimusten alaeelllsten 

raJoJen tarkistus. 

Aivan riippumatta siitä mitä Litvinoff täällä paraikaa 

o~lessaan lopullisesti aikaanaa& Ja aivan riippumatta siitä~

leeko hänen ~~lkäämätt~myy.. Ja ~~kkääJäsopimusverkkonsa kest~ 

mään koe~ksen, tosiasiana PY8T3, että Saksan ympärille 1III1040s

tuu sopimusverkko, Jossa MOskova, I.nltara Ja Rooma pelaavat pää.

osaa, JOnka hilJaisena, mutta sitä lämpimämplnä kannattaJana on 

Pariisi. Olen kirJeissä Her~ Ulkoministerille hahmotellut eräi

tä nlistä hahulst... Joita täällä kulltee vielä tnlevl1n puta1-

hin Ja sopimuksiin nähden. eikä kultaan tällä hetkellä voi sanoa 

mltä niistä syntyy. Mutta nilden d.1plomaattlnen merklt78 on 



kie l t!:lmä t15n: Jokainen y rkl1 kateomaan 

valli tessa , j onka epävarmllllsmomentt i na 

1e yhteiskunna llisi lle, o1ii ttisi11e 

sitte~ 11e niin viera s nykyinen saksa. 

15. 

taloansa sen t i lanteen 

on k ik1l1e tähänast1sll_ 

Ja sivist~ksellisille kä-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariiaia.. heInäkuun 19 pälTäna 19~. 

N:o 

IJ j ' ( • 

y) JfJf/'J? k 
Xj 'fAe, 

Ulkoasi8inminiaterIölle, 

H e 1 a 1 n k 1 • 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoaaia1nm1nia

teriölle raporttini N:o SO, joka staältää: 

Ranaka ja asreaseur-aopimukset • 
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Salainen . 
..... . P .. .A. .. R. 1 ... 1 ... B .. 1 .... .. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o . ;50 ~ .... 
• • • ; r C J' (.' t . ' . ,- . :. ' . 
I.:.:...!.. ':.!.'. *_. 

r 111 I~ ~j' :3~ 
!l~ _ 35 ~~ , _-c ...... 1"f1.~u.~ .. ssa .J? . p:nä .... l:1~~~. kuuta 19 .. ~.3.~ 

tJ et;; 
Asia : ...... ~AA .• ~ ...... J .......... ~.~ .•.•. ~~ .. ":' ....... . 

. .. ~~.1.~~~.~.~..................... . ............... . 

Käydessäni tJlnlln "uai d'Oraa;rUa, Kansainliitto-o.aston 

päIllikHn ministeri ... si81in puheilla Mantahukuoata (mistä 

eri kirjeeS8IL). kysel1n häneUä mikai Banaka ei 711d7 lIoako

TeD agreaseur-aopimukaeen. Kaasi81i Ta.ta.i aaian ei oleTan 

akuutin. koska Ran.ka odottaa mieluummin eellai.en agreaseur

.op1mustekstin sJUtJ'ä "Johonka se Toi saada mukaana. Italian 

y •• e" Yht,aaällä IloakaTan '-leaUin ae menettäiai 'tämän JUhdol-

li.uuden. 

Tämä tieto aiia ~Tiata. aen minkä t.k. 15 p:nä 

kirjee.Sä Herra Ulkoaai.ina1niaterille ilmoitin Rumanian tAkA

läiaen lähettilään minulle aanoneen • 

Suomen ~htautu.iaesta Ko8koTan agreaseur-aop~aeen mai

nitsin 7l~aiaeati .el1lä oleTan samantapaiai. epäilyksiä 

tekatiin nähden minkä TUoka1 baluai.~e liittää aiihen pari 

Tuawaaa, joihin nähden aanoin el1 oleTani TieU täJ81n in

tomol tue "aal811 näytU Uet&TIln että 01... elulot taIl.et 

Tuaum1a. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ..... ... .J: 
.......................... ... .................. ........ .. .. ............... ...•................... ......................... ... ........ ............. _ ............................. . 

' .. -. ····_· .. ·.· ........ ...................................... hDll11l.1&.! ...................... .. ........ .................................... ......... . 

.................................... _ .............................................................................. ... .. ..... .. .......... ..... .. ................................. ... . 
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Ulkoaa1a1nm1n1ster1ölle. i/- ~b . 
H e 1 a 1 n k 1. 

Lähetän täten kunn101ttaen Ulkoas1a1nmin1a. 

• ter1ölle raportt1n1 N:o 251. joka a1ailtää: 

Suomen vaa11t ja Ranaka. 
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Salainen. 
· ............ P .. A. .. R .. L 1 S 1 .sSA OLEVA LJUIITYSTö. 

KAPOKTTI 0:0 . ~l ~ .... 

.. ...... ~U..l .. ssa .... l~ p:nä ... ~!.~ ... kuuta 19.~~.!. 

A sia: ..... s.uQIIM ...... y. •• 1U ................................ .... . 

....... J~ ..... R.&n .. ~.~.......... .... . .......... ...... ......... . 

Dyd •• aäni pari päi-.ä. a1tten Q,uai d'Or"711. poliit

ti.en o.a.ton päällik3n mini.t.ri Bargetonin luona, t.in hI

n.ll. ..lkoa äak.ttäi.ten eduskuntava.li.n tulok.e.ta val.i.

ten .elo.tusteni paperille panemilleni numeroilla. Koetin hI .. 

n.ll •• elittää .tt& tulo. .uurin piirtein merkit.ee palautu

•• ta tilant ••••• n quo ente 1930. Saatoin huomata, .10101. .i

ni.teri Barg.ton juuri 011 lukenut TMa D. V.ux'n raportin 

..... l.i.t. j. .10101. De V~ .iinä on •• ittänyt tilant •• n oi

k.in, pUl.an .. kut.n k.rtoi Barg.ton - tulosta -nor.a.lina

J. rauhoi'taTan •• 

D.7Dtini .iheutui o.ak.i m73. .Utl., .ttä .1"1.8 .uu

ri.pi. inforaat1olehUA, . -Le Journal·, t.hd ••• 1än .. lkoe n.-

11en tuloka •• ta 011 antanut .osiali.tien Tol1ooll. .an urki

tJ'ka.ll, .'1iI. -l'.pri.. bolohch1.que- 1IUka .11U kanai.i J. 

aaan poliittlnen tilann. ftarentul.i. Mini.t.ri Barg.ton nl-

_e .... n hu.au'ti .tt.i ..... ' "uat d'or"7D .... 10 ti.do' an-

na aih.tta .ihinkl&n huol •• tuat ••• n tlaa& .uht ..... . 

Ti.lI. Täh...an alni.'.ri Barg.ton oli k1illDi~yt huo

aiota e:rIä.n 7Öbuleftl"dllehden 1II.hJc •••• en (Jok. Hela1ngia1il. 1&-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... .. .. .] : 

TaTall1ne • ... ~- ............................ _ ..... ~ .... _ ..... _ ..........................•....................... ........................................................................ .. _ ... . 
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hetet I , JOnka mukaan Taalitulokeen tultua Sua.e... tmnnetakel 

valtlok •• ppeukeen uhka oli.i 01 ...... , puoluei... valllt.i.l 

.uuri kiihtJmY. y.a. SiTQmenn.n sano.n luul.n .ttA uutinen 

oli la.dittu lehden tOimituk •••• a, .111ä .euraaTaDa päivänä 

.an päätoimi ttaja, 'QDJca _nn_ ••• apui Lähetr.taön auka P17-

tlmätin oikeita uuti.i. .anoen olevan.a valmi. ne julkal.emaan. 

TImä kiristY8muoto on täällä varsin 'av.llinen. P.o. henkilö 

.ai kyllä oikeita tietoja mutta ei rahaa. 
siis 

Lyhyesti totean / että Quai d'Or.ay oli tärain .elVillä 

tn.ntee.ta. 

Ylläm&inittujen lehtitietojen li.äkel v.in va.emmi.tora. 

dlkaalinen "Le B6publique" on .i.ältänyt (pää •• ia... Oikean) 

kirjoituk •• n v •• lei.t. (lähetetty Rra Ulkoa.i.inministerille). 

Kuh.. lehdi.sä on, mikäli Lähety.tö on voinut ha.,..1t., vain 

ollut numerotietoja vaalien tulok.esta. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Ulkoas1a1nmlnlster1«Slle, Ci)~ . 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunn101ttaen Ulk0fl81a1nmlnla-

teriHlle raportt1n1 N:o 32, Joka s1aältää: 

Hajaannus Ranskan 8os1alistisessa 

• puolueessa • 

• 
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Salainen . 
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• s. ..ikka .ttä tInA keYlAnä jo kahd.sti olen raportoi-

nut Banakan so.iali.ti •• n puolu.en k •• kuud.... ..llit •• ~.ta 

Ta.takohdista (rap. R:o 18 ATignonin puoluekokouk.e.ta, ja rap. 

N:o 2~ puolueen edu.kuntarybmln eUhtautumiee.ta budjettiin), to

diataa ettA ky8Ja7. I' k.~än kulu.... 011 kär ji.ty1l,.t. :In .i t

tenkäln luullut että Te.takohdat - joihin luonnolli ••• ti Tai

kuttaTat monet per.onalli.etkin TlTahdukeet - tod.lla Teiei~t 

.iih.. tulok.een mika on juuri päättyneen uud.n eosiali.ti.en 

puoluekokouk.en (t.k. 14 - 18 p. Parii.i ... ) .eurau.. KliTaitten 

keekutelujen jälkeen puolu.kokou. näet päätti eil.. n. 2700 

1In.11l. n. 700 Untä Taetaan h}Täk871 päätö.lauselman jos .. 

edu.kunt8r7ba1n porTarilli •• en 7htei.t7öhön p,rkiTIn en ... i.tBn 

toiainta j,rkäaU tuomitaan ja 1"}"JDIän .n_i.tBlle lausutaan 

julkinan lIOite. 

Olan aikai • ..u.n ea1ttln7t a1tkä 877t a1h_ttaTat •• n 

aerkilli .. n tilanteen Banakan lD.iali.ti.n ke.kuude... .ttA 

Taikka puoluekokou.ten suuri .~.ta on j,rkl.ti ....... 11. 

ja •• uraa TUhoja puoluepuolleja, e4uakunt&rJiDIID aaaoin 8UU

rl e._iatG (a. ala) lukeutuu Ploluean oikeaan a1ip .. n j. 

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ........ .]: 

........ .............................................. .......................... .................................................................. _ ... ...... ........... ......... . 

'faTallin_ 
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a. 

•• valaia ~t.lat"hGn porTarilllaten kans_. Tod.tka.... Taln 

.tta tll.nne täa" suhte.s.. Åvignonln puolu.kokoukaen jälkeen 

viim. pU.a1äisenl. .i ole rahtuakaan muuttunut. 

H.t1 kun puoluekokoukaen 7lllmaln1ttu pää"a 011 teht7, 

rybmän ena.miatön jä.enet kokoontuivat eriks.en ja laatlva' 

tänään lehdisaä julaiatun kamaunikean jos.. ilmoittivat puolue

kokoukse.ta huolimatta jatkavansa ~aatlata takti1kkaan ... 

Tä7tY7 _76ntää että puolueen hajeannua näiaaä oloauhteis

aa on käyn7t h7Tin mahdolliaekai. Vaikka partiaipationali.ti' 

kuinka ko.ttaia1vat parlamentin loma .. 1kana ·käaitellä. paikalli

aia tederatioita - Joiden valitsemat eduatajat au040atavat puo

luekokoukaen ja jotka olivat tällä kertaa valinneet eduatajan

aa juuri puolu.en sisäistä r11takys"Y'stä silmälläplU.n - nUn 

on vaikeata uskoa .ttä näiden mielipite.a" voiai a7kaJ7D m.n

neaeä tapahtua radlkaali muutos. Kun sen 1.1l1.kal julltiaesUkin 
< 

puhutaan rybaän enemmlstön erotta.isesta puolu.ea'a .duskunnan 

a7ka7llä kOkoontue.sa, ja kun vlelä on otettava huom100n että 

par.onalll.et 8Uhte.t ·oikeiston" ja "aaemm1ston· TAll111 oyat 

nl.1nä kuukaualna huomattavaat1 kärj lstyneet , on todella ot.tta

Ta 1Il1b40111auukUen lukuun etta puolue 87ka711ä haj.antuu kah-

On ku .. aTaa että .. a .... iston· Johtaja L60n Blua, jonka 

"nenl.. o. tunnetuaU tarkka, T1~ h.ttea" koettl 8SUtu 

Täh-an jyrkAn pahakawa1alauae., aUen llmels.aU .stulcaeen 

p&rantumattOllaD tilanteen aJDtJalaU. lIAn.n ehdotukaeen_ en.

atatlS el kultenkaaa 7htJDyt. llutta on luutaTaa etU keaän 

kuluea.. ei tule. puuttu.aaa yr1t7kaiä löY'tää jokin toZ'llula 

puOlueen .ol .. pien a11pl.n yhteiatoim1nDan jatkumiaella. 

'!ulee luonnoll1.aU näia.ä oloauhtela.. kJ'8p.akai 1 t

ael.aaa: r1i~ 'odella pelkkiin taktilliaiin k7aJa7ka1in 

rajoittuTa er~ie11a778 .. lit ... ·." nyt aJDt7Deea juo~ a,. 

T77tta, _Ulf pohjalla ole ftiINttaaa.. toiata, ., .... 1& ui

aiell87Jka1& puolueen pI •• Klriin ja tul8ft1auute.. alb4eD' 
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'llmel ••• n ky-.rm7ka.en Yoinee Ya.tata mzpnt.l ••• tl. 

Puolu.kokouksen k •• ku.te~ala lu •• kell.... kllntyJ huo

ml0 nlihln uu.lln ääni1n. Jotka pohja.äY.llnA Ylr1ttlyät ua.l

den w01kel.tolalst.n- eslt7kell. Luulen kyllikin .t'i u •• l11. 

ky.JIIl78 läh1nnl sittenkin on takUllln_. ..0. .J.tt.l.Y., .eu

ra.vasU: nAln1 .1koln. on demokr.ti. Y.ar .... i aitIL .i ... 

l18lk.l he1k.n~ er01ttamella porv.rll11 .. t r.dlkaallt j. 80-

.tall.ttt erl l.ir.ihln. (Käln .1nakln .elittl minulle •• ian 

m.llläkln var.lnkln .odan Jälk.l.lnä yuo.1na tunn.ttu .oslall.tl 

Moutet kun .räällä lounall. i.tuln hänen Y1ereaaään j. 881ea 

hän.ltä ut.lin). Yarmaankln m76. monl materl •• 1i.i8ta 8J1.ta 

toiYOO Yelt •• n pääsJä. mlkä puolu.en jä •• nlll. merklt.181 t.

loud.lli.ia etuj •• 

Mutta nämät näkökohd.t .iYät rilta •• 11t7ks.k.l. So.i.

listien k •• kuud.... on p.rl.att.elli.l. di.sidentt.jä. jotka 

puolu.kokouk ••••• puhuly.t .uun puhtaak.l: nuorl.o kai,.. 
uu.ia paroll.j.. marxilalnen internatlonal. .ja. .oslall.tl

.en nuor:uon lIlUihin le irelhln. 8O.1all_1 kaipaa peri •• tteel

li.ten opinkappalten UU.1lRi8t. yar.lnkln ottamel.la huomloon 

.oslall.t18t.n perla.tt.lden tIJd.lll... haakairlkon T~äjlllä. 

It.ll.... J. S.kea ... , j01... mal... on kä7tett7 Banakan 

tt Yallankaaout •• n .1kA marxilal •• n ~llaDkuaoutaen ••• 1ta, j.n ••• 

Suurta huomlot. h.rättl Yar.lnkln Montagnon1n puh •• 

HAn e.ittl .11nA YaltloYallan heikken.mi •• n y.araa j. ~ltta

aät'~ta e.tää to181. Jhtel.kuntarybaiä Yalt ..... ta lt •• l

leen .rlltol.olk.utt. natton.l1_11n. puhul nuorimU. annatta

Yl.t. dJn ... l.l.ta lhant.l.ta. t... puolueti P081&11• tl._ DI= 

ftt kuin nuijalla pI'''I" 171'4)'\; _1181.1. &lDll el ole kuul

tu 8081&11.t181... ltokoutal ... 1 Ja Itan Bordeauxtn ~.tarl, 

·olltel.tola1n .. • llarquet Yeatl1 nautOrit&lrl.ta YalUonJaoltoaw j. 

all.YllT •• l e'ta eo81&11..tn tale. olla kaDlall1nen. L60. 11 .. 

• 1aphU ,ptna. lauutaan: "'t.l. t.lta auu~l. tuklra . ..... 
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Tai.uudella, utta tunnu.tan: olen munnll tani, en uakD kor-

I:i ole k1IDIII8 ettA Taeemm1.ton 'taholta kuulul Unia: 

-Tlalhan on puhda.ta faaoi .. ia" Ja ettA sana -neofaaoia.1-

ea1intY7 ortodokaia1a.. puoluelabdi.... näiden uuaien ajataaten 

nimi t7keeDI.. llutta kun L'on Blua, perin tunnin mietti.i .. jan 

jälkeen, nouai puhumaan ja puheesaaan vah1J1S)." aanoi.a -joa 

nuori.o ei 'tahdo meitA aeurata, menkHHn muualle-, niin hI.n 

huomaai i t.ekin lIlenneenBä l11an pitkälle ja alkoi hakea toi-

aia kieliä 1D1ttokoneeseen.a. 

EIkä!h·e ennuatelko: ehkä. kaikki UmA oppoai tl0 loppUjen 

lopuk.i jää ai.äiaekai pyykinp.aukai. llutta merkit T1ittaavat 

siihen etta on puhe .uuatak1n: irti intel1laUonale.ta, 8Oala

l1_illekin kansalliaia ihanteita, yhtel.tJ5 .. ä porvarien kana

.a tukemaan valtiovaltaa. 

Sykaylla näamae onko tämä liikehtiminen jatkuva ja onko 

a. merkkinä aiiti että Banakan kanaaa.a heratäln huomaamaan , 

paikalla pyaJ1lli.en vaaroja kun muut ovat liikk ....... 
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Ulkoa siainminis terilllle. 

H elsinki. 

Lähet än täten kunnioittaen Ulkoasl a l nminls-• t eriölIe mi n i s teri HOll!:dN r a ortin .! : o 33 , joka 

~i S b.l t ää : 

Leseneuvottelu t 

J •• s l e. · olt ja : 

• 
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Vi ita ten pitkään s ähkösanomavaih toon ja moniin puhelin-

keskusteluihin otsakeasiassa s ekä erikoisesti promemoriaani he1-

näkuun 29 :ltä (Lähetystön ki r j elmä n:o 1231-448). katson 

asianmukaiseks i seur aava ssa vielä luoda l uoda lyhyt katsaus 

t aaksepäin ny t päät tyneisiin neuvotteluihin sekä etenkin nii

den j äl kimäiseen kau teen j a viimeiste n päivien varsin monivi

vahteisi in käänteisiin. 

Jos olisin saadessani 26/6 Tasavallan Presid. entin 22/6 

vahvistamat ohjeet koskien l eseneuvotteluja tiennyt ett ä va s

tustus erääl t ä t aholta tulisi niin voimakkaaksi kuin se neu-
xl 

vottelujen kuluessa tuli. olis in kotona ehdottanut koetettavak-

s1 järjest ää asiat niin että ne uvottelua lote olisi koetettu 

siirtää ranskala isten käsiin. On helppo perästäpäin olla vii

sas, ja on luonnollista että kun ohjeita vahvistettaeaaa osit-

t aisen ka tovuoden uhka ei vielä ollut niin suuri kuin miksi 

se myöhemmin neuvottelujen aikana osoittautui, ohjeiden laati-

xl 
Keväämpänähän nahkatulli t 011 ve. t suur emman kUnnon kohteena 

kuin lesekysymys. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ullcontililedustulcsen tiedoitulcsiin. mutta ........ .] : 

.... - ...................................................... !.~.!~~~!~!~.! .......... ....................... ...................... ......... ..... .. .. .. ...... . 



• 

• 

2. 

jat ja niiden t äkäl äis et toteutta~at eivät voineet toisin 

menetellä, varsinkin kun lesetullin järjestely talvisten neu

vottelujen aikana tavallaan oli ranskalaisille Jollei luvattu 

niin kuitenkin i lmoite t tu a siaK si, jo,nka järjestelyn 'puolesta 

s illoiset neuvottelijat lupasivat tehdä parhaansa. 

Yll ä kosketeltu seikka, joka sai näkyvän ilmaisunsa 

siinä ett ä neuvottelija t. juuri kun oli päästy kuten n~tti 

tUlOkseen, sa iva t uudet ohjeet koettaa perääntyä, teki tilan

teen neuvottelijoille kaksinverroin vaikeammaksi juuri sen 

vuoksi ett ä itse olimme neuvotteluja ehdottaneet. 

Ranska l aiset neuvottelijat taasen joutuivat samaten tä-

män kautta kiusalliseen asemaan. koska he jo olivat luvanneet 

meille erinäisi ä huoma ttavia vastikkeita lesekysymyksen järjes

telyn a ikaansaamiseksi (nahka tullien t~dellinen palautus status 

quo anteen. sorvitav4rat) ja koska he s iten riskeerasivat he-

r ättää lesevieJien tyytymättömyyden . Tämä ei ollut pelkkä pre-

teksti eidän puoleltaan vaan on sitä katsottava sitä taus-

taa va staan että Ranskan t alvista neuvottelukuntaa, ~oka pää

asi assa käsitti samat henkilö t kuin nyt, syytetään siitä että 

ranskalai~-suomalainen lisäsopimus helmikuun 20 p:ltä muka on 

tuottanut ~uomelle suurempia etuja kuin Ran skalle j a että li

säsopimuksesta ja al~oholipykälistä huolimatta Ranskan tilasto 

tämän vuoden ensi uoliskolta osoitti Ranskan viennin Suomeen 

yhä alenevan (promemoria,sani johon alussa viittasin olen osoit

tanut mistä nämät ranskalaiset tllastonumerot, jotka pOikkeavat 

meikäläisistä, aiheutuvat). Tämän lisäksi tuli että konjakin-

ja viininviejien puolelta jatkuvasti valitetaan Alkoholiliikkeen 

muka huonoa tahtoa sovelluttaa lisäsopimuksemme a sianomaisia 

määr~ksiä. Tästä saa selityksensä ranskalaisten neuvottelijoiden 

erikoisen jyrkkä kanta, olkoon että se meille kokQ aikana 
erittäin 

esi tett11n / asial11se8sa muodo..... ilman turhia uhkauksia. Ja 

~n he näkivät, kuten he itse .anoivat. lesei,ta toivo~ 
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satisfak tion ehdoll i s esti menevän karille ja kun samana iku1ses

ti Ranskan l ähetystö Helsi~1 sä ja konjakki- y.m. syndikaatit 

+f" ' ll" vaativa t r e r essaalioita, niin p äät tivät he - ja olen 

sa ta r osen tt1sesti varma s ii t ä ettei ' s eessä ollut pelkkä uh

ka - ilmoi taa mei l le lrt isanovansa lisäsopimuksen, j olle i le-

seasiaa ny t ärje ste t ty . Tahdon nimenomaan huomauttaa et t ä 

meille täällä e1 koko a ikana kertaakaan ol e sanottu että al

koholipyk' l en sovelluttaminen sellaisenaan veisi lis äsopimuks en 

irtisanomiseen , päi nvastoi n on elsingi n-l ähe tye t öä ko toaan kehoi-

tettu leseneuvottelujen a ikana vai men t ama an alkoholidåmarcheJaan 
xl 

Ri tar ikadulla . 

N" in ollen suoma l aisten neuvottel i ja in teh t ävä muodostui 

seur aavaks i; koettaa i tkittää neuvo t t elu ja ja es t ää l i säsopi-

uks en i rt isanomi s t a , s ekä toisel t a puolen käy ttää tät ä pitki-

tystä s iihen e tt ~ r a nskalaiset saa t ai siin edes j ohonki n se llai-

se en my tsnnytyks een. joka meille taKa i Si vapaa t käde t leseasias

sa väärinkäy t töj en varal~ . 

S&hkö sanomavaihdosta ja moni s t a 1uhelinkeslcu steluista käy 

ilmi miten vaikea t a oli a jaa näi t ä molemp ia linjo j a. 

Täss ä y t eydessä on mi nun vielä s elitettävä, minkä t äh-

den viime päiVinä en pitänyt tar peellisena erikois ten leseasian

tunti j a in l ähettämi s t ä tänne r anskal a isille selittämään lesetllan

netta meillä . Ensinnäkin olimme lukuisten puhelinkeskustelujen 

kautta päässeet täysin selville maatalouspiir.1en pelosta väärin. 

käytöksiin nähden, j otapaitsi olLmme tätä seikkaa kymmenissä 

keskusteluissa ranskalaisille jo selVitt äneet. Jos tänne olisi 

tullut asiantuntijoita nimenomaan selittämään va lkeutta.mme liUOS

tua r anskalaJ.sten leaetoivomukal1n, ollsl tämä voinut va1ku.ttaa 

xl 
Kun ylläoleva Jo 011 kirjoitettu Joutui allekirjoittaneen 

käSiin Suomen viralllnen tilasto tämän vuoden seitsemältä ensl
mä1seltä kuukaudelta: sl1tähäA käy llmi että oatollllle Ranskasta 
tältä ajalta todella on Vähentynyt viime vuoteen verre.ten, vaik
ka tuontimme uselsta mulsta maista aam.ua aikana on kasv&nll t •• 
2'/8 Paul-Bonoour ot,tl vastaan Tapaahra De Vautn. 
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r anskal a i s iin pun l sena vaat teena, ensiksikin koska r anskalaiset 

1 tse luonnoll isesti l ähetyst5nllä Ja lesevieJien kaut ta olivat 

t~sin sel vill ä kysymyksestä Ja sen yksity iskohdista, toiseksi 

senvuoksi et t ä ielest~l ehd ottomaati oli vältettävä antaa 

r ansk lalsten ymmärtää ~illalsiin tOimenpiteisiin mahdollis esti 

tul1 s imme r yh tymään väär inkä,y ttB j en varal ta, Ja kolmanneksi kos

ka kolmen viimei sen viikon a ikana kysymyksen ydin ei enää 

ollut leseas i a va an kysymys kauppa t as een par an t am isesta. Ranskan 

kannalta , onka t oivomuks en' kari llemeno olis i JohtanUt meidän 

vienti te olli suuks illemme katastrofaaliseen tulokseen (paitsi lisä

sop i muks en mahdolli s t a i rti sanomista puhuttiin myös puutavaran 

lisäkontingent i n °aossa vielä mahd ollisista meille epäedullisis-
xl 

t a muu t oksi s t a y . m.l Asian tQnti ja i n tänne lähettäminen olisi 

va in yhdes sä t apauks essa ollut , mi käl i voin katsoa , a sial le 

edUksi, sl1nä t apauKs essa näet että heillä olisi ollut tas

kussaan t oisia osto tarjouksi a . Tät ähän ei voitu kuitenkaan kä

denkään t eessä jär jes t ää. 

T~ tyy olla s eur nnut Ranskan vi imea ikai s t a kauppapoli

tiikkaa ymmärtääk seen että irtisano~sen uhka oli tod ellinen. 

Viittaan t ässä vain moniin viimetalvisiin raportteihini kuin 

myö s Ranskan tunnettuun kantaan Lontoon kokouksessa, sek ä en-

nenk iUu siihen että tämänkesäi sissä lukuisis sa kaup llisissa 

lisäsopimuks is sa j a kaupallis iss akordeissa, mistä olen kotia 

te hny t selkoa , Ranska on j är j estelmällisesti sa.&nut vas tap uo

l ueen tunnustamaan ne kaksi uutta kauppapoliittis ta p eoiaa tet

t a , j otka viime ai koina ova t olleet heillä johtolankana: toi-

ne n on suos i tu~uden sove l taminen va in ra Joitetussa muodossa , 

j oinen kauppataseen saattaminen parempaan t a sapainoon kunkin 

x l 
Ettei tllmäkään ollut pelkkä uhka käy ilmi siitäkin että 

8aim. Virolle äakettäisen lisäsopimuksen yhteydessä, vaikka tätä 
seikkaa ei ole annettu julkisuuteen, on myönnetty eri k04nen 
määr ätty osa puutava ran lisäkontingentista tämän vuoden Jälkipuo
il.kokei ~opa ens i vuoden ensi puoliskoksil Viron täytu~ vasta
palvelukseksi sitoutua ostamaan eräitä ranskalaisia t a var oita. - Ruot
sin lähetYBt~ssä sanottiin minulle pari päivää sitten. että Jollei 
olisi kysymys Virosta, Ruotsin täytyisi ottaa harkittavakseen eike 
sen, yleisen suositutmmuutensa p.~stuksella, olisi pakko protestoi
da tätä Ja eräitä ~ita Viro118 annet~Ja samanlaisia kontingentteJa 
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5. 

maan kanssa erikseen ottamalla huomioon Ranskan ja a sianomaisen 

m an v li s ten kaupallis ten suhteiden erikois luonteen. Olisi liian 

o timi s ti s t a usko että Ranska me ihin nähden t ässä s~~teessa 

olisi tehnyt ta i kka tulee tekemään poikkeuksen. Tässä on syy 

jonk vuoks i olen ka tsonut velvollisuudekseni kiinnittää Halli

t ks en i huomi mta siihen että Ranskan ja SUomen kauppa ta seen 

huononeminen voi viedä erittäin arveluttaviin tuloksiin vienti

teolli suutemme vah ingoksi. !aataloutemme intressin ja yleisten 

kaup a oliittisten intressien keskenäi s t ä suhdetta oli senvuoksi 

neuvotteluissa pi dett ävä erikoisesti silmällä. 

muks en 

Kun 18/8 (perjan t a ina) varhain. ennen Presidentin esit-

Herre. 

että 

Ulkoministeri minulle 

jos Hallituksen pää tös 

soi tU, 

tääll ä 

l ausuin sen toivo .. 

saavu tettuun 

s een nähden tulisi kielteiseksi, äätöstä ei kiinnilyOtäisi 

vaan minut kutsuttaisiin Helsinkiin tekemään t i l an teesta selkoa. 

Tämän ehdotuksen tein a inoastaan senvuoksi että voittaisi mme 

aikaa ja jotta voisimme hark ita miten Kielteinen päätös rans

k laisille esitettäisiin. Pidin tällaista ratkaisua sillä het

kell ä jopa edullis em ana kuin a sian tuntJian tänne lähettämistä, 

koska ajattelin että lähettilään kutsuminen suulliseen raport

tiin on seikka j ota ranskalaiset eivät voi olla respetteeraa

matta. 

Kun sitten päivemmällä valtioneuvoston istunnos~a m.m. 

ministeri Jutlla minulle soi ttaessaan ilmoitti sellaisen mieli

piteen vallitsevan istunnossa että minut kutsuttaisiin kotiin 

nimenomaan harkitsemaan voitaisiinko ranskalaisille tarjota jo

tain muuta. rohkenin olla toista mieltä tällaisen toimenpiteen 

hyOdylli~ydestä. koska katsoin että, minun ollessa HelSingissä 

vain muutaman päivän kuluessa, tulisi hyvin vaikeaksi niin ly

hyessä ajassa ja varaibk1n katsoen kesälom1in keks. mitään 8el

laista minkä o11sin voinut 8i tOftst1 ranskalaisille tarjota P .... 

riisiin palatessani. J08 ei minulla olisi ollut mukanani mltlln 

ehdottolD&8ti si toyaa. olisivat ranskalaiset sanoneet että taasen 
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6. 

koetamme venytell ä ja et tä he tuntevat lupau ksemme. Olisivat 

vi itanneet Alkoholiliikkeen muka haluttomuuteen tehdä tilauksIa, 

ja olisivat viltanne et niihin moniin myyttyyn menne isiin a rmel-

"an t ilaussuunni t elmiin, joi s ta viime vuosien kuluessa on n~ 

kynyt esimerkkejä. 

Näin ol len neuvotteli jain asema yhä selvemmin muuttuI 

se raav aksi. Koettaa saada tekstiin sellainen selvä irtisano-

mis- tai uu varauma , joka tekisi meille ahdollis~ksi, jos 

väärinkäyttö jä ilmaantuu l irtisanoa noo ttivaih tO, j olloin, kuten 

myös puhelimessa monas ti huomautin. l a skin s euraavas ti: 1) Emme 

kui tenk.aan käy tännössä koskaan voi brutaalisti Irtisanoa noot

tiva ihtoa taikka ryhtyä, väärinkäytös ten paisuessa 11ian suu

r Oiksi, muunlaisiin to i men i tels11n ensiksi ehdottama tta r anska-

l a isille usi neuvotteluja toisenlaisen Järjestelyn aikaansaa-

mlseksi, jolloin meill ä tie tysti täyt1Y olla ohjelma, joka 

t akaa r anskal ai sille Jota in korvaus t a leseiden menet.Yks en sl-

alle; 21 llekirJoltta alla sopimuksen nyt ja saamalla ir ti-

sanomisolkeuden voitamme aikaa ja ehdimme ka okes sa rauha_sa 

ha rkita mitä voimme r anSkalai sille sellaisessa t apa uksessa t ar

j ota korvaukseksi; 3) allekirjoituksen välttämättömyys oli mie

lestän i si t ä suurempi, koska luonnol l isesti ei vielä ole to

de ttu että väärinkä3 tökset pa isuva t niin suuriksi kuin 9" 11-

lä t ahoilla elätään; 41 se mahd ollisuus on ol emassa että 

jos me muutaman kuukauden perästä 

sanomaan noottivaihdon, yleistilanne 

tulemme pakotetuiksi irti
x) 

e kä on parantunut joten-

ka lisäsopimuksen irtisanominen sillä ajankohdalla s iis on vä

hemmän varma kuin t ällä hetkellä jos nJot tivalhtoa ei syntyi

sii 51 pidän hyvin todennäköisenä että jos oli inme vielä 

viivytelleet, ranskalaise t olisivat peruuttaneet nahkatulleihln 

tekemänsä (odottamattoman suuren) myönnytyksen (Josta luulen 

että saamme siitä kiittää 11 sens simaksu Ja) • 

x) 
TarkoitLn tällä osatsi yl.{3tä kauppapoliittIsta tilannetta, 

osaksi myös sellaista mahdollisuutta - johon ranskalaisetkin usea.
ti viittasivat. että viinien ja alkoholin osto silloin su~u 
paremmin kuin ~t. 
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Nämät t arkku,n hark itseman.1 näk!5kohda t olivat minulle 

määrä~vlnä neuvottel uven viimeisessä vaiheessa. Tahdon lisätä 

ett" lähe tys t ön kaikki herra t Ja etenkin kauppa..asianiehemme 

t äss ä olivat yh t ä mielt ä kanssani. 

Saatuani 19/9 (lauantai) aamulla puhel1nsähkeen n:o 

7. 

R.74, Jossa minulle annettiin varsin vapaat kädet toimia asian

haar oj en mukais es ti. päätin ensinnäkin "sopivalla tavalla" saat

taa Ranskan neuvotteli Joiden tie toon ett ä ""Jos vehnälesei tä 

alet taisi i n huomattavas ti käyttää ihmisravinnoksi, SUomi tulee 

ryhtymään to imenpi teisl1n tämän väärink~tön est !Diseksl". Tämän 

t ein Viimei sessä varsina ises sa i s tunnossa luk~alla mainitussa 

uhelins ähkeessä olleen kappaleen Joka alkaa sanoilla: "Viitaten 

tänään toimitettuun J . n .e.". luonnollisesti ranskannettuna. minkä 

l i säksi huomau t an että neuvotteluJen culuessa kymenni ä kertoja 

t ästä on r anskalaisille mainittu. Ranskalais et neuvottelijat 

ei vät ks. te goori sesti kieltäy tyneet 

l i s t a dekl ara tiota mutta sanoiva t 

sen tekevät. Näissä olo suhteissa 

va staanottamasta. t ät ä ykslpuo

olevan mahdollista että he 

päätin koettaa saada l äpiaj e-

tuksi Jonkun muun tekstiehdotuksen henke ä he ikent ävän lisäyksen. 

Aivan Jyrkäs ti ra nskalaiset torjuivat sen että lhä1-

simme kappaleeseea Joka ~ lkaa sanoilla: "11 eet entendu •••• ". 

seuraavan t apaisen lauseen: " ••••• edellyttäen ettei leseiden vää

rinkäyttöä todeta". 

Niinollen 011 minun asetettava t aktiikkani toiselle 

kannal le nimittäin s111e ett ä saisin %'&nskalaiaet selvästi 

tekstissä tai muussa muodossa my!5ntämään mel11e irtls&nomiaol

keuden. Olemme täällä ihmetelleet ranskalaisten haluttomuutta 

suostua tällaiseen selvään klauseliin Ja pyrkimystä j ättää 

uia suullisten .ell tyeten va~&D. Tämä ranskalaisten llyrk1my8 

koettaa tehdä m.eille mahdollisimlllan vaikeaksi päästä 8i townuk

sistamme on .elitettävlssä siten että m.eidän neuvottelujen ku

lu ... a alati uudIstamamm.e lluheet väärInk~t!51atä Ja nllstä mah

dol11 ••• t1 a1"utuvista to1me~lteistä meidän lluolelt.mme olivat 
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saaneet r anska laiset syystä va~ovaisiksi. Tästä saa myöskin seli-

nootin al kulaus eessa ei vii tata t yksensä miksi 

r anska l a iset i lmeises ti toivoi v t että va ikka 

t ämä noo t ti valli to Jäisi voimaan. n tta is l1nkin 

lisäsopimukseen: 

11 säsopimus i rtisa-

Kun samana lauan t aina aamupäiväll ä r anskala iset eivät 

suos t unee t muuhun kuin vo i maanastumi sen mainintaan, pyysin heil

tä et tä JOKO i tse anta i sivat meille deklara tion taikka sa11isi

va t meidän heille n t aa sel l aisen, jossa t oistet taisiin se 

• mu istl1npano kummankin sop i muspuolueen oikeuksista irtisanomiseen 

y . m. nähden. onka 16/S pääkonsuli Nordberg oli tehny t kauppa

mi nisteri össä neuvo t teli jai n l äsnä ollessa ja jonka nämät oliva t 

todenneet oi keaksi. Tämä mu i s tiinpano oheenliitetään (liite 1) 

• 

Ja sen lyhennys on löydet tävissä s ähKeestömme n :o 110, j ota 

vielä s eli tt i:i.vä t s " keemme 112 - 114. T" änkään ranskalaiset ei

vä t suos tuneet mutta suostuiva t loppu j en lopuksi siihen että 

r anska l aisen neuvottelukunnan puhee nj ohtaja kirjeessä pääkonSQli 

Nordb er gille, viittaama l l a tuoh on keskusteluun 16/8, toteaisi 

"Suomel l a olevan , koska Ranska puolestaan ei ve adi noo t tivaih

don voimessaoloon nähden mitään ma i ni t tavan . "pleine li bertå" 

'oka suh t eessa". 

Pi t äen t ä t ä kirj että , vai kka s e i olisi kaan Virallinen. 

kui tenkin varsin t yydytt ävänä, i lmoi tin esi tt äväni sen Helsinkiin, 

minkä myös puhelimitse koh t a senjälkeen tein maisteri Jalannille. 

Kun aami a isen j älkeen pääko. gali Nordberg meni kauppami

nisteriöö n saadakseen t ämän kirjeen tekstin lopullisen muodon, 

sanoivat r anskal aiset ka tuvansa lupaustaan eikä voivansa antaa 

muunlaista kir jettä kui n liitteessä 2 olevan ehdotUksen. Joka 

oleellisesti heikensi aamupälväistä lupausta. enin lähetystöneu

vos Sohlbergin saat~ana vie~ä kauppaministeriöön ilmoittaen en 

voivani t ällaiseen kirjeeseen tyytyä. ja keskusteltuamme jonkun 

aikaa ehdotin uudelleen irtisanomisolkeuden mainittav&ksi itse 

tekstissä. Tähän suostuivat kuin suoatuivatkin ranskalaiset pitäen 

ilmeisesti tällaista konventionaalista muotoa sittenkin aopivampana 
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kuin yllämaini tuntapais t a kirje tt ä joka voidaan 'iis i tt ä" niin 

että toisel l a so i us ole lla on oikeus irtisanoa so~imus mil-

101n tahansa Jopa ilman ir tisanomisa ikaa. 

Ranskalaiset koettivat kuitenkin stilisoida irtisanomis

kl us elin ensiksi niin että. so imuspuol1lla ei ol1 s i oikeutta 

irtisanoa noottivaih t oa ennenkuin s e on ollut kaks i kuukautt 

voimassa a lis äksi 2 kuukauden irtisanomisajalla. Edellisen 

kohdan s imme pOistetuksi, mutta irtisanomiaaikaa emme saaneet 

k ta kuukau t t vähemmäksi . 

Falatakseni viel ä uhelinsähkeeseen n:o R.74 katson 

s iis saaneeni ka ikki muut ohje issa lausutut ehdot ja toivo-

ukse t toteutetu iks i paitsi lis liystä ka paleeseen: "U est en

tendu ••.• ". i dän uitenkin irtisanomi soikeutta meitä tässäkin 

suhteessa t liys in tyydytt ävänä, osaksi koska kuten jo a ikai

semmin huom utin emme kuitenkaan ryhtyne mihinkään toimenpi

te isiin si it ä ensiksi ransk~l~~sille mainitsematta Ja uusia 

neuvotteluja ehdottamatta, toiseksi senvuoksi ett ä selvästi 

lau u ttu irtisanomi s oikeus loppujen lo~Wts1 on meille turval

li s emp i ja edullisempi ku in sellaiset ylimalkaiset varaumat 

kuin on m.m. yllämainittu suunni tel tu lisliys. Ymmärrän sikäli 

ranskalaisia, etteivä t hekäään halua suostua tuollaisiin va

raumiin, jotka sisältyv ät sanoihin "huomattavasti", "flagrant", 

t. m.s. Näin ollen katson että irtisanomisoikeus myöntää meil

le niin vapaat kädet kuin yleensä sopimuksia tehtäessä on 

mahd~llista toivoa. 

Koska näin oUen luulin t~ttäneeni tehtäväni enkä 

väärink~ttäneeni niitä laajoja valtuuksia, jotka Hallitus 

katsoi voiva~a minulle myöntää. Ja koska siis oli vältett,v 

lisäsopimuksen irtisanomisen vaara - Jotapaitsl maaperä uusille 

neuvotteluille muista asioista ei ole k~D3t mahdottomaksi

Ja koska luulin irtlaanomisklauselin antavan meille tarpeel

liset takeet, katsoin mahdolliseksi tänään lähettää Ranskan 

ulkoministerille allekirjoittamani nootin Jonka aanamuoto Jo 
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elok. 4 p :nä kir j e essä n:o 1 6 6 UlkoministeriBlle on lähe

t e t t y , kuite nkin y l l ämaini tuilla lisäyksillä , voimaanastumisesta 

ja ir tisanomlsolkeudesta. 
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Ll1 te n:o 1. 

L ' ~ change de notes ~tant ind~pendant de l'avenant. 

1:0 d~nonoiation s~parde a mentionner dans la lettre 

~ohang~e est inuti1e pulsque auoun d~lal n'est 

flx~ a oe petlt aooord suppldmentalrei 

2:0 que d ' au tres r~serves sont aussi superflues 

pulsque les droits de 1a Flnlande restent 

entiers; 

5:0 rlen dans la note n'lnterdlt å 1a Fln1ande 

4:0 

mettre des 

genaient 1a 

oontingents 

Franoe elle 

u1 Mr1eurement 

le dira; 

et 

que 

sur 

pulsque 1a Franoe ne 

1a duree ou quantit6 

pose 

toute 

auoune 

r eserve 

landaise est inutl1e • 

s'11s 

exigenoe 

fin-



• 

Liite n:o 2 . 

Cher Ami. 

Je tiens a 
avez rlse a la 

de lt~ohange de 

vous t~1101ter de l a part 

n~goolatlon qui a aboutl a 
que 

l a 

Toute 

fait de 

de cet 

l~ttres du ...... Aout 1933. 

r ef lexlon 

ne pas 

echange 

tai te, 

inserer de 

de lettrea. 

arols 

formule 

Ainsi 

que nous 

relative 

que je 

vous 

conoluslon 

avons 

la 

vous 

bien 

duree 

dlt 

puisque 

la dur~e 

lus ieurs 

la 

de 

France 

re rises au 

n 'a exprlme 

Cours de 

aucune 

nos conversations, 

exlgence quant a 

r isona pour 

cet 

qu e 

arrangemen t, 

l a Pinl nde 

con ue rela tlveme nt a cette 

Veul11ez agreer etc. 

~ M. M. N 0 r d b e r g. 

Consul general de Fln1ande. 

11 n 'y 

exprlme 

durh . / • 

a 

une 

vraiment pas de 

quel-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

R e 1 • 1 n k 1. 

Llhetln tlten kunnlo1ttaen Ulkoaala1aa1D18ter181-

1e raportt1n1 W:o ~. Joka 81111tll 

Ranakan kontlD§!ntt1po11tllkka • 

V.a. AllalnholtaJa: 



.... 

• 

• 

. ..... r.W.l~! ........ . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3'. 
ssa .... ~ p:nä .. Ixn kuuta 19 .. ~~.~ 

Asia : ... .R.t.n.lk • .n .. ko.nUngent t.1-

pol1tU~&, 

Salainen . 

33 

,h -y ( 

bhn UlkoUlalnaln1aterilSll. t.k. 2 p:nl oeoittalluanl 

klrJ.lala.' ol.n lJhT.atl tl.d01ttanat, on Ruatu kontlngenttl

po11 tl1ltlta Ialt. UIl1n u tunu t uu t.en vaih ••••• n • hnlt.1n alklll 

koat.. kontlng.ntt1en Jaltop.ruatelta. Ran-ltan ha111~.en t.k. 

1 p:DI tek_an pUtlSben lIIU.ltaan on. IIne1,1aan .ttä konUngen

t1t a1ka18 ... 1n Jaettl1n .rl aald.n keelt.n 8111ä peruete.lla 

lta.lnta palJon RU8kUll 011 tuo tu ltutalt1n tuaralaJla lta..talt1n 

.rl .uta 11111ul 8d.1l1alnl ftoelna, tlst». 111hUen noudatet

tava va.t.va.orol.auap.rla&tetta .1t.n että kontlngentteJ. Jaet

tae •• a on otettava huoaloon. mlnlt. palJon lD1ltln ... oataa 

ta! .lDuta.u o.tt.teD Banataata J. t.volttttava tu.p.lno. Kana

ku J. ~ln ~UD~la.a.1 kaRII.tae ...... Alnoa.taan ne1JIa-

0.. ltRnt1n tavaral.Jln kokonal ••• ta tuontlaaarlata on .d.l1 .... 

k1n J •• tt.v. .ntl •• n prolortloaaalllerlaatt.en .a.kau, Jotavutoln 

J1laa8. .11 .aa.rln 0.. Clobaallkontlng.ntlat. ann.taan vl.nti

a&111. aI1d_ lta.nt1n t.k_ll aq8JUt,Jt7k.ll va.tau. A.laata an

ns.... lehtiko 'n1kea... vlU.taan dihen .tta .rUt _utt1n 

.... t Q'tteaa1n ovat .. et\uM.t alUe tU-ll.. .tt.l no.l tai»

_uelt1 ... a.ll vOI •• tll halta aoa.4at~at. va.tava.or'l~a."eri

aatteu. tont1llcenttlen Jaa.. Ja että lUaltan hallitu. luol .... 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta .. .] : 

...•.. .............................................. ~~~~, ... ~ ......................................... ..... ...... ... ..... ... •. 
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ta&DkIn DTt tahtoo Tal'&ta !talllIen npa.at kl4l' _len D1lP

paltuJlnaa ~OJIlI.Ialkal. 

It.latllD on allYII. että t .. 1n aa41n plriaattlen klln

n1l,.Dalnln antaa hall1tukMlle Yahyan a.len kaikI... keppa.opl

lIlaneuyoUelui.. Ja • ttl aln IOYIlluttaainla. alklli al tulI. 

t,.a,.,.kslln niitl melta yaataaa. Jotka Jo oyat tehal.t RaBakaD 

kana.. auo.lt1l1a.DUaplrlaattlls.ln noJau~Y1a kaappaaop~ala. 

on oalaan •• lkolalati YlhentlallD n1l4.. Inttaten aopt.u.tln 

.erklt,.~tl. 

X'-141 •• IDI tlaän uian Joh40.ta Ranskan ulkOlliD1aterUn 

kaupall1a.. o .. ton Y. t. JohtaJan K. 4e Cbaraa •• ln puh.llla 

letUt t .. 1 a.laa aUen. että Ranskan hallUv.l:aen pU.. I~_ 

pU..ä 011 tlh4ltV nl1 ta mal ta ya.taaa. Jotka 1 taI JOko kon

tiDelntlllla tal yaluuttaellaa8.t.lJlll .1lllnal wa~ raJoit. 

taya' Ranskan Yilnt11. !"eI ~t..... aalnltai herra 41 Ch&r

..... ltenktn Puolan. Joka hlnla llmol tukaeaaa aD.an alYU 

a1lliTaltalal.ti allrll kalllkin aaallt -r5ntlaan.ä kontingeatlt 

.en -tau. alta n .. 1 llUut uat Puolalle t&rJoayat. K7Glk1n 

Yl1tta.i häa ai1bln Ittä n. aaat. Jol.aa on yo1aaa.. Yaluut

t&aälanaatel1. yo1yat allllnaA -nkaan kl.1tl8llll taportDGrtt1-

tlln ulko_taen Yaluutan saannh. ..tll tu aJoittaa nU4a 

o.toJa RUdaata. ,aa.1 &uhM.... on kai t .nel kl4l •• 1 aJab1-

taya sak... IIltta .,.euin _ita _tta. Joi ... ulko.... Yalaa

tan aaanU on .1IIlDI.t'lJn aluae. 

Kita .rikoial.ti ~o .. en tul.. patnoati K. 4. ~.I. 

Ittel taala haUitllben pUtDk.. pUU.l Ulaa aih.tta Ir1ko1-

.lln huol •• 1iua1..... koaka SUlI.. Ja bIluan Yllia.t Du.pall1-

.It &UhMlt un.ll IaklttUn OTat .oplak.llla JIrJ •• tlt,.t. _De

kla al1.YUyael Ua. .tU. Taikk.l.... Illn tlaU ,"lnut aataa 

al tila YlraUl.la YUa.utak.la. .... .. 11. .1 .aUyaau olla, 

aUIIa Q7t1 yuta1aR4... al.__ ~_.U. 87l1u'''7Ja koe

tlqa.U'J.. .r1koia •• t1 _taftNkOllU".,U.. alklU .1 ne

talaut .... koko_l.ta .1o-.al1ko.Uace.tU. taltale1 Y ..... t ...... 



a. 

'l1.4usteluUD1. .1 ten tul.. k~ Jo. V .. AJIIl Ja lllolluan ka,
,aneuvottlluJln tulot..na ~B~tllD TlnlJäll. huo .. ttava pauta

varaltonUD«enUl .anol )(. 4. CbalW&8... Ittel n118a1 neu1D. Ue

lul.. vllU. ole pu.t, pl teaallle kuln alku........ Ja .tta 

011 aivan ftl'llM. Ittlivat nlal neuvot.lut niin plan pUtt71-

.1. etU VIIlIJI tlnä TUOllIla .. 181 l18178t1 Il7q1alln alTan al

tättG.1IIl kontlngenttlin... B4111eln arYell hlD .ttl vaikkakin 

VenäJälle, aitUi neuvott.lut pl"tTtlt po.UUTi ... n tulok ... n, 

on epl1l.mlttä IITGlUllttlvä •• ltoista av_pl tonUD«enttl kuin 

altä .1UI Il1't on. Ual tontinsenttl kul tllltaan ei _1181 ole-

• a.a.an .ritola. 8Wll'1 nrrattua ,ohJolaaai4.n tonUq .. t.1h1n, 

toata V.nIJIl tä vl1aei.lna TUoe1lla on _otu Ranata_ aaug.n al

tättBaiä allrll puutavarolta. ('Ia.1 .ahte.... 11.n.. huoaioon 

otettava. Ittä toua ,Ulaain1 ttua va.taTUorolauuap.r1aatltta 1,11-

1 •• lttl v •• taiaad... .ovlllutltaan a,Bskin ~pp.va1htoon VI~ 

JIID tana... Jota tlhlll .. U on ollut Ranskalle 11'1 ttlJ.n nlsa

tl1Tin... tali.. VlnlJlatln tehU va8tUl7öllJl7t7ta11 R&iaatall. e11 

.11. tol.in euo.n .IJolttaa Ranataaa bantlntoJa. Jotta Jo.aa1D 

1l1i.l.r1D volvat va.tata hiitl uueia tonUll&eDt.Ja. Jolta .e 

• llanaJtalta vaat11 Ja Itta 117W palJon alta tavaroita. mtu 

..ta. pe troo11 , Jota Ranata1l. ehti perUa1a .0p11 va.Uneet.l 

kula vealllJ.au puutavara. 1l1IJaJtia 11.n.. !maalooa oht tava, .t

U TlnlJIIl o.toqq oa aaqln raJoit.ttu Ja .ttl V .. IJI talA 

a .. tta oa Vil.,t ltaauaan q.. .. ll t.rtoJa auur.pla taT&Na~ 

1'11 kula aita llaa ... ta on voitu vlt41 V.aAJllll.) 

lota tapll1ta.... oa puutavaratonUapnttl.1 t11an117D" 

tlalA TUotu lO,P1UUl, Jot.n .1th.. ata&ban tlDä ftOlUla II 

.nU _18 ai tila vlh.a"Tatl q~t8IU. 

~tlll _ut.. tou.. ua4u ~oplrlaatt •• a .ovlllat'-a1.ta 

71...... lauai )(. 41 Cbaa..... IUä .UA UI tenkAla II tulla 

.0nllutte.eD ark&atl Ja l1aan auta vllllatla&l.lA uU.1A ton

Uqe.Ulat.Irl1. vaan .ttA al1.-. _uau .. l .... 18t .. _14 .. 

tu... n.uvottel...... ~.aI aUr1a UUah... Nllhol UavUll v ... 



.. 

kIlutu.Ueen yoUaan luottaa, aUU. II yolw.ne tilli hetkeUI 

Y&l'IBuu4ella aanoa ml talD. Olu ula.ta teematel1ut _"i.n 

Ukl.ll1sten Y1rkanlJhnl kansaa, m... Ruohin ulal_oUa~ .. 

kan •• , Joka oU eri Ulln huoleatl1D1lt a.l .. 'a, lblohllla k1Ul 

on Irlttäln 8Ua.r1 lukuallrl eri taY&r&laJlln kontlnsant'.Ja. 

Ruot81n ulaluol taJa peltlal, et" ka1klak nli.ta kontiD.

gentel.ta tulee k.,tlyltsl Y.ike1t. J. pltklbkBJI neuyotte. 

lU3a , k so lblota1n Ja Ranuan Ylllnu kauppabal.an .. l (kIl

ten Ranakan k~pp.ba1an •• l u.elaplu .a.ltt.nkln aaitten kana

.. 1 on Ran.kalle erittl1n epll4ILll1nen. HIn yU ttaai 1IlI'" 

kln 81 thu , että Viron kana_ teht.7 uu.l IIOpiaRa Jo on 

rakennettu D7t t.,tlntlSBn otetiIlIlle uusille p.rlaatteill,. 

Sltäy •• to1n 011 IorJan •• 1alDholt&J' .eltolst& op tlm18 tl ... -

pl. Hiilen .... lena. tieto Ju aukaan oUyat nlaa uud.t _1m
tayUyat tlh41t7t etuplla.1 sata.. Ja KDglantia yutaan, 

Jotka ... t, Sak.a ya1uuttuIlnnBste17n.1 kautta Ja BIlg1antl 

aIlkaran kontlngenttlpo11tl1tkanaa kautta oyat U.tteneet _u

rla e.teltl Ranskan ylenn1ll •• 

Tietenkin OJl nit .. ta ennustaa, .lsal mUrln SUOael-

1a tulee ollaan nlktuksla D7k71aten kOJlting.nttt.Jl. .11-
17Ulal .. n auhtllJl, Ja erittl.1n euotaft. ollai, Jo. yoi t&1-

.Un YUo4a loppuun Mu ... I, Jolloin etenkin putaY&1'&kon

tlJlBen"laa. .lI.r&la1nen en.l NOdell. tu1.. ylrellll, harki

ta 1m.l. keinoJa u.ltn.... alkl11 IlahdolU.. tiuoJlU_e 

R&!laData. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ParUel ... 

Ulkoaelalnalnletertelle. 

Helainki. 

!Iten kunnioittaen Ulkoa al&1 umlnls t8 rielle llhe-

tlD ministeri Holman raportin n:o 3~. Joka slalltll: 

• Ranekan uuel kontlQg!nttlsuUDDltelma • 

V.a • 

• 
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Salainen . 
....... ... f . . A ... !r .. I ... I ... S. ... l ..... SSA OLEVA LAIIITYSrö. 

RAPORTTI n:o 3.15 . . ... 

.. . '~~U~l .. ssa .. l.~ .. p:nä ... J~Y.n .... kuuta 19 .. ~.~ ..• .J 
I -, ,~ "'..I .V 

Asia: ..... ~~~~~~~ ..... ~1:1.~.~ ...... ~~~.~J:~g~n~ t.l-

..... 1:1~J.t.~~~~.~ ............................. ................ . 

PalattwaDl ellen lomaltanl klvln tänllD ulkoålDJ.terlD. 

kau.ppaosa.ton v. t. pUll1klSn hra aa •• l1n puheilla ot.at.a.lu'a 

(plllllkkO Itse 011 lo .. lla). 

(Ja.el IR1nulle uud1stl ••• aikl _alla o .... toUa Jo 

on .anottu llhet,.t8ntllv08 Sohlberslll. Ja .. hU t .. 1 Jo on 

kotia tle401ttanut. s.o. että Ranata ul14en .uunDJtela&a ~t

ta toivoo .aavan.. ullala neuvott.laaa.lta llhlna1 nlltl malta 

va.taaa. Jotka t.k.vät vaikeUksia Ranakan vlennill. Joko eDOr&

nal.tu re.trlktloDJu tai valuuttaellanöst'1Jn ~040.... Ralll~ 

tuke.. tuJmetun ,U'Dk... eonl, .. le... .1Il4.. .1 vl811 ole u
tIlA ,k.ltTlöohtaida pll'.U~. autta tasol.. luoIlD0111 ••• t1 

on tilli taTalla. plla ta ,areapa&li kauppa ta ...... n .ri .alle • 

kalaa ... 

o.a.ta puola .taDl UlU&ll .1- '''.1 _lDi ta • "1 luulu 

calal.'n aat.ls'.. tapah;w.lu (,0~'.~1. Ja kaQlUQSlnT&ltaRa-

to. .roealun - Ja JnJdtI P7Q1l1nu 'UtDk .... 1IA - •• n Jola4oa

ta .,,, ball1tua.n kepP&Jol1Ulkka o. _,latunut .öl O&las..b 

o.aa vle.'lt.oUl_l14.n ."1 ... lalvall1tke.n Unt.tl.) ol.el-

11 •• .-1 valka" ..... 1Ial11talb_ 'U" ... Q7.m. 1 p:1ta: 

tolTotaaD .... , .tta lqI.tllllll.l kOl"Tl.tta va.tau •• 1. Jr.oa-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulJcomaaedustuksen tiedoituksiin. muHa ........ .): 

................................ -.................................. ...... .... ....... ........ .. _ ......... .................... .. .... .... .. ................. . 

...... .................... .. ..................................... ~!~~J.MII!.t. ... ............... ... ..................... .. ....... ....................... .. 

...... -_ ........................... ~ ...................................................................................... .. .... .................. ... ....................... ......... . 



1. 

U __ a'te~a. 1llk .... kauIJa dte •• e4ua vIllU.1l .. vll.kaaw.
xl 

...... toi .... a.la 0 .. 1Il1' .. olkea.Mtukai , ... laU.la al •• 

o.oit tIA tua ... . 

LUUD mylJa etu. vaikk... p.lkllll:lIa uu4u ~1r~ .. t.18" 

kohll.~va.. .rikol ••• tl •• ibl .. - 01... tatel.v.rrol. ~'.rYI1 ... 

Dl' 811 U .tU 1 ..... la ... Ula ~ILrJ •• h'yk.l. .1ul .e1ba 

.tulll... Yalmtillk... 011 .. k.8ku8t.luaaekl. alkaDa bIloaaavu... 

Dl - Ja vaikka 0.. mahlolli.ta. kIlt.. a"ell T_.kko.lovaklu 

lllldy.te .. v.t. plAllikka. .ttei altl pUeu aoviUtMu .... 

..... w.04en loppua. mi hui. 01... huoli .... l aU U. .Wul 

••• .ov.lluttaai... meidänkl. o.all.... !!! vl.ll. loakokta 

O&s.l ei puhuaut kauppat..... aaaUal ••• ta _oraaal •••• .!!!!: 
PUDOO.. Ja Joaltohta puutnarap.UrehU kuul.. .tu •• 1Ia1. 

DAhl.. puutavaran o.taJl.. Ja vl~l.'... k.a:tuaA.... Dlk711D 

valllt... .rlaoaal.... suop.a ml.llala. Joka lla .... m.m. .11-

d .tU lialko.tlaceaU.ta •• 11le 0. Ja". aDa&alla kl4.UI 

li ...... ~1 (kUto. kai' 1 ••• qQ'IlTb'. JIrJ .. M17DU. Ja ~o .. 

kOhta 10ppuJ'. lopuk.l ~t •• llla1kl. 0.. •• ka.lty. .'tl ... _ 
Dl 

m..... .1 01. huoD01apla t .ll. o. ...allteata MJlIlI taka_au 

lika tal..... kulu... l18u. olot_a"o.1& ... alkea.k.la. 011.1 

VUMa*lD a.lalle eluk.l Jo, Dlt ~o au.~. Ml ••• ll.u 

alkaa pgba& wraalkalal... ...llko.- ... ala1.~k.la'a (Joll.l vskal 

19M DllD .ala. v:k.l 19U1 ~a Jo. ... Ul11o"o' .. talali. 

aIIllallaUl.... UOllaU. 

IDot.l.. llll • .,.taa.a ollau h7Tl. l.vo,to.la tllaDM ... 

ta. ta,.. 1~'7.ta .. lU ... o. SOklb.rCtl. Ola tl.401t~,. IRot ... 

lall., p.lkuva, .... , .lta .UI tat.o ... hellIla ... luUAaI __ 

iJ 
LebU Iae. _.'t Joka kU ...... U Ola tal.t.llut ko.tt .... .. 

UJIrJ'."l.aII va.t.... Mn_Ulkl .. U.l.lla hallUu: ... , ... 
ta.ta. 

Dl 
l'aa.tavuapUr.18.1 vU.'1Ia .UI BaotU& ..... Nlll ha'

keUl .1 011.1 7h'. ~. ._..... rUIJlLU uUI ."1 
Ila.otu. 0 •• ' ..... ta Oft' va •• -. •• t. 
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a. 

Hapaaa aoDipuoliaute... aUlUllhlta. J~J .. telal tallee Tl_'" 

lo"uaatto.lla riitolhla ~a neUTottelu1b!a Tar.1Dk1a ottaen ~

.100a .ea .ikl yl.,1D1 &lanoott.. oa anotta.. 

KUuten !lUotua llb.et,.tlS." kerrottUa hellle JOaaala 

.iDi.terU •• e. lll11oUe" tttl llhtt,a'lSllll falUaan .... r ..... 
kltrtoklrJe Jo.aa taatia .... Tlrano •• iala p~etIID h&rtlta .. 

....... .1 tl he Ru.talle TohiT.t tarJota. - fthektl&1l llb.etra

tIS~ puolt.taan on klrJalli.e.ti P17täQJt Ranatan hallituk.elta 

lähempil .elltyk.ll J. k~ata&reJa uu4e.ta a1lDD1telaa.ta. 

V .. ~k.e.ta ei minulla Tiell ole tietoJa • 

Brikoi.e.ti aa.el "'01 Raaakan halll~.ea pältlSkalD 

Johtu.Dlen .11 ta kanpp.pol1tl1b.ta Jot. nrtte_ia Baglaati h&r

Joi tta. Ja Joka on lll11lDJl1t •• a . • o,1Il1ltei... Tar.1DtlA stan-

4laaTl .... 14en ta .. M. -R&Dakall. oa vallan .... oikeu. kulA 

Baclaanilla •• ti. Dillta m.nt. Joilt. •• o.taa ettl alalt

klA O.taT.t .Utl·. Su_ea Ja BDalUlDla T1I11 Jult&l .... tto

.... .opt..taeea hlD ei Ti tt&llll1l t. 

KUutta 0&.e1 kertoi ettl ta.a hlf.l1 Loatooa tokout .. a .1-

taa. k7e71 Porelea Offloea taR,pao ••• toa plllliklSlti. aitea 

hIA tatsoo StaD41aaTlaaaa14en k...... ttht,J.a aopt...tlD ol.T&Il 

.0JUlIOlADuaea eUD.i tuta.l11l8Jerl .. Ue ea kaaaea. tlal oli k17D1l

ll ••• tl Taataaaut: -.e ei ole .e141a •• 1..... .e oa al14 .. 

.. a.l~' J - 'lal ei 011 •• tID7t _l&lllala hallitu.ta TMU

.a.te Holl&lUlilta. TI1tt .. ·.l1a T:a l8a7 (f) .o,t..t..... ao

.1w.Swqnq.r1&aUe.. ehtotoata .onllllU .. 1Iita. altl oa pako" 

a.t HollUUl1a l1loJUlUll o...,-...U..... lI1.t. eri I'&,ortla-_. 

hIaa...... lanuan T&ik.ut.lata tiili fto.... ""'111&&11-
... .... .1l~"'_ ~o." .... 1. Jauall..... e'ta __ _ 



• 
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6. 

011 ,lItto o.ta. ..hnU altoaallu., lla01tU. Ja olt .. ttl alat 

el1tl B&l11tQts.ll.1l1 tl.10ltta.a&Il. .ttl ~o. ~0a1 o.taa Iaaa

ta.ta tiilI. ta1TeJl& nhllU .1U. 'I'011a_ Il7lSlltll .1'1tollla toA

tlD§!llttl '1'0111,. 

Jostaan ,n luonnolll .. stl tJkell' tlllla arYo.t.l...an 

Raneta.ta -.Mollls .. U tapaMllftll nhlllDo.toll kaupalli.ta .lul
llauutta, 011.1 a1el .. tälll Joka tapauta... tuttittan ~a 'l'eJ.

'I'ott&'l'&, ,ttel a1 UIIl n.UlIo.to~a Ransta.ta Sa.OM. tapub. 1~ 

aan ,tta .11tl. yll"a1Dl~al..... t&rtoltQt..... protltOllaa1ll 

Samat.1l 011.1 mlel •• tlni hartltta~ .1tD 011.1 nl1 •• a 

olochtel... Jokaista cv.saa 'I'111l1- tai lIIIluta ostoa Ranetu

ta toetetta'l'a kl1ttl.l. samalla kertaa toapa_tl0. r 'I'&itkapa 

valll ,re '1' '11 Ul '1'1._ alllal •• n. .....le.tu. ..0. JotaJ. ••• ta .. _ 

remuata o.to.ta - Ja niitll. '1'01 ta18UIl ehti koota car-.pll1l 

P,Jball1l - 011s1 'I'lralll ••• tl t,htl.'I'l wllaa.ro- ~ota 011.1 oalaan 

pr''I',nt11Y1 ••• tl ,.t .. 1In t.Rppat .... 1l .pl8uht •• 1l mahlolll ••• tl 

alheutt.ala repreeallolta. 

lt lt 
lt 

BIl 'I'olllRt olla tle.1I. yhteyl •• eI 'I'11ttaamatta Gas.1111, 

.Uhu .UI oliel 'l'&nlll luolllloll1.ta ~o. RIon.. rl'htylU tol

•• ,tt.l.111l oa&n nhlla_otantoua tolltrGllolal •• tel. kosta ~at

kv.'I'& 'I'll~an _o~e1u Ja luollllo111.. hlllta.l04o.'ub.. ..tlalull 

~l.'I'at tIll''I'1Ilaklll yuo.llla houkRttel ... an .. an'l'll~.ll~&& 7h& 

11.a...... tQotutoau. LlaWIl .ua QQ''''. .1 .1& ole lkda

-- ....... 1a1tlla 1l11JQ1&1lt1l11l '1'11.1&& al ... '1'1841 1I1to-

aa1ll.. ~.&e1Il .1kIJ ___ tuka.u 01. .0Plsolllllua_ h ... kan 

LolltoO_ a-. ,olUllkaD t... kosti.1l tIIlotanaOIl ftJol_.~. 

l&aal .1 tl1aiia 'I'an ..... , _.ta lallll .ua JaaIIta 'I'U~Y1'Ilt1 

Oll Joltkaata.U1Ila "lUU. _tta t.,U. tll.18Wltta qylbea1 -_ ... tu.. 'I'UOYUU .... la1to GU81 a1 tila tae.a pM,.4a.aa 

lobtaUl Lo...... _--, '.llaata ,.. .. Y&l'IItotoab.... ~a ____ 



· . 

( 

6. 

kalat.t.n uba.-. ~ataa , •• '.Yarakontl ... n".~. v •• '.4.. .en .a

kaan lUtt7TUke pu •• "'.MaU' •• 1Il1t11ul kokoukHn MhIoUlIUn 

tlllok81u. Kä",1 tl.111S1n 1181 .ttl. kokou.ta .1 atnakaan cau.11n 
b,roo... vlell 01. "'al.l.tel~. ett.l ",al~~8kRn'. "'1.11 01. 

lIä1rU\7 ~. eUI aa .. 1 '1ta. .1 ,&l~oa .UU to1'YOJlll' (-a1k&i

.... t ,lDlt.1"U'&tokollbetkaaa el",lt ole oll •• t kortllkua robkal

•• Yl.-). R~o •• te.eanl tlall1 aanoln "'a1.u etu 11... ,ue. Pl

bu ••• 1 ••• attt.n kDn nle .... 1t.n koko •• tek.e t7D'I. 

Pulms.-e "'1.11. Venl~1D ,71'k1ll7k ••• U Ranakaa ' ••• "'&1"a

aarktlnol11e. Teen s11tl eri raportin. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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Ulkoa s ia i nmin is t e Ii 

He l sinki. 

Lähetä n t 'iten kunn io it t aen Ul koa s i ai , i-

nisteri' lIe mi nisteri Holman r aportin 

jo a sis ;:lt"ä 

:0 36 t 

Rans ka n ja Venä j än kau p ar euvot telut. 
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Salainen . 
...... ,P .. ..a. .r ... 1 .. . L.e. L ..... SSA OLEVA IAIIITYSTö. 

RAPORTTI n:o :36. 

P~.r 11s:1 ssa 1:3 p:nä .. ~.Y.Yf3kuuta 19. ?>.~. ~. 

Asia : . ;R.~ .r) .. . ~~ ...... ..J.E;l ....... \T.e.n '.: J. H.J:l ...... . 

kau .pa ne l ottelu t . 

Kun ede l lisessä r a ortissani s e l ostettu kes kus tel uni ulko-

i n1ster i ön ka p ao s as t on v . t . päällikö n hra Gazelin n ssa kon-

tinge .• t i problee ista oli päättynyt ja olin ai keessa l ä hteä , 

Gazel odott ~u ttani sanoi : "No, neuvot telut oskovnn kanssa kau-

pallisten kys ste j hr je s t el s t ä a l kava t t . k :n ::1 yös 

puu t vara tule e uod ostat:laa n t ä r ke :' oaah neuvottelui s t a , sillä 

venäl ä iset ovat , vetoamalla m. m. Suomelle myönnettyyn suureen 

kon t ingen ttiin vaa tinee t itselleen 0 a n kon t i gent in! Kai kk i riip

puu siitä mit ä venälä iset t arjoave t v stikkeekBl, eivä t kä he 

m iaekai saa itään . Teidä n ei t a r vi tse pe l ä tä et tä venä l ä isil-

le myönnettä isiin rajaton tuontilupa, sil l ä puuta va ra- alalla 

s ii t " oLaa va rmt1 kon t inge nteista ei tulla luopu~an ." 

Tah don jo t ä ssä huo a u tta a miten huonosti i nfor o itu 

t a s ki n ~utavareno sta ja1n s ndikaa tti on ollut , sill sen leis-

s ih teeri La che sanoi i nulla elokuun a l ussa l} että ven" l " i -

s en puut a var an uhk on s a a t u vä ltetyksi, ja ~ ) että s yndikaatti 

us 00 syksyll ä onn is t uvans a s a a da r e i än a utuksi uutavarakon-

t1 ngenttei h i n . 

Vasta s in Gazelille näi n : "Noi n vuosi sitten sano itte ker-

ran minulle et tä jos puut va rakontlngenttajä ei olisi, s.o. jos 

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

J) Ei ulkomaaeclustuksm tiecloituhiin. 4) Ei ullcomaaeclustuksm tiecloituksiin, mutta ........ .J: 
.. ·· .. ··· ........................ ... .............. .. .... .... Tavallin en . ............. ..... .... ............. _ .... .... ....... _ .................... ...... , .. 
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Kesk i~Europan huonot la j it saisiva t vapa asti t u lvia Ran s kan 

markki noille , ja toiseksi jos Venä jän puut avara ei de fac to 

olisi suljettu po i s Ranskan ma r kki noilta, Suomi tu skin voi-

si saa da m d ksi sen n inkä kontingentti sille sallii. Olen 

va l mis yöntämään e t tä t ~s sä on jonkun verran perää , ja 

l uonnolli sesti Venäjän uutavara e i i kuisesti voi p syä diskva

l i fi oitu a R s a ssa , mut ta siitä a i nkä vuosi sitten sanoit

t~ joh t uu loogi l lisesti myös et tä jos Venäj än puu pääsee 

te idän ma r k i noille 

is t a joten meille 

Paljonhan riippuu 

ne , s e merki tsee n:ei dän semamme huono ne-

Suurin 

ha l li tuksen 

olis i myönnettä vä s uur emp i 

siitä miten paljon Ven "" j älle 

va ara n i eles täni p iileeki n Siinä 

p""ät ö sen j t:. l k een s ys kuun 1 p : ltä 

kont ingentti. 

yönnät t ." 

e t tä Ranska 

ei enää i e 

pakotettu ma temaat tisesti, ikaisempien vuosien tilas-

to~ nuka las ke tul la konti ngenttipohjalla vaan voi myönt ää 

konti ngentteja sen uka an kuin toine n l upaa t ehdä vastapal

veluks ia. Tä ssä heti n yy uude n j ä rjes t elmän il m nen vaara, 

olkoonpa ettei ole s yyt "" l uulla Ra s kan hakevan Venä j ä lle 

uusia vienti ahdoll1suuksia niiden v ä lisen kauppa taseen olles

s a Rans alle niin e päedulli~en kuin se on. 

Kun k syin senmuka i ses ti miten suu reksi Gazel laskee 

venä l ä isen puun normaalisen tuonnin (hän ei maininnut kuinka 

paljon oskova on pyytä n t . mutta olen puutavarapiireissä 

kuullut puhuttavan noin 40.000 sta nda rtista). hän myönsi täs

sä juuri piilevän va ikeuden ja eräänleiseksi hämmä styksekse

ni, kysy i voi.inko antaa hänelle numeroita s!. itä minkä ~ 

katsomme normaaliksi venäläiseksi tuonniks i verrattuna suoma

l a iseen, varsinkin ~ s otaa. Tähän kys ymykseen, johon var

maankaan ei ollut mikään koira h~dattuna vaan joka lähinnä 

oli todistus keskustelumme tuttavallisuudesta, va~tasin vain 
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~siaa t u t k i vani ja koet tavani t ä t "" ä hänen pyynt öns ä • 

.Joskoh te. tie t ~Tsti voi olla var s i n vaa r l lista r uv.ta 

ranskalai sille s uggeroimaan joi t a in numeroita , a r velen kuiten 

k in et tä vo is i e ehkä heille antaa joitain numer oita jotka 

todista vat meidän vapaa eht oi ses ti väh ent "neen, sekä t uo tantoam

me että v ientiämme, venäl ä is ten sitä yhä lis ätessä . Ehkä 

yös ajalta ennen 50 taa s ellaisia on l öydettäv i ssä . Kir joitan 

senvuoksi s anas sa postissa vapa ah erra Ir edelle pyyt äen hän t ä 

a siaa tutkimaan . 

Täh"n päi:i.tty i ke s u s te l e . S;"hkö tin he ti sa l a s ähkeen 

:. : 0 U l kauppaneuv ot t elujen al kamises t a t . k . ~l p :nä . 

Lisään viel ä e t tä vaa r a pi ilee , p:l. itsi s iinä i nkä jo 

ainitsin nim. että kon t i ngent t eja ei enä ä jaeta ma temaa tti-

sesti , , YJ S siinä e t tä jos Engl ti Ka nadan pai os t uks es ta 

alkai si v ähent ää puuosto Venä j ä ltä , pyrkimys si joit t aa 

"'" ämä muille ja myös Ran s kan ma r kk i noil _e tulee svamaan , 01-

koo pa että t us k i n on vaaraa ole ass a e t te ekö s ai si venä -

l ä ises t ä ~sta huolima tta nyk +stä kontingentt iamme t ä ytetyks i . 

T" stä 0 kuvaavana esimerkki nä että kun v uod en &lussa 

l uult iin o s koven puum t ien elgiassa rajoit t uvan t änä vuonna 

n . 40 - 50.000 st:iin, venäläiset kevään ja kesän kulue ssa 

ovat siinä määrin 11 sänneet myyntejään sinne et tä n e nousse-

va t k i n 

vuoden 

l ähes 100.000 

a lussa nä ytti 

st :11n, mikä 

lOistavalta, 

x 
x 

on 

x 

eidän myynnillemme, joka 

tehnyt tuntuva~ hallaa. x ) 

En voi tätä raporttia lopettaa huomauttamatta miten 

t ä saa kka kun huh tikuulla 1931 ensimä inen varovainen l ähente-

x) 
15/9 Brysselissä: Tänne tultuani huomaan että taasen puhutaan 

Moskovan tunnustuksesta. venälä isten lisätystä aktiivitee*ista ~t
werpenin s a tamassa y.m. Palaan asiaan oltuani t äällä kauemmin 
Ja t ava ttuani enemmän tuttavia. RaJoitun nyt l ähettämään samassa 
postissa erään t ä tä ssiata koskevan sanomalehtik irjoi tuksen. 
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4 . 

~yn oire Pa r is1n j a Mos kov n välillä oli huoma ttav issa, 

v irkavel eni ja use :1mma t tuttavan i ova t epä illeet l ähente

l yn OBhdollisuuksia . 30skaan ei p idä l i ioitella esim. 

Herriot ' n ' a t kan erk itystä , joskin yleiSö ja lehdistö 

s uurin i irtein ed ell een suhta utuva t l ähe ntelyyn ske ptill i -

s esti , josk in Herriot ' n ma t kasta ei ole Ranskan omassa 

lehdistössä teh t y mi' än mu eroa , o ie l uummin pä inva s toin ja 

joska n ei ole a nnet t u l äh entelylle erikoisia faufas reja , 

s e kui tenkin j os k i n h ita asti tekee edistysaskeleita . Litvi -

noftin pal',lUsta Ran ska sta os kovaan leh det tosin eivät 

ain i nneet ja hä ne n oles kelunsa aikantl. a ns kassa ei 

1.i.r jeste tt :-: i :' än ma i n ifes t e tiota . Sotila s s op i musta ei l iene 

a ' na kaan vi elä olemassa ja t i edo t va nhoje n velkojen j il. rjes 

t e l stä on ot t t~va va r va i sesti (t04in nou si venäl ä is t en 

obl1g tioi tten not eeraus e r äänä p:' i vänä ko1Jpinke r t ai seksi Pa-

r i s i n pörssissä l ) . ut t a 11",0. 11 , ~ni steri Cotin ~atka ei 

o e huvi!:la tka e ven " l ä i set ovat ä s ke t t " i n tilanne et 50 

t ankk ia Ra.skasta c siano fi i s ten teh t a itt en a~ tae ssa huo~~ t-

t vie l uo tto j a • 

a ska oivoo t ä IJ.än 1 " entelyn kautta kahta : Sa o a.:l 

uutta i solointia j a k au pasuhteiden vilkastunista . 

Pett ,ys oli Ra skalle los va a It lian v' l1. .en 

Us e ttä i nen y~täv sso i s j oka allek irj o ite t tiin juuri ku t 

suvier a n Herriot' n olle s sa Venc j ä llä l Er ä s ei-polii t t i nen 

r n skalai e n tuttavani sano i i nul l e er äänä pä i vänä va rsin 

naiivisti: "vo iva t ko ka ikki nämät mone oiset , use in r i stiin 

en evi l t ä näy ttävä t so i mu set 10 pu je n lopuks i olla vakava s 

s a mielessä tehdyt :" Tämä i hmettely on sovel l utet t vissa ui-

h i nki n maihin kuin Venä j ään l 

Omasta puolestani en voi olla lisä" ä tt ä että niin 

va s tenmielisesti kuin suhtaudunkin Moskovan ja 
v 

r i sin l ähen-



tel näen s11n'· kuit enk i n eidän kannalte , e p i e nenmän 

v' r "n ku i n oskov~ n j a Berlinin ystä vyys suhte e asa. Uusi 

l iihente l ta: i haj o itta a ole t s uurimma t n a pu rimme , 

~. i ;~h. .1e 111e vain voi oll a edull1 sta ja luo sa.:.anla i aen 

t l1~teen i n s e joka v litsi 1914, jolloin saa to imme 

edt:ll1sest i :{åytt1.i'" yvä ksecme näiden naapurien 

vi ho llissu de tt • Ra. llo- ~ i najai e n onk i n jo t a r eeksi ke r -

r an L i r L • ' t unta e . 

t t a : 0 oi eus k"s:'t;. ku i nka s uur i • a nskan voitto 

t oäe 1 i '.l udess -:; lee ole. aan . Eikä a pal l o kait viel ä si t -

o e lakan u t ve U:u t t 8.1 a s ta . 
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1. 

kIltRa _o .... U. ._lUu JaUl to.alba. ~. '1'18 hilla 78-

Nyln.1 Jo oUftot a1Ilut ... al.h.lle .. ttall. ku ...... 

Jl'uutayU.pUY1111 ei ollut 1.... MaIlyllJ'17aa1Dl.teri. 

Jo. kohta kokoua tapahtui hln •• pN.IUaaI.M .lla. .lkl 

liioin tukaaD MaIlYI1J.17-.1.tat.rIB. Ylrt.a1... S' •• I~&D oli 

llaDl. u •• ampl. s.naat toI"1 t. J. .tu_IeIlII. .u.Jllta1kb. tai.te-

1u.taan ulko.aalal.ta puutayaraa n.taan tunn.t1ia. •• naattori 

.~o.. ,Jok. pUyll a1kal.~. 011 k~t 11ll.t7åuDD&D ••• a.
ea .... YI1J.17 .. I.t.t.ri. pah.l1la Parll.I... prot •• tol&at .... 

• UI y •• taan. .tta · hallitus p&Dlal YOlaaa ltaftU.. kan •• 

• olal~ ~.~ PRutaYar&aopt.Rka ••• 

Puut.y~. l.tr ••• I •• kannalta pltlA _tk&DI YaraID 

tlrk.lnl .aaY1l~.'" .Ita. .ttl tlt.. ~I. n.s •• eutraall •• l

la poh~all. tutuk.1 kaikki.. .lIt.. h.rroJ" k..... .1a .tta 

qtt..u. aUoln tallaa_ tUlli ParihleM yoln ..... h.ltln 

pah.ll1.... Jota .ahtol118URtta •• 01. la1aiD17BYI .lln pl .. 

kIlID parl ••• UI kokoontuu ... 1 kIlua_. 

~1D tutuksi .,.BakI. .&IlOP tunn... ..t.ltcM1lun Joh

taJ" h.rra OUl.1er'. k ... _. Jonka 1uo.a u •• t .'1411l P1ll1t.. 

Yal'&U.tealelU.t..... kutu prot •• urU B. IlJZUIl"O~ ~a Iln.aalo 

ont k.,. .. t. ..rra OUIU.r pl t1 ... laU.... kokou.JUYIIlI. 1 ... 

JaIlko. ,aJ, t,laln laDå.. puutaYRa _otaaaos ta. ••• kehl t..,.l ...... 

tolll_ak.l.ta ~a raaeta'ela .. PRutaYaraD k.,tMuhlolll_akå.ta 1 ... 

J-.alla pohJalla kIlln tlllla uU. lDlutuki. tokoUka.. taJotoUIIk •• na 

atD&t1a Ylralll ••• tl oli ko.ttaa JzoJacolta .... .,111'1.. a.aa .. 

k.ataut... uato. raaaka1at ... puutaYv.ll k.,tMk.lpol_uta .. 1Ul811-

laki. alol1la5 "a1~_ .1 el-uaa 1110.,1.1. -,.Mant taKoltak ... 

011. ... tehll UU pzoJ ....... al.l ••• I 'alat.u. Ulkoaa1ata kllJU-

1aa ......... ~o. kollta l1lO1lD01l1a •• t1 ra.Ja o. yar.ID alat11l1. _ •• 

ta.8Ml NaIa kobUau tukol tu ... kolU. kUki ... batutaW.au1. 

lI7Iakla paa.taftftJlht.. ulk0J8.olllla olut.. hlllk11l1t_ ta __ • 

• rikol.'.'1 alllYllwata .. 14·-'1. "'~.'''.e1.. ~'AIr" 
............. UW. alk ••• "1 J." ... 01 ....... 10.01kaa.'-
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a. 

ta ~a .Ul k"Ulaab.40U181U1.k.la tule. ,.kal.... yo1ala lta1klt1Ul 

lM1ukY&raa tia.oUaYlUl _14.n k .. ten pl'Op .. olla "'IIb_. paa.. 

taY&r&ll ~.u~.'a pol , tol.tln rat.ADul&ln.14.n tl.1'" ta

.. t&YallaaD 1I.u81 t .. alal. ~o.ta ol.n pari.. .portl.-.m Mk-

117' •• lkoa Ja Jota Jo14.1lkII.14. Jalubu.1Ul altana 01Ul tUUl 

puolu.tanut. on la.Ul.lalt.U11 tilli h.tk.UI RUlIltu.. Y11aa1.D.. 

p. aJaa p1l1lt&n.r"'.II7.t.. Jl7lSa puh.l.a&Il1 pI.1YI11181111, ~o.ta 

ltoh ta pa.hv.n. tlhlll Y11 t ta .1ll. 

)(ltlln kourl1ntia.JltllYa& tulo.ta koat.tut ••• tant P1l1ltaY&ra

al •• tln kan... Ul ollut tolYonut Ilkl •• ollut tarkoltult8Ull

ltaan. autta olin ~n tnt7Yl1n.n kt,llIllatlDl tla.1i lahti .... 

Ja tolyon yolYanl .Ul tulok.la Yll1l k.,ttILl h7Y1k.Ull taln. 

mlu •••• 

LIlhU ••• 1n1 Str"'lI1lrc1ak .1 puutaftr&ltok01l' ollut teh. 

117t 81 tlln Ylrall1.1a plUlSkall .UI 011 Y&1'II&& • tU llU ,. 

teht11alt.... 01. ml tult1n pntäA,yt ltoncl.l_ a.laa pl U .. 1In 

.1la1Llll Ja mlDRll. al1tl llaol'tl"Ul~ 

Kl ta ••• !hln tul.1 olla 11l0ra.aan 1hIl.1aaln1 .U4 .. 

l~ •• ta ~a lIOupuol1 a1l4 •• ta. K .... t k ..... ftt ft.oal YIl04.1ta 

kll toI ullan pre.U .. tu Ja JoIl toJm""aa luJan tah40n. Jl7I1D1l1D 

.tt.n ollut tl1toUID .11tl Ittl Bl •• I1.... •• yol ~1.'1 

z' M"_. kalkkl tloU1au_aarat o.at ._.tlt"'l_. K1 1I1ll. &1_ 

aJ&tlllllltl1 .tU Bl ... la 1allta.a JlaDIltan 7h'qtl... Straaallurc 

U1l41l1"D on .,11ut NJ&,kID.J1UIS1kal. Joblta ,Ikl talov.t..ll1D ••• t

tl pol11 UIMD ... äl "'. .Ul tau t ta on 1I01l."'_. alDkI •• 

~oka aatll •• 11a '11."'1 aaat'-a ~It&. Tallaa Illu .... ol •• ' 

o.at St .... _rclD uaAlt .t'alat '''''. ~ol ta Jo u .... pla Y1lO-

.la .. Mk .... Ua Ja ~ol_ .n.eD WIlo.1 .. 1All .... ~_ ... , 

- De tIll ••• , alll_U. k.rta ftlai •• t.... 1al. 10 a11JUI'Ua 

zl 
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tr&ac1a. Struebllrc on nyk7U1l laauaa kolaum.b1 aurin 

.. taY&raYalll40n euurtm4en kannalta. be1aa1n.n on ft1011.1 (IJ. 

t01nen Hou.n. 'aeta Straaaburgin ~Ilt •• n "leyat ..... 111 •• 

Bord.au. Le Kay" ~.n... HUnin t01 .. 11a ft.tMlta18.lla raa

nalla oleya pi.ni ba4.nllatn.n kaapunJti Xebl. ~olta Itkll on 

n.anu t poll1 t U .. n •• rkl t7ta.n tärk.1D1l ra~aJt_p1Ulltl_. on .skln 

alltanut rakentaa 1 t .. 11 •• n oaan _tMaall. 

Xoelta 1118._~en ~oIltotwlta halUal mlnull. osoittaa atna

ltln puol1Yiralltata huoaa.nlsuutt., .n tahtonut elUI k1el~_ 

t7... oaalt.i ~o 711& mainita.a.tani en.tl. 'lIhln yallaltu 

I17Guin •• .erkillin.n tO.i •• 1ltlta. .UI ltu.t.n koneul.~ k.r

tOi, .oIan ~Il.k •• n ei kukaan Ylr&l11n.n -OIIalatnen Il.DltllD 

01. k~~t Stra •• burghaal )linut oteUlin y •• taan pienen Juhla

til.isuud.n mu040." ..... lue.lla, ~oDlt. ~&lk •• n 7b4 ••• 1l paata

Yl.Nllll.U.n kana •• - konaliaM lqY& ~1r~ •• t.171 _ partn Qumin 

kulu.... taK •• ttaa. n..,tt.17a. SsuraaTana pl1yln& 011 m •• _~en 
~ohtolaulta ~Ir~e.t_t IIl1nulle Pl1yll11a.t. ~olcl.n kulu.... p1-

4.Ulin _U ta. b yo1_t puh ... h.II1 olla ko.etteleutta TI1t

tla&UDlIT7tt&, .tta ~o. SIlo..... Toltaaa n.nUl'h41at7k.en tolTo

.a.ten Ja ohJelaan .akale •• t1 Jonatuaa 1lb1YUOt.na JIr~ •• tll 

• ranskalala.n Tl1tko. tolyoi.la 11".alakin ~oktaYlen taloaa.1l1e

tu pUrl.n ottayU 0... aen T.la18tel1UUl. JUsn on tQrh& li

.It.. .tta euola8U1 nOQ.4atin lta1kba .UI YVoft1suut-. al-

h1n .. 1&11 1.Il0n to .1= t pato t U. 

Puhe...... ltonalt.ae .rikol ••• tl alleY.lITaal altl ehclo

toata 1uotettafta.tta J. r.h.lliQ7Ua. Job &Iltaa letu.ua kai

k.ll. k ..... t.oll. SIloaen kau_. 
JAul.a llI1aollea ."1 --.uui oU .rllalalaen MKi

". lta'l'&aILt.1U-. ........ 

z z 
z 



• 

• 

XoUlllt.... Jota 0. hUOIlatt .. a m.an'a.,. Ja t1l'JaD

palu.,.. Jota on parU.Ual.ta autua _Ua .1 ..... 11&1.ä81 

auuttwm... Jolla 0. _ur.t ~I&rU sat .... a Ja saar.-alu •• l-

1a, ai .. a t~ Jota kuutaUi. Ja Joka JUIm.u .et..... ml. &1-

UUle! tUll. on h.AtUa, Joua UTo •• eluk7Jrnn pu.n _uta 

UToa. KIM .... tuten ,l •• naa .1 ..... l1al.l ... huOMa luJ..,la 

DIltDaloJa Ja h. UToat.l.Tat Paril.l. Tall&aJl'llJla aonaa.l 

,At. &Dtara.tl kuin ltl1.,a naajarlaan. 

0. aiTan laeiata. etta Tar.lnt1n •• n JIlke.. kuu 

Illll.ranUn Ja Po1Do~6n IlODUU lJh7blNlA.. )011 U~ ._ 

..... 1.... 0. 10PP1umt. .1.11&1a .le1la 0. _un.U rauhoitta

nut Ula. rchoittaal •• n alkoi IAT&11n altau. Jota Yli ........ 

t1 tJl1l pUUl antaa n .. a1n .. 10140 to1etal •• tai tulkea 

Ollia t.UUIlI. Sat ..... rt&il raaaIl4u. 10 yuotta .UM. JhU .. 

t1 n •• &1. ltanMaan • __ 1Zl kulA .1ttUll Tlral11 •• t toiaea

plt •• '. Ja HlthrlA ~tJl •• n riBla. on telul7t lopun ta1klat • 

• ah40ll1.1.ta tolT.l.ta .1 ..... 11al.te. aataalal .. 1ell~MeD DIb-

4en. Silti .atoln Jota .at.l.ella Takuuttautma • . 011.1 T&lrl. 

l1Ullla. .ttä h.lnltuu.... ...tta. ..... , ankarat latot. Jotta pUt

t,lTat Jopa barrlkaa41 tal.telU1h1D. o11aint olleet .ertt1A& 

Jo.tai. anUranatalall11lu4 •• ta tai uu4e.taan herUTaa.. -toao

.1a1a&lu.ta. Jdl.alMn •• 11t7. Sataan leh4hte •• a D11ll. auet

UlA. _&1lla latollla 011 puhtaaau .0.1aal.llMn •• SU,. Ja 

D11t1 JIrJ .. t ..... 1 oliTat P&r1la1D Ja JIoatonn to-.J..U'. 

0. kuTaana. .u. Stra ••• rgln tg Il1.U.en pom •• tart Ja 

to-.aal.tl .... -..t."lneD Tal"uato - Joi." to._lt.a. aaaol 

ettl h. holtaT.t a.l.... hlaen .1el •• tlla par-..tn kuin &1-

tala-.tn •• 1allaU' - .UI haltllh~la taTalla .allA"1-

Ta, latkoJen &1b.aa. alUUIl taTalla .. t .... tta T".teU. al

,a tas1t,... e"a latkol&1 •• ' ollslTa' TaltR.s'o... ~.e' 
-.r .......... " ... 

~UtlU •• _.tbUa • ....-u. D&1. palJOA OJl'. 

T_. Jo.ta .I_U. •• .... U'YOstel1eaaau aaa.. Olo.1&. 



IU4en e.l ttlalllen raportin l1li.040... klyl.1 ml teuln l1t1Ul 

pUklkal. 1taJoltun Ya!n _1111 ta..... eUI Re11l11l llllall'Uta 

on yhtlalttat.t. aaanalal.ta l1llDol~.ta. .e1tJta Jota kOIl8a-
z) 

11 .. e. entinen re.enlup ... rt, Ja hiilen ".tI.YIIl.a. ..t. ak-

6. 

t11Y1up.eerl. .1Julll.e paikan paula .el1ttiYIt. Dlalraln tl

alll nllL4e.aanl .en 4eJtlaratlon, JODlta p&A- Ja _"II11.ten 

Dalll41er .. keUIl.en 1 tlraJalle tek_lIlla tarlta.tu_tltan JIl

k .. n antoi leh4111e, 811nl ei ollut .onta ........ I&IlOJa Da

la41er ei raka.ta. IIII.tta IUnl. aaaoUll1l kaklt P .... 1&a: 

-Han.. P"8J'J' Ran.kana Ja 1 tlra~lta Yol Ue olla ralhaUiaet, 

.. n 711 81 tule Yihol11llen-. 
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Asia: .. .. R~~~~~~ .... J~ . ~~\H·!)$ .t;olU t.011. 

välinen lähentely .. 

Salainen. 

Sen Jälkeen kuin Ranskan Ja B~vo.toliiton vlli.et k~.

pa.opimusneuvottelut eilen Jälleen alotettiln Ja ~t ylelle.tl 

odoteta.an tulevan ratlcaisevaan vaihee.een, lienee 8,J1tä kUn

nittäl huomiota Ranskan lehdi8t~n Ja yleisen mielipiteen lUh

taatumiaeen vilae aikoina havaittavissa olevaan Ranskan Ja 

S.B.T.L:n väliseen lähente1yyn. 

Ranuan halli tuk.en vaiku. tt1aet ovat sekä taloudelli.ta 

että poui ttiata laatua. Ensinnäkin pakottaa pulakausi Ranuan, 

Jonka vienti on laskezmt ~ 1l1lJaardin frangin arvosta v. 1989 

19 milJaard11n v. 1932, et.lmlln itselleen uusia vlent1malta. 

Irll.t kaupalliset pl1rit. Joita eclust .. m.m. ~k7i8en heJ.lit.lk

.en Jäs.n ele )(on.18. ovat ~o k&1l&ll aJane.t kaupallista llheA

t eq 1 K. VOI tonnlJ IID • .JUlkillUUele. .. on tuon _0. takin elUn ta.o 1». 

vaatl.a. kaupallisten .uhtaidan sola1a1.elta Keuv08tolll~ kan8-

... Jott.t Ranlka JI111 vlt.el.ek.l niltt.n maitten Jouko .... 

Jotka h7GtTtIlt K8Q.voatolUton hanklD1lotata. Tenl1l1.1I, tilaU.ta 

vl1tetl&D .IJoitetun sak .. an 6 allJaar41D tr&Qgln arvo.ta yk

a1nOll&&J1 kuluvana YUOIUlA. 

Poliitti..... suht..... on Ranakalle ti.tenkin edullista 

aaa4a Keuvoatoll1toata UR.l ~ h.lkkou.tila.~ nou •• vaa ~ 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta ..... .. .J: 
••• •• 4 • •••••• •• •••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••••• • •••••• ••• _ ...... .. .......... . ... .. . ...... .. ...... ........... .. ........... ... ...... . . . . . .. 

Tavallinen • .... - ............ _ ..... ............. -....... -.. ~ .. ~ ........... -.... .... _ ~ ........... ........... .... ........... -.. ...... .. ........... ........ .... .. ...... . . 
............... .. .............................................................................. ............ .......................................... .. ............ .... . .. ........ 
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1. 

s.. vastaan ~. kll,yttää hTvlkseen .1 ta Tilien qla.n •• 1sta. ~oka 

Hl tlerln T.l taanplI.Ia7n Jllkeen on kahl ttTD.Tt sat.an J. S.lI.'l.L:n 

TIlltls8ä auht.l.... Ran.k.laiset l.hd.t .1vät 01. lakanneet al. 

levilv ..... t. Saksan 817lli.yyttä tähän vlli.n k7lm.neaise.n. Jos

sa ~tees.. .rikois •• ti m.lnitaan sakaan halli~epuolu •• n tahol

ta Neuvostoliittoon xxxxxxx v.ltiopl1Tltalon ~ipalon yhteyd.s.1 

kohdistetut ~yt~ks.t. Hitlerin puh.iaaaan •• ittämlt hy~kk"k.et 

Neuvostoliitto. vastaan, suunnitelm.t yhteistoiminnasta S.N.T.L:o. 

vaataan, sak •• lais.t hankk.et UkraJ.nan vaplll1ttamiaek.l J. puh.et 

VenäJän kolonisoimi.est. sl18vil.is8n ro~ al.-&rTol~ud.n pe~ 

t"lla, Jot. k.ikkea lUtler1n Ulko •• i.in sp •• ialisti Ro.enb.rg 

on virittänyt, mOakov.laist8n .anomalehtikirJeenv.iht.J.ln luona 

toimit.tut kotiet.innlt, Hugenb.rgln Lontoon konferensals88 e.lt

tämä memorandumi y.m. K.iken tlmln k.tsotaan täällä rlittäTln 

herättämäln lIeuvostoliitos88 TilpltOntä halu. t.voitta. läh.ntelyä 

J. hyTiä auhtu ta Ranskaan. Ranskan läh.ntelyhalua ei ole T~ 

hentänyt •• .eikka, että Itali. on äskettäin solminut Neuvosto

liiton kanaa. .opimuks.n Ja että YhdysTaltalnkin odotetaan llhi

~1.va18uud.... tunnu8tavan S.N.T.L:n. Toatn kuuluu tlälll ~01 ta.

kui ta älnll. Jotk. puhuT&t Neuvostolii ton lt,ylllstyaättG.aata luo

tonta~e .. ta. !latA, kuten tsaarinaJan Vllohta. puhutaan l.hdi .... 

oi tenkln nyt palJoa TIh .. 1Zl kuin eala. T!ell TUosl 81 tten, J. 

ainoastaan mRutaal... oikelstolehdi •• I. Lukuunottamatta -U.tln-i., 
TaJ.k.n.Tat tle.ä auh t. .... suur. t lnfo~atiol.hdet, ~a Ta

(.O.lali.tisi.ta p~_ .... i.tolahd.t, 811. ~ikaali-aoalalistl •• t 

mattakaan) n"UäTät tUli AaaTaa unohtan •• n 

ol.lII&.8...,lon. 

Llhent'17n -rik.i voltan •• n lask.a .vaskia T&11a... Ol'T~ 
N4ita&l.1en p.rlaatteellin.n .naakkolWllotto_ua. Joata 1I.rrlot ~ 

hIIl.a kmalui.. ..ttaas. -.TOltolUll krJaTat pal'ba1..an ea1.erk1a. 

S.a li.ikal aita lIbet,.tDa lahtlseloatutal... ~o oa tle. 

dOltet~ tlsta lI'rriot'n aa~.k J. .aa aiheuttamlata lehtiko.-
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• entaa.re1sta mainittakoon tlsa! vlell e.i.erkkinl sUtl tava.ta, 

milll Herriot on haa.tatteluissa Ja esi hlaieal selostanut Ve

nIJän-retkeu.n. hänen eilinen Violqa'" pitlal puheen .. , Jota 

Herriot'n o.a lehti wL'Bre Wouvelle- selostaa s.uraavaati: 

Jlainittuaan alukei että hän e.itelalaelln tahtoo vlUtIA 

kaikkea, lIikl voi vaikuttaa hndens81ml1seltl Ja kllnn1tett711D 

kuuliJainsa huomion VenäJän IlrettD.u.n ayaruuteen Ja aiihen nl

kDkohtaan, ettei voida organi.oida Eurooppaa Ja .. ailmaa otta

matta liukuun tätI suurvaltaa. seUtti Herriot, että VenlJällä 

nykyään vallitsee onnellinen ta .. paino kabden vastakkaIsen vo~ 

välilll. Ensinnl aentraliao1mistendensll1, Joka keskittää kaiken 

vallan yhden puolueen käsUn Ja tämän puolueen yhden ainoan 

miehen klaiin, toi.aalta tendenssi vapautu.ta kohti, Jota 1Q'1Sn

netlln VenlJIn vaI taltu.nnan alueen erI kansUl1w.uksllle liberaa

lisen ken .. lli8poli tl1kan Ja kulttuuriautonomien k8l1 tta. 

lykaen 

hooa1t. 

SIIrtyen taloudellisiin aalo1h1n Herriot 

DTltylseetä tilasta selittäen mitä ovat 

Julkllaucen, että VenäJän nälänhätlL, 

kertoi maanvilJe

sovhooalt Ja kol

Jota !hroopaa. 88i-

tetllD Jonkunmo1aena kauhukuvana. ei ole mitään lIluta kuin h1 t-

• ler1aan1.n hlal1rlperl1sen prop.gaa4an tuot.. Itse all1a8., tot .... 

Herriot, ovat ltylvetyt alat U.u.ntyneet Ja .adot tulleet cu.-

re.miksi. 

Brikolsestl ihantele. Herriot Beuvostoliiton teolllcutta. 

thla1 rfciae on kokonaan aaettunut tteteen Johdon alle Ja tie

dettä suoranaiaeati palvotaan. Xehity. teolllcuden alalla on 

s.llalll.Il, että voidaan odotta. VenäJän tulevan JOllakIn kauniIna 

pllvlnä koneiden ek.portelSrlkai. Ja auuret teolliauaske.kukaet Uk

ralnu_ elustavat DTkyalkai.ell t.lalllkan viiaeistä .Daa. 
MtD8ltlD opetuatoiainta Weuvostoliito... herlttlä Herriot'll 

suUren ihaIlun, Ja .rikoise.tl hln alleviivaa teknilli •• n k~ 

tulta.n .ertit~ta. Jon vaN... VeIllLJIIl .Ule tarpeeU1allla 1a

slllGDrl. ~a r&lkit,eliL1.v01al11 .. 
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ArmeiJa vihdoin, sanoo M. aerriot. on hJvin VOt.&ta1 ~a 

koko kauan rakkauden kohteena • 

.Ja loputai : Ranskan mene.t,.s riippuu, pai t,i aen kan ..... 

laiaten aankatuude,ta, 111'''1 a11 tl s,-mpa Ual ta , Jonka .e -.la. 

mailsa herättää. TUrvallisuutemme saavuttamiaekal on tärkeltl 11-

sltl m...... arvonantoa mul... mais.a. saavutta.188IIIIH _lden kan

so J.n ,.stlvnden pelalt&lllllle rauhan. - Olenko a11nl onnls ta.m • • lq_ 

.,.,. itseltään M. Herriot, sitl en tie dl. KIltta koko a,.dllll .. t .... 

Dl olen koettanut ~rhaan1, pOttäl hln puheenI", ~onka yleld 

vaataanottaa Dl7rsk,-iain suollonoloita.klin. / 
On vaikeata luulla Herriota aivan niin htrkk~lkol.ek.l 

kuin .i tl tällalslata puheista .. attaili pllttlll. Matkanaa 

tarkoituahan ilmeiseati on etupäässl maaptrln luominen radikaa

lien tarpeelliseksi katsoaaan Ranlkan - Neuvostoliiton llhenttl77n, 

aekl Ranakan yleisen mielialan prtparo1mlnen tlhl.n euntaan. Stn 

mukaiatati va •• mmistoleh4tt ovatkln ta,nnä ihastuata H.rriottn 

aatkan suuren menut,.kaen Johdosta. Ja tarJoavat, samoin kuin 

-iWoU IID.U ten eväri ttetalt in:t01'llatiolehdttkin, .tloatn.ksia hiilen e.i-

telm1stUn iaan kOIlllll.ntaar.Ja tai arvost.lua. 

Arvostelevia länll ei kuitenkaan ole puuttunut. Ja allt-

• vllvaavat o1ke1atolehdet, u,d.lll sn'lll, H.rriottn antamitn ku-

vausten yksipuolisuutta. 

-lournal '.1 D'bats- on .11ttlaTt muutamia na.rolta. Uk

raiD&8sa on tot.utettu al ~ aa&nvil~elT.~unn1ttlaa.ta. PohJoll

lCaultaaaia tl olt tot.Uanut .n_pll kuin l6.8~. UralJ. 7.G ~ 

~a LIA.l-Siptrla aa,8~. K1kW puintlln tul.t. vl1 ".. ll. Htr-

• riot nlhnttnaä vlhln kaikkialla puUavan eurtlla innolla Ja 

IIbkCJpuintikOAtlta k.,tt .. l11l. .JII •• litY8tl v~llt. huomauttaa 

lthti. aita Htrriot tarkoltba l&II011la -vllhaD kaikklalla-. Ja 

Q8ak1A .t. aUu hiatUt OA olot n_tl", Ja a1111 silai111 

hlA nl!tl OA tartaltaaut. 

-ltAaI Ia P.,le- t,111.. kovasti. oUo Htrriot VtdJllll 

Allul7t aUIIA ol .. ll1.ta. kolta .v~t'-ltll4,t U., k'l'tovat, .t-
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ta käviJeille ei olo ~tetty muuta kuin uusia maanvilJI17ato

nlita, hyväseä tunnos.a ollv a karJaa Ja kanniita satoJ., Ja 

koska sIIlIula kertaa kuin Il. Herriot yll.tl.l. neuvo.tor'g1ala, 

koko maailman lehdlst8 pal ".st.. kl1atämätte.Ulä tavalla hiz-.. 

nän nälänhädän Ukraina.... Jos... puna-a1'llelJa vartioi .atoa ID

nen vilJan lähettämi.tä pohJoi.lln pain, .&malla aikaa kuin Uk

rainan o.a vleate kahdeksa •• a kuukaudessa on pakkosllrtoJln Ja 

nälän kautta vlhentynyt kolmannella osalla. 

Mitä erikoislsti koskee kauppa.oplmuksen tekoa ~euvosto-

11iton kaneaa. sisältävät Ranskan taloudellialt ~atk11ehdet ar

vosteluJa Ja kommentaareJa, Jotka yleensä ovat tarkemm1n peru .. 

teltuJa kuIn ne. Jotta eaUntyvät oIkeiston pll1vllehdi .. l. LBy

tyy kutln sanottu. kaupallisia pUrIJA, Jotta ovat kauan haz-.. 

rastaneet taloudellista lähentelemlatä VenäJAIn Ja kaupalllsiakin 

lehtUl. Jotta puolustavat tItI llhente171 silU. ylempänä Jo eal-

. tetylll perusteella. etta Ranatan ei pitäisi JU4ä Jälkeen k1l

pailu.sa .uiden .aiden kansaa VenAJIn kaupasta. ~tta u.eat ~t 

taloudelll.et lehdet auhtau~vat t~ llhente~ Ja erikoisl.ti 

kauppaaop~uteeata toivot~un ~okaeen nähden sangen akeptl111-

aeaU. -Journal du Ca.meroe-. Joka on koollDllt tat.tllehd.1stts.al 

• eel1ntyvil lauauntoJa. .iteeraa •••• erll.n ranskalaiaell, VIIlAJU-

11 opintoaatkalla lllen inaiDeBrlll haYalnnot. JoIden mukaan VI

IlA;!!la on palJon t70tI teht7 Ja paljon .aatu aikaan. IDUtta 

tähän "·kka eI kilnniteta aitaan bAo.iota tuotantokustannutai1ll. 

-"'otanto Oll Il7t kI.JllIl1aaA. .utta kulllka ,kaUan? Dli.a kauan 

llJaa suur_Olalt ~la1tobet Ja konelt tulnat klatlllUll, 
( voiYatko kUrelUA koulutltut tlll:ll1kOt III hoitaa Ja aäi17" .... '. 

tulIvatko t781&1alt a~ltl1:l1A Jattaaaan ~BtllA. kun vartlo1411l 

baJollltit lohtavat ~paJoJIIl '_*,len talran • Ja taUnatto __ 

lOllpoJat Jatkuvaatt uhrau •• ey teollisuudell h7VlUtal ,_ 

-L'AceIlOI BOODOlll,,1 A J'1ll&1loUre-. Joka Oll kapall1ala. 

pl1rl1." eri "&11l lnlllQt p8nalllkU. arYoatel.1 Renio,11l _'

b& klrJol ta.b.a.. Jota Oll vaaa'.Ua. o'aatt .. lla IIJratlra ba

ba.JaIt Ja Joa. aanotaaa, .U. ..mo' _a.. .ea.voatovell&Jwa 
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nousevan kansan, Joka on votma.a& Yhdysvaltain vertalnen. Lehti 

kataoo, että tllaä vertailu on huonosti valittu, koska nyQII.n 

Yhdysvallat ovat kuilun partaalla. Vertailu on lehd.n amkaan 

huonosti valittu ~eak1n koska Herriot'n ~oln t.keaä matta 

Yhdysvalto1h1n 011 nUn .päonnistunut, että •• ei · 01. oalu.n 

herättllaUn luott&llll1s ta hiilen vU •• isi1nJtUn .. avu~8Un... Lehti 

pitää varmana sitä. .ttä Jonkunlal •• n liiton aik&an .... l.ek.l 

•• uvostovenäJID kanasa, Jonka liiton arvo so4&nvaaran puhJ.t .... 

varma.ti olisi Ranskalle nesatiiviata laatua. ranskalaisia tai-

vuteta&l'1 antUla&l'1 VenäJälle lainoJa. -Sitä va.taan että SOTJ.t 

lupaa .eille aotamiehll. Joita tarpeen sattuu. elllllle VOI .11-
läln keinoin pakottaa aitä todellia.sti a.ettamaan k.,t.ttävlt

•• mae, on meidän D7t annettava V.näJälle .ääaterahoJ..... Jot

ka, kun ne kerran, yhtaikaa vuoden lumen kanaaa. ovat sula

n.et, eivät koskaan palaa takala1n punaisen valtakunnan raJan 

toiselta puolelta." 

Aikakau8lehti -R'vell Boonoaique- on tutkinut niitä ehto

Ja, Joilla Ranskalle ol1ai mahdollista aolm.1a V.näJIn kana .. 

vaikkapa vaan kaupallinen aopt.ila Ja kat.oo, että ens1allaena 

• välttämättlSmlAl ehtona on VeaaJID enUat. velkoJen twlnust8a1nen. 

Lehti katsoo. että .euvoatoveDäJID nyqlLlD pakkotylSvo1aaa k_tt~ 

mllll harJoltta.an 4gapluc-pollti1t&a pitäial auo4oata. vakava ea

t. kaikille 8R14en .. 14en aen kana .. IQgnnt ttel .. lll_ talowt.l_ 

l1alU. 8OplaukalU. Ja .. 1 ttaa ._n.avUl tilaatoa bIlakan Ja 

V .. IJIa vlllaeata k8U.ppav&1h4.oa. vU.e1a1Da 'ftos1na: 

1919 - 1930 -
BaIlakaa tuonti 
TelllJllta •••••••••• '81 896 a19 
baMaD vienti 
T-aiJllla •••••••••• 16. a9 

(lOllUTan 'ft04u 1 puo11uoU. on BaIlakaD tuonU TalllJl.l.

• •• .ilJ. he. Ja TienU TaalJllll al al1J. m.' 
I.ehU .te" .ua -.... la .1.... 10pu111a'. kappaaatla •• T ... 
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nlJIn kana.. pältetUD. on ehdottoaasti huol.hdittava 1lU1ltoks.n 

aikaan..-.isea t a nykyis •• n suoraataan sietämltt~mUD tasa~a1Don 

puutte.aeen Ranskan Ja VenlJIn välisesal k8U~patas •• s... Leht1 

huomauttaa .delleen että tarkkoJen laat.lmi.n mukaan Keuvostove

nlJIn ulkomailta tehdyistä ostoista aiheutuneet velat tltl ny_ 

ql nousevat 14 mllJaardUn ~re.llgUn, Josta sat .. ll. 9 .1l.1a&r-

41a. Kä1n ollen saksa ~i tu venUllsen velko Janaa kokonaan val

lu .. an Ja luottaa nyt Ranskaan .. adaks •• n takaiain saatavansa. 

IU tä argumentteJa oikUston taholta nyt eal1ntuoda&Dlt1n. 

ne Uvät Toine eetu vallusa ol.vaa Ja suur.n parlaa.nttlen .... 

mis~n tuk .... radlkaali~uolu.tta Johtamasta asiain kulkua Siihen, 

~~tä ainakin k~pp&8op1mus KeuvostovenlJIn kana.a aikaanaa&4aan. 

LopPuJen lopuksi eivlt oikeistopuolueetkaan periaatteellis.st1 vaa

tuata kaupallisen sopimuksen tekoa. UeUUnhan k~palliset kes

kustelut Jo oikeistohallituksen aikana. KySYJIITs on vaan sop1Dm.s

ehdoi.ta. Ja sen siJaan että · aikanaan oikeistohallitus va~aatl 

olisi pitäQyt kiinni enti.en VenlJIn velkoJ.n ainakin periaat

teellisesta tunDustamiaeata. n"ttu. s1" :;ä, että nykyInen hallI

tus voi menna pitklll.k!n kompromisseis.a täsaä ~tees ... • 

H'rriot on matkallaan ant&misaaal haastatteluisaa alleVii

Tannut s.n. ettei hänellä ole mltlUl.n Ranakan hallituksen anta

mia tehtäViä. M)Dakin tikllä1siaaä opposltiolehdiaal on pidett7 

todeanllt~i .. D&. .tt.i hClitua -ole ' antanut . Xerriot'lle .itUA 

au.räU1.11 .hdotuksia eait.Uävik.i Keuvostoball1tukaelle. 'JaA .1 

.atä alta. etu hln.n -tkaaDa. Joka ilaetaeat1 on teht1 11P 

tei~lrr7k •• aaa Banakan hall1tAkaea kan.... on pldettlvl .u.z. ... 
ti.tol.... &&t'le.aa aA&»_rln valalst .. laeka1 .0~1auksill.. Jotta 

•• nevät plt ... 1l1. kR1D a1h1n '.nakan 1l.1nea al.l1~14. tlbln 

.')::ta on ollut valu. _nealln. PalJon aah4oll1sta oa ~U1a, 

.tta X'rriot'll. .euvo.tolUto... on teht7 mu.rat_.11 eh40~1 ... 



8. 

Tässä ~teess huhutaan tllllä ehdo~sista sotilaaaop~aeta1 

Ja lainasop1m1lks ekal, mutta 

JOilta puut~u vahvistua. 

ovat nlll.t toistalaeksi otak.ua1a. 

Lentomin1sterl Pierre 

vierailu, Jonka saavutuksista 

Cot'in paraillaan VenäJllle tekemä 

Ja pUmli.ärästä ei ole tälllä. 

vielä päästetty lähemplä tletoJa Julkisuuteen, on viral11nen 

ilmaisu Ranskan hallituksen poliittisesta llhentel1stä Beuvoato-

venäJään. Matkan tarkoituksena 

Ranskan lentokone teolllau.ude. ta, 

paa tilauksia. 

on sitäpaitsl tehdä reklaamia 

Joka tätä nykyä klpeästi kai-
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Salainen . 
............ Jl .. A ... !LI .. 1 3. 1 SSA OLEVA LAllETYSrö. 

RAPORTTI n:o M • 

arl1 5 1 ~sa 7 p:nä 1.9.~~ .. kuuta 19 .. .. ~~ .• 

Asia : .. . lif.f..ii-.B!i. .. )c~ .. ;31< .. ? te. lllJa .. nyky-

tilan.tl!. es t.a.. 

de äni . k . 9 :nä Brysselissä ulkominister1 y-

ns n puhe1l1 ~adu1mm he i mie lenkiintoiseen keskusteluun 

v pol t tttvl symyks1stä. uhu lmme ensiksi aseidensapis-

t 1 ~ ... 'e re ns sista Ja s ~ i ta tulla Johonkin tyy-

t t ävään tulokse en. nym ns sanoi "äs tä Jotenkin näin: 

~ ielestäni on t~sin h a (la pure rolie' vaatia 

~anskal ta, sen jälke en mi t ä Saksassa tänä vuonna on tapahtu-

nut, että se vähentäisi as~ s Villi tän tosin hyvin vö.-

hän niistä Qssier'i JQlta on koottu todistukseksi Siltä, 

että 80a ot l aall i s issa kysymyksissä on rikkonut Versall1es'in 

sopimus ta. Nii sä on lJon totta mutta myös paljon liloitt .. 

·lua. En usko 11ioin siihen, että Saksa parina 1nlevana vuonna 

v 1 kqU. suurta sotaa ilman ra.kasta tykistlH" y.m. MUtta sel

vää selvempl on, että Hitlerin Saksa pyrkii militarisoimaan 

ko aJattelun~ mikä osaksi nyt Jo korvaa puut1nvan aaeistultsen 

Ja mistä on oleva sauri vaara meille kaikille niin pian kuin 

Saltean a.ei.tus on kehittynyt modernin sodan vaatilDU.sten tasal

le. 01181.0 taipuY&inen pitlmä.ln Ranskan uutta ehdotusta hyväk

syttävlnl, sitä nimittäin, että mahdollista .. eidenvähennyaplAt~ .. 

tl ei aleta sovittaa ennenkuin mllrlttyJen Tao.ien kulut~. 

}i/kelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden muki/an : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ..... .... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulJcomai/edustuksen tiedoituksiin. mutta .) : 

.............. ........... ....... ................ _... .. ..... ............... . .. ..... ..... ~ ............... ... ...... .. " .... ........... .... _ ... ............. . 

.. ~~!~.!~~_L ............ ....... .... ....... ....... .\ ....... . 
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Jona väliaikana kans.inv · inen kontrolli to~si Ja Talvoisl 

kunkin sopimuksen alleki rJoittaJan hyvää t ah toa. w 

Mainitaen tässä yhteydessä minkä aseidenaupistamiakyay-

mykses tä pari päivää ~Ohemmin sanoi Japanin Brysselissä oleva 
S~to. 

suurlähettiläsJ Joka myOa 
x) 

edustaa maataan Genevessä. Hän 011 

sillo in vielä epäilevällä kannalla Jopa siihen nähden, ~os~i-

.f 
siko Engl anti Ranskan ehdotukseen. s.o. sitoiai kätenaä nyt 

Jo tilanteeseen nähden, Joka ~lee vallitsemaan esim. vilden 

vuoden p.lästät mutta hän ei näluly t mitään mahdollisuutta, et

t ä Saksa sellaisen ehdotuksen hyväksyisi. Ja hän li säsl: 

wSiinäkin tapauksessa. että Geneven kokouksen onnis~isi 

ratka1stl!- Euroopan ase1denvähennyskyaymys. Jää kui tenkin avone.1-

seksi meidän suhteemm. Yhdysvaltoihin Ja Kaukaisen Idän suuriin 

kys~ksiin. Sanon aivan suoraan. että minä puolestani en näe 

tällä hetkellä mitään mahdollisuutta päästä siinä suhteessa tn

dy t t ävään ratka isulUl kaikkien asianomaisten kealcen. Pelkään suu.

resti v. 19S6 ·Jtokoontuvaa laivastoko~erenssi&." 

Pal~ keakusteluuni Hymansin kanssa. 
--. 

Hymans 'atkoi nykytilantees~ puhuttaessa seuraavasti. 

Hänen käsi tytaensä mukaan wainoa ~dOll1~US päästä rauhallisin 

keinoin ulos s11 tä umpikuJasta, Johon ol'JIIIIle Joutuneet Ja Jo

hon H.itler on viemässä tilanteen, on saksan mahdollisiJluDan tä,y

dellinen diplomaattin.n isolointi. Siihen on olemassa nyt Jo 

. palJon oire! ta, Jos kohta. e! niiden m.rkitystä ole yl1arvioi

tava. EnsinnU1n Enslantl nyt tod.lla herää näkellään vaarail 

s.o. Baglanti pitää. Sakaan potentiaalista vaaraa nyt Jo GU

reapana kuin Ranskan .otilaavallan tlaäDhetkistä vaaraaw• (Omasta 

puolestani sanoialn että Englantl al\aa herätä huomaamaan Kao 

Donaldln mole pi.n pll1d.oJ.n aJaub1ne.n karille: toinen 011 

luottllllua sak.aan Ja a.n pGnki ttäminen, toinan 011 h arha luulo 

voida 
xl 

S.o. 
sl •• a • 
•• lta 
a ..... 

ikaansaa4a ansloaakaln.n l~entel1 U.S~:n kansaa 1 

.i enU Kanatinll1to.... II11tta .... iden.up1etamlIkoDt.r.n .. 
Pub.u.taan Qauten .ttä tlaä miellyttävä, hTvin europalai
val~ttav. dlplomaat'l, Jolla Belgiaa.. on erlno.ainen 
pian aUrtY1al . Parl1.Un. 
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ftVenäJä, Jonka ulkopolitiikan uusl käänne on klintoi

simpla nykyhetken ilml ~ ltä Ja Joka luonnollisesti k~ttll 

syntynyttä uutta tllannette. hyväks een. on kleltämättä aikaan

saanut eräänlaisen rauhoit tnmisen It~Euroopassa. Sotilaallista 

pelkoa VenäJän uolelta el tällä he tkellä Euroopalla ole. 

oskov n Ja Puolan, Jopa Puolan Ja Saksan suhteet ovat Jär

Jea tymässä j . n . e. To inen as l a on,. mistä syystä Moskova nUn 

to imii; ehkä se haluaa lännessä rauhan takei ta VOidakseen, 

kun hetki tulee, kokonaan omistau tua k&Qkaisen idän kysYMTk-

silleft • 

ftNelJän v~llan patti on selvästi aikaansaanut rauhoit
II tumista Ranskan Ja Italian välillä. 311nä sen päämerkitys. 

"Edellytyksiä Saksan isoloimiseen on sils olemassa. 

olkoon että 1 tävallan kysymys edelleen on hyvin sotkuinenft. 

~ussolini on kieltämättä - en ole mielipttelltän1 ku-

ten tiedä tte fasolsti - a ikaan saanut stabiliteettia maaasansa, 

Ja hän haluaa nyt kruunata työnsä tavoittelemalla ulkopoliit

tisiakin ohJaksia. Hän voi s itäpaitsl nyt Jo tOdeta. että 

hänen pol itiikkansa on saavuttanut JälJittellJ~itä. Ja se tuot

t aa hänelle tyydytystä. HAn pyrkl1 ilmeisesti nyttellllll1n BIlroo

pan rauhoitt&m1s8n aiostOliksl. Ja tämä rooli hänelle ilolla 

mylSnnettältl5lSn". 

L1säisin tähän, että on ollut hetkiä. Jolloin ei ole 

voinut olla epäilemättä Pariisin Ja Lontoon hallitusten. osak

si taktillisista syistä, haluavan Jättää varsink1n Itävallah 

kysymyksen hOido. Kussolin1l1e, tietäen että sen hoito vain 

keh1ttä1si hänesaä Jo näkyviä varoYalsuuden oireita. toisin 

sanoen laaklen a11hln, Ittä Jr1U.S011D.1 ei kuitenkaan uakIJ. tau

tu1si lUan pi tltUle 11 Jallgolle. m18aä luialtabtamiaen vaara 

on suuri. 011 mi tln 011, Joka tapaukse.sa nä,yttää 11mehll tA, 

että muut suurvallat JO .... in IIllLlLr1n tahallaan KUuolinlUI rq_ 

k711D Jättävät IrUdln tärt.idln k7~sten dlplomaat'l.en hoi-., 
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don ehkä my6s tyyd yt tääkseen siten hänen ambitiotaan. 

On kuvaavaa e tt kun vUkkoa my6h-..J.n p1 tkäl.n kes

kuste11n "'3r 3 11n ulkom niste rien direoteur poli t1quen kan .... 

h änkl ' oske t eli tyytyväisenä Mussolinin uutta roolia Enroo

p8 eu hanp 011 tUkan pylväänä. Hänen sanansa sa ttuivat: "l1u.s-

so ' l ni i ole un g~nie universel kuten Napol~on, mutta hän 

r ital ialai nen nero. juuri sellainen Jota Italia tarvitsee 

Hitler-parodia sta en puhu samaan hengenvetoon". "Italian 

politiikka on tosin aina lyhy t, se vaihtuu nopeasti. se ei 

ole yh t ä määrä tle toinen, yhtä de longue haleine valmisteltu 

kuin Ranskan , se on habiil1mpi, talpuvaisemp1. SUnä sen vah

vuus Ja sen heikkous". 

olempien herr ojen halu puhua ,ussolinista riippui 

ehkä siitä että kohta sen Jälke en odottamatta lehdissä ker

r ot t iin pääministeri, kreivi Brooquevillen saapuneen Roomaan 

virallisesti. Er äs halU tuksen Jäs en myönsi, että k~nti 011 

un acte d ' 4tat. Käynti oli niin odottamaton että Italian 

ambassad06ri Brys selis sä äkkiä sai kutsun saa~ua Roomaan, mut

ta niin myehään ett ä Brooquevill e Jo oli ehtinyt sinne s&a-

ua. t'.erk ll11 s i ntä 011 että ent . pää- Ja nyk. rahaministeri 

J a a r s&moihin aiko ihin saapui Roomaan Ja että paavi Ja 

ussolini ottivat heidät molemmat va.taan mutta eri aikoina. 

Joskin on ~inen s lalsuua että Jaapar uudelleen pyrkii 

pääministeriksi. oli hänen matkansa tarkoitus kuitenkin yksi

ty inen: pyytää paavll ta suostuJnus erään hänen sukul&isenaa 

avioeroonl Näin ainakin .elitti as ian opetusministeri Lippe.s. 

Palaan vieläkin keskusteluun! HJmansin kansaa, 

Puhu88aamme Venl~latä Ja Saksan Uoloinn1sta siltäkin 

t aholta en voinut olla HymansUle huo-.u.ttamatta. että mon •• -

sa neutraalis .... maasaa kuitenkin leyt,yy Hitleristä huoltaat

ta aaksalaiaen .ivistyksen Ja maailmankataomuksen s.ltl k&DD&t

taJla ettl 1h&il1Joita. ~o14en ehkä on Y&1lte. lulattaa. .tlta 
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VenäJä nykymuodoss&an aset tuu saksan arbi traattoriksl. Olin 

huomaavinani, että Hyman. Jäi sanoJan1 hetkeksi pohtill&an Ja 

lausui a1 tten seuraava t kuvaava t sanat: "Tarkoitin lähinnä 

s urvalta ol i tiikkaa" . Voiko sen kllvaavammin de~iD1oida 

nappulapel1ä ? 

Venäjäs t ä puhuttaessa koskettelin s ivumennen meidän 

mylShäisempäll. 111 ttymistämme hylSkkäAJäkäs i tesopimukseen, vetäen 

eraänl~ isen parallellismin meidän ep äilyks emme Ja Ranskan kan

nan välille. 

Herriot'n ylistyslauluja VenäJältä palattuaan Hymans 

piti JärJettlSminä Ja runoilijan h1llitsemätt~m1Dä purkauksin& • 

Sen sijaan hän kiinnitti suurta huomiota ~anskan ilmailuminis_ 

terin matkaan VenäJälle (vaatakäynti lienee piakkoin odotetta_ 

visaa) • 

Tässä yhteydessä mainittakoon, että Jos kohta Antwer

penhaä sa1n vahvia1uksen aille seikalle. että Belgian halli

tua pyrk11 m. m. vetämään osan Venäjän kaupasta Hampurista &.nt-

.er pen.l1n, kuitenkaan ei inakaan vielä näy olevan kysymyS Ve-

näJän virallisesta tunnustamiseata. 

Puhuimme H,ymansin kanas& vielä OU0h3n sopimuksesta Ja 

sen karille ajautumisesta sekä puutavara.tamme. Kump~in olen 

kOaketellut eri raporteissa. 

x x 
x 

loskin H)mana1n toive - Joka kylläkään ei liene vain 

hän.n - Saksan poliittisesta saarrosta rauhallisin keinoin .en

Jälkeen on tehnTt .rl! ta uusia ed1aty .. kelei ta. kuten Puolan 

ulkoministerin .atta Pariisiin, Joa... häntä kovin ~ittlin 

(nelivaltapaktin Puol ...... herättämän mielipahan hälventämis.kai), 
x) bnakan Ja Italian välisten suhteiden Jatkuva paraneminen, 

xl 
Baia. r&Ilakal. parlamentaarikkojen Italian-aatJta. Tlalnpl1vlD 

loho 4. paria'n ll\laaol1nl-haaatattelll. (H. 4. Kerillla) On vilae 
vuosien iha.elllat.pl& 4otDa.ntteJa. llh.tlD aen eri kirJ ..... 
Puhutaan t..... suureata ranakal. laina.ta Italialle. J.n ••• 
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Itävall&n os&ksi Genevessä tullut suuri my~tätunto. y.m.. on 

tll&nne kuitenkin jatkuvasti erittäin arka. Etenkin Itäva11u 

as ema pysyy erittäin labil11na. Eräs lenlssä kauan ollut 

neutraal l dlplomaatti. Joka juuri sieltä saapui. kertoi minul

le että slkäläisessä dlplomaattlkunnassa ollaan varsin huoles

tune ita Dollfussln mahdollisuuksista volda a~ pltkäln jatkaa 

nykyistä politiikkaansa. ~ai d 'Orsayn dlreoteur pOlltlque, Jo

ka yhd essä vapaaherra De Vaux1n kanssa tOlssapäivänä aterioi 

luonani . 011 viet t änyt kesälomansa Itävallassa ja hän tuntul 

opa optimistiselta ylläm&.1nitussa SQhteessa - sensijaan hln 

SakS&8ta uhkaavaan yleiseen sodanvaare..an nähden oli enellllllln 

huolis8aan. utta e1k~ ole liian aubtl1lia olettaa että Do11-

fU8S vo i si uudel la italialalsfasolamillaan, jota merkitsi viime 

halllt~sen va ihdos, ajanpltkään taistella hitleristä fasoism1a 

vastaan , v r iok in otta.malla huomioon että Heimwehren eivät 

kai eSBa ole hänen kannallaan, että kriatillia-sosiaalien kes

ken on sekä parlamentarisuuden puoltajia että antiparlamentaa

ri sla ryhmiä, Jo tka ei v ä t ole Ukta tuurln kannalla. että so

s ialllti t huolimatta Hitler-viha8taan eivät 1110in kannata-Do11-

!Ussin diktatuuria, muista vivahdu ks hta puhumatta. sanotaan 

my~s että nuorin nuoriso on vahvasti n&zinen. MUrhaajan kuu

l aa ei aina kuten tällä kertaa estä lompt.ltko menemästä ayd .... 

meen. Ja mltä tapah tuu jos nazIt Jonain Joplvaksl katsomanaan 

hetkenä paneva t 

Ranska? Olkoon 

ussol1ni. joka 

to1me en pu tshin 

että\va tikaanl 

kutauJ elokuussa 

? Marssliko ItalIa? Marsaiiko 

~ee Dollfuasla. Olkoon ;'ttä 

Dollfusain äkkiä luokse.n pyy_ 

tälkseen täti olemaan vlemltta konfliktia Sakaan kansaa hänel-
x) 

le el>äm1eluIaan Xanaa1nll1ton eteen. osta kä,ynn1stl 011 

aeuNukuna Dollfu.a-diktatuurln tunnettu uusi i tallalal.or1entol_ 
xJ 

~&.1 d'Oraayn dlr.oteur l>olitl~ue tosIn katsoo Dolltua.1n 
tätä vI! ttln.... koaka hän .~ tahtonut alistaa .p.rherlltaa. 
vi.raltten käslteitäVäkal. 
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tQminen Ja Rintelenin lähettäminen lähettilääksi Roomaan, hä

nelle sensijaan on luvannut apuaan. Kaikesta huolimatta Ya&-

ra on su lll'1 • :1 Jos Hi tler sill ä suunr18.1 1u. onnis tuu, m1n-

ne päin ailloin suuntautuu hänen aktivi teetUnsa? Eikl5 s11-

loin k ikis ta selityksistä huolimatta tule Puolan vuoro? 

Näin ainakin täällä monissa piireissä. JOiasa asiasta olen 

keskus tellut. laskelmoidaan . 

Tai miten kävisi Slesvigin Jos nazit siellä alkava t 

hulinoida? Ruotsin täkäläinen lähetystöneuvos. erittäin obJek

ti ivinen Ja har kitseva henk il l5 , kertoi viettäneensä lomansa 

lähellä saksalais-tanskalaista raJaa Ja liikkuneensa pi tkin ra

Jaa toisesta merestä toiseen4 Hän sanoi että Saksan puolella 

rajaa on ääni sellainen. leh tien kir jO itukset niin Tanskaa 

loukkaava t. ettei hän usko status quon voivan kauan Jatkua. 

Nämä t molell1lll& t esimerki t todis ta V& t mi ten lähe 1 tä yaa-

ra hipoo meille tärkeiden naapurien in~resseJä. Palaan vielä 

aei an laajemmassa yhteydessä . 

x 
x 

Be l gian ulkopolitiikasta 

x 

vielä sananen. 
~ 

NUden Ilian 6 

vuoden aikana Joiden ku~uessa tuon tuostakin olen oleskellut 

Belgi a saa, olen voinut helposti huomata , miten Belgian ylei

nen mielipide, varsinkin taloudellisesti. hiljalleen orlentol_ 

tui Englantiin päin. Hitlerin val taan tIll tua Ja Englannin 

viimeaikaisen kauppapol1 tUkan Johdosta (domlnioni t, Lontoon ko

kous, uwlet kauppasop1mu.k.et. y.m.). eräänla inen palautWll1nen 

Ranakaan pl1n on huomattavi.... faloudellisesti sen Johdosta. 

ett ä vienti Ranskaan, huolimatta tämän maan su.o.1elupoli tl1~a

ta, on ka8Y*Dut ollen Y1iae yuonna enai kertaa v1ent1voittoi

nen, poliitti~esti .en Johdosta että uuden aak8&lalaan ~ek-

k"aperapektiiyln ed ••• ä soaiall.titk1n .,l5ntlylt itlraJan suo

Jelemhan Yälttämlttlllll17den (auto_atUseeti Ranekan kana .. tat-, 
tllliae .. a l'hte1a~II .. Il. 11:1 uakalleta luottaa ehdotto.att 

, 



8. 

Englan.n1n a u.un. Tätä heilan telu.a yleisessä mie.lipi teuaä "al

loonit lu.onnollises ti k ttävät hyväkseen kuten eräässä to1sea

sa ra ortis8&. t alou.del liselta kannal ta, Jo kerroin. 
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RAPORTTI n:o 40. 

ParUsi ssa ....... 2 p:nä ~o.~"' ..... kuuta 19.3.'3 .• 

Ranska.s sa • 

Unkarin ulkoministe ri Kanya, joka Berliinissä oli lähim-
vir.all1sesti 

piä ystäviäni. 011 täällä syyskuussa 7 käydessään halunnut minua 

tavatE. Olin sillä hetkell ä Br ysselissä, minkä vuoksi en hän

tä tavannut. Heti palattuani Brysselistä menin Unkarin lähetti

lään luo valit taakseni pOissa oloani Ja jouduin tällöin pitem

päänkin keskusteluun lähettilään kanssa Kanyan tunneb4sta mat-

kas ta. 

Syyt kanyan matkaan ovat ilmeiset: llarempi suhde Rans

kan Ja Unkarin paraimman ys t ävän I t&lian välillä; pelko Unka.

rin tu levaisuudesta Jos Itävalta natsistuisi. halu pyrkiä it-

sek n vaikuttamaan suoraan riisi.sa eikä enää Jättää Pariisia 

llienen ententen yksinomaise :a1 tammellyskentäksi ö ehk~ ennenk&ik

kea Ranskan uusi Berliinin väkivaltapolitiikan lisäämä yleis

maailmallinen merkitys. 

Kun Unkarin täkäläinen lähettiläs ensiksi alkoi puhua 

Kanyan mahdollisesta tulosta Q,uai d'Orsaylla, antoivat ranska

laiset ymmärtää. että vastaanotto tulisi olemaan kohtelia. 1IIIlt

ta ilman lllmplUL. Syynä tähän 011 tietysti lIe seikka. että 

Ka~ tunnetaan erittäin berl1notl1l1kai. Jopa sUnä määrin et

tä kuulellUll& on ollut puhetta hänen erostaan, Jotta hänen pa1-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, multa .. .] : 

tavallinen. 
_ •• ~ • • 40 •••••••• •• _ •••••••••.••••• ••••.• •• _ •• _ •• _ •••••••.•.••• • • •• H •• •••• • ••.••• ••••••• •• • • • • •••• •••• •••• •• • ••••••••• •••••••• ••••••••• • ••• •• ••• • •• •••••••• • ••••• 
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2. 

kalle en vois i tulla enemmän Roomaan päin kallistll.v& henk1l8. 

Vi1me i~een t ietoon on kui tenkin SQhtauduttava varovaisesti. 

Tästä huolimatta Kanya päätti saapua. Ja Jo ennen hä

nen tuloaan r anskalaiset, Jo tka sillä välin olivat huomanneet 

ensimäi sen vastauksensa ep äviisauden. ilmoittivat lähettiläälle 

asianomais en virkam iehen käsit t äneen d4marchen väärin, t.J.s. 

Vastaa notto 011 i tse asiassa hyvinkin lämmin. Hänet 

kuletettiin Jopa pres denti n keaäasun t oon. hänen kunniakseen 

pidettiin Quai d ' Orsaylla erikoinen louna s y .m. Kanya palasi 

Budapestiin tyytyväisenä ol e skeluunsa. UnkarIn lähettiläs, Jo

ka l uonnollis esti tah toi es i t t ää a s "a t para impaan päin. tah

toi Jopa antaa mi nun ymmär tää. että lehdistOn vas taanotto 

ol i hänestä ollut " tyydyt t ävä 88 • Oma sta puolestani olisIn 

vänän varoTai sempi Ja sanoisin "tyydy ttävä 78 • 

Käynn in yh tenä päät arkoituksena ol ~ keskustella Rans

kan JohtohenkilOi den kanssa Tonavan maiden keskeisistä ~teis

ta. Lähetti l äs minulle kertoi, et tä Kanya koet t i vakuuttaa 

ranskal aisia siitä ett ä tilanne ei parane multila teraalisten 

regionaalisopimusten kantta vaan että a1noa. tulokseen ehkä 

vlepä ratkafsu olisi bila teraalisten pre~erenssisopimusten sol

miamlnen niiden ma i den keaken. On ymmärrettävissä että tämä 

unkari l a isten toivomus perus tuu siihen vakaumukseen, että he 

aiten vo isivat Jatkuvasti ylläpitää pikku ententesta riippU

matta suorat suhte et Roomaan Ja Berliiniin. kun sitävastoin 

ranskalainen teesi. Jonka pohjana on ajatus multi lateraaliais

ta sopimuksista. kytkisi Unkarin liian kiinteästi pikku en. 

tenten valtioihin. 

Kuten ttmnettua Italian 30/9 GenlJvesd tekemä ehdotus 

Tonavan r6simeks~ on sama luin Kanyan täällä ~osittelem •• 

pohJana Streaan ' tunnettu ehdotus. 

Kun tllllä oli kirJoitettu luen lehdistä. että 1 t&ll .... 

lUset Ja ranskalataet toissapäivänä Gen6veesä olisivat 1lSyt .... .. 



3. 

neat kompromissin molempien teesien välillä. Tästä ~lokBea

ta ei minulla vielä ole lähempiä tietoJa. 

Objektiivisesti katsoen voitanee todeta. että Kanyan 

k~nti on Unkarille merkittävä plus-puolelle. olkoon että 

sen näkyvät tulokset tuskin tulevat olemaan suuret. Sen 

merkitys oli enemmän psykolooginen. 
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••••• 1' '-10 aU tauU.oIa8r J.o14 ... ob.dt 1UIII. '-P'NM.' an 
GlIIUll-. 

7k.lADI'_18l. .1ka .17rkk1a rat

ka1_~. tai toael.n.. JIIa aka... I1Ia&D IlOU'I'ln1ltola .. ''-. al... 7bl1eUl'77' tal.. oD_k.lta.. Bb 'I'lJIaa 1Ual1laa __ 

ftul .. . ~OUkoJ'. ~ .. ~ •• tela&Ul.ta k~lIao'''18_. katuparu4.~ 

7" ..... "1'111 .... aan. -..a1aiM. k ... 40 ..... "'UI.l. Pa-

1'11.18_ ... 1 ....... , lalftay., .... '1 IID.IJ&U ka1ktla11. 

'11111 ........ -... 01 ..... Jaalb. JokapI.lYI1.'1 "111.~'aa.-. 
10aaallel.. .1.1.. .11'1'1 Dala.. .1 Hl1a1.. Dl-. ~ 

tuUl , ....... la ~1Ma Id.l"" Ilen SDM .tua e"l iilla 



• 

• 

8. 

OA. JlaukaJl ' un..mnnan m.amlaklal '''e' o.a' JmknrolUeeA e4el

leen te.tlt t,r.a.e' Iotr.-Daa.A. ~Yr8A. lD.al14e.'A ~ Jl1a.R

kaaren yIlUA. Se 1'11 "Ia. 
'la'l alhautu.u QII., aUI IIUlJ'ln o.a Jran.na'-e ~ 

t&k1n 1 ..... ' oyat t~ lllkoJo1 Ul1kba, ei.lt __ e~ll. 

mln o.an _aa.a. VIh1Atl1A puolet Jarl ... AHA ~ .. el11.~ 0"" 

-kokonaan vleraat ultopolllt'1.11l. k7.,.,kal11.. Illlaa kaaa .. 

al t&JlData ulkopolltl1tå.ta puhuataaa. 'latl ... .all~k.~ 

ettl t ... GI.eJlltln altaaa alalpolltl1kta .11a1 allztn on .~ 

alalla, .ttä hall1tut"t taatu.at Juurl .11101Ak1A bJl 11114_ 

pltl181 paltalla&a latua. II1A ,oli aaallauo'-kln alkaDa 1&1-

hlnta IIOn.t tW,ll hallUQapulaa .... UI uuol.atkMla 

riciaen oleYu yauaa_, ~oa 1aal11tv.. taatu.. It.et1l1 al01l1 

a1 ta p.llUe SlUI ei ollut Juha t takun. nalapl fa1041-. Jo

ka D1k711a tlr~olttele. klr~ol~.la J.~atu.la1A aaatt.ata.a • 

• Uhan autaaD, a"l halli tuaYaltaa Ya!Lylatettaldln ~a te.l

te"I181111. ei koua ~iae.n YUll a1Aoaa-..a •• n l1M .. l .. 

lIloto1h1A. ltaIlataD OIIat kahui- ~a lauli .... ~a' ei.,t totta 

totl •• atl hODkR't.l. 1lu41at .. aan ao~.1a kok.llll~a. ~a De 

Uk.toori.et -.o40t. ~otka -..nOIta '1IlIIa .'k1la .ot.aa ~Il.

kee. OA IlIIaDJt. )(OUOft. Ilo_. hrl11111. eiylt AI1." 1.Ul

ated lLerl'" ... akat __ • ... .. t .1Ml _ har, _ .e' 

al4r1c YIMl MD ar-. 
Eel'l'OA ..... aa m..... Ja... _.ll"lOllle.. aaru 

kokoata.. allka.. Iar.Dberli..a ealte't11A \IIlll elo~.1._ 

~llMakd. kokoaa.... OUA erAld iltua ~~"'111 

er"'l .101Ea .... "." .... at.aa 71.1.0 71 .... 1 0Jl MlkelA 

.. U:lrat_tt. ""1 ... __ 1aIaJa ...... Itkil 11M."1 JM." __ '1._ ~ ... ftltol..u.. Daaene D" llrabe" JreaUI. 

... JreelUMi.... t • .aJ.1& n '1 •• , .o1..sa ,.ollA .... la. 

~, __ e.lUae ~U. ei kaulaa'. Dft ~Il J1l01eUi 



• 

-• 

6. 

al_utial •• 1allle. Odo'lJl · ~Iaal, __ .d alkal.lko 71el.., .1-
h.l'lI 'al ~u'.a l1aal... ~t.l~. Silta .1 ~1lk.1t"' • 

• tta Jaul Jaa.a 011 tup ••• l ka1Wl ou.t .eldUa ~ 7lel.., 

.htlll7' tut •• t81 ka1Wl ta_.Ua ,la.ktolhlJl Ul.ozwth la ,lllSol

,.t~Ja ~"Ja - .. r.lJltla ao.bbel. t.tl 1 •• al1a 8&110.. a.R

"'taTU .alntat •• a - puoäahU Ittla toto 71.1.., MUiUa .... 

DU.ftUII. 011'1 TUrla .uta pu"ua .t". zealtalaia.a _ta
au alla Taka... q'JII7U'. t'Y7_1eU ••• U. Iauft 011 TaaIl 

lllODDoUla.a l1aalsu ,U ta, alMa .1IU,.dl Tl.aata taStkl 

ultoDalAID ~a t.a'~la.a Ja ua1.o~laID oa AIL1U. Ultoaal

,.,tl allJl ~o'ottoal11., ,1.U •• ,tl alla l1b.raall •• ,'1 a~'-

'" t.le.l11. lha1.111 •• 

Pala tta... 1 ta. J1llaaa. 

I.w.ta DMrl,. • •• upla QuaM Ja b&l11 tDte.a taaWai •• 

• ,.ua. S1e11a Tall1',1 hlRtaJalal.11ala, .JoDla.a ~lrd .ua 

Daladl.r'a h.'tl 011 "llu'. Slllatla 011 ..,. ... a' ~I&. 

Daladler. al.hllU parala,la. 011 tai t 9 JaaUbul... ,1 .. 

Dl,tel7D Jun.a TI87II7'. ."a " ei ru,a ,e1U"t .. tlli. .1 

rll'a .,.. ,et", .'ta bR'Je"lollJ'~ 011 111 •• al& h.lkko, 

al,t' Jo alDl • ...ta ol,a tlrJolt'-au'. ,.... ba4Je"lObJ'~ 

heikkoa. 011 .uaa .ua .u,a p_'.l ~&D_.l", ,ua •• tm

... "1 YUIIaolhla telDOlllla. .,,, .. .1 p ... ' ,o~a 81a.a 

llaa..... Jota PMllkutan_lIu oa ole..... D1al Ulla ~1'" 
ta,Taaaa1811D I 

11 tleU": , .a. .ilaa ". ., a~ol ... 'atu.,.. .rl la ... al-

17-" llau .'u 'Illal.. auta o, •• Uota 01181 '&!'J •• tlli 

.alal.,.lta .... ri... Ja ... altopao1.11a • 

• u. ~la fI.J7 oli .Ua •• tt. Da1a4ler 1&*1 TUrla • 
• 1U' __ lA~ 

... ..., 1&*1 .1_1... ...b .1l1t.1a ,U. ...lalllts.' fbJ.-

tl.l .. , UMa tau ..... TIIM .aa1.1 ... allDalU .. 1 .. , .... 

. .... .. U ...... 8Ud •• lall.U.a aftll .. 8IJlftOt81 o~, •• ~ ri.,. ~-" .. -.zo ~a ~,v ftOJ'UlldIIl olle., JUoteta, ot-

0Ya' el .... , 'Oalall.'l .. ~ 



• 

1 • 

•• ta ev.utuUae. sU.. oikei.toa. ~o})a k .. lm.w.ak1.. ... _.U
ll.tl.. })uolu. k •• 1l1a alkoi ha~taa. 

Wl8-.0.1al1etl t bA.... Mlli1iuk..... bt.n uåal.1a ........ 

• 1 puolu •• n ba~UIlIlU. tullut nll. hel})oul mln a11 ta •• Jb

teen to.,l1a ~"l. l'Un.,a.tola Blua o. .,.,_t talraida })Uo-

1.11... tol •• n toi..... ~Ilk •• n .11.ta ~o~a ~o n.,ttl.,at kDl

k.'faIl UDa-so.lall.tl.. kan.... UU.-.o.lall.t.llla 011 k • .,&alla 

~o en-.t.te .duelmntaJ7I1de.a. ~oekl. Joutul.,.t .,1I1_1.tel. 

puoluekokouk.I •• , Joi ta halllt • ..,at .lli taIltlt. _ I7' t ..... nea

a1etD on kutl.tunut .,1h •• 1etlSk.l. IAon Blua1n e._l.te ... 

on DTt nl1n .uurl. eU' puolu.. k.ekU.n.u.,oato lak.ttU. on 

ftur.lla UIlt •• enumi.tella pUt"Qt ,1lollll ... ta •• ottaa u})})I-z. 
nl.kala.t. 

»ala41 •• 'n kuh •• t.lu uU8-.o.lall.t~.n tau... .wmtut'l 

Blula, ~otapa1ta1 Blu on ollut .7tJllatlS. Dal&41e.'n Ja .... 

• '1~ ~ohdo. h7YU. nhhla11a. Seuau. 011 .tt, UIl •• '.'tae .. 
• , ~ot~.l8Q •••• ta »&1841 •• '11. ~. Blu ~a hIn.. an'I}) .... 

tt.l})aUOnl.'lJl8a .. toi.,.' 90 , ~tI hallitu.ta ... Maa, Il .... 

4.lla r,rbala •• 0. UR.-.o.lallstl.. eaad.... .,al. ., aanta Ja-
, 

1&41 •• '. h7Y1k81 la 11 })ldat.,.... UIl •• 'lalata. Jo. talkkl . , 
sO.lall.'l' 011&1.,at 1Ia •• tlDl.' »&1&41 •• ,. })uol •• ta. 01181 ~ 

nell' ollat .,araa t ••• la.. Slna.an.. aaaoen 0. bk.UI.lJl 

tll1la k.,...,t II laMl'IlaUoaal... })n.U •• 'tt Yan4er'fel4.. 1 u.. 

.,alalal ... Mlerl. ",'''a-. hl.I'Ou. ••• _.,latoa rPaJ,en ... ~ . . 

lilla. 10.,1.'0" ei ole "ft'.'. .ua J.Ma BlulU.. alr ole

., ... rn ..... ua 1Iak ... 1IaDl_ OD .,oU ....... - •• oruote-

zJ 
ha. .ao.al .. la •• lehU, .,IUU Bl1aal. UM .... en ])ala-

41 •• 'a ~..... .11'. .",." .". »&1a41.. 011.1 olla, ~88&1a 
aIbla ula lla• ....,o'Ml..... BlUl. .,'h"M" Bl U.rl. ta ••• 
k.u. ...... olli 18M ...... I.l .... -,lla to'a .ua D&1a41u 
.... 1_ ~on })al ... ta.b... 011&1 oUu' tal})1l.,U .... l YUal
.1la ... l1a Ilft.O'M1II1',. Ala ~-Boaoou. .,... UMKiII 
,a,a 011.1 JAn B1u ..... ,.." .. nua 71.., .. a _lU.l •• 
.,1.... IoU'u __ • bno ..... 011.1 Mbb •• 0.11 ..... 'fOU.lalJala 
aa .. k .... ,1'''' 'ata 0',. ....... .., .... Dl ..... 14 ... '1 • ..,. .... 
rOftllUl .. ~ talebla .. ,.lkll. bl"l'OtIMa ..... u ..... , .llu '7IIr'''''' ..u.-IoMOU'la "'1 4'0ner1.la uua Q7eta .ua "8h11 .. 
:!:.U:~u~. Iae Jaua lu' •• , Jlal-lo.oo1lr1a ,,.,., .. CIeUY.u. 
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6. 

ala- , aiD&kin .'tU tilli hen.UI dl"- tt.ua4.1la ~ 

tulle. ulA pl.n.kd .UI •• .pv.an ei 01. ' pa1~oDkUD ~ 

k_18ta. 

VI1M nali.n luo.. -uokutelU-. ..0. ra41kaa11.n ~ 

aoaialisti_ 1hte1at78 , Joka parl •• ntia_ 11MDl lU.n aat

nU.emall&ll1 tanll., on tlal.D km tta a.nJJ,J't rikki J. , ..... 

on 1)&1a41er'n h.1U tauen taataah.n ehkl tlrnln Ja oln.l-

1181n seuraus. 

Li.u.n viell .ttl. Dala41.r ehkl oUa! 'voi.' p.a ... 

tU.nte.n, Jo. hIIl.n aonlla aJ.ILlD aur1la lahJo1hlA.. 011.1 

ll1tt~t .,.. JoDkuD verran kawaopuha1au'ta J. k7k71 .nm

daaol4a. ,.,t,n.. ta.Dmlata& että bDakta parl ... ntti ll11aD 

elokQuda on k1l1Tabko JohtoJmnMD hanto, ~olta J1lUtt.lU 

tIlo vlrellnl Jokln, Job laukan parl ... n tauh.Ue al .. ll.l. 

k.ik .. ta huoliaatta anta. kllato. J. v1ehltJ'."- )[oleaplDa 

pl1Yld euen halll.ka. b.1wl1.ta oU 71Sta p&l'fU htllD ... 

~. _tta Rurlk.l p&l'fIk81, Joht. tt.a.bn par1_ntin hi.to-

1"1. on uIn r1ku, et uUI 'fol ku 'na. ])ala41.r .Ulpu tai 

aene'tl kTlal'f.rl~t.ul aata •• a&aD 'f~ puha .... aa ~OD 

BlulU. _utaal. l.tkak.l.. Jotk. .1'flt 011 •• ' h .... n U"fOD

.. abl •• t. 

D&l.a41... lati hall 1 ma •• ta plan.ntTn.ed, aikl on 

.... 11. 'fah1acokd. ua ka .. tui taalaIep&ln k.," .... u.n k.,t .. 

vhal »&!no8tuakel __ lDa.UO'f ..... Mlllti1lbea kaamu •• 

oletetta'fU& •• n.ub... '''1 Ilb .1 011.1 aUDDt 'eb4a ti

tua. JoUota huc1a oU. _1 ei-olla oU q8J'll7k ....... 

vaai IaallU.. _o4oat111 plaa~ Dl'I'Ota. .UI aua al

alll1a1.te .. l alaa ..... UI IRNR' U .. - Jo~"' 'fMMaa -w
ha ... tali .U .. toaaa1a1.Mft" .tta ~oka lat ... toaia1.ter1a 



• 

• 

I.e78'l •• lD m ol'" .11rt7l UalD ,alkan. - olla.at tull •• l .. 

~ Yal.18tell •• t Dal.II.r-. taatRa1a'- lt.e , ... tlt .. .. 

oh~at.U.. S&rto&~t'hon nlhd.n .n tata oik.ln ~_. • ... l~ ... 

tylla Chaa. t_,.lla. 1:1 t.luu t rahaalnlat.rl Georg •• 

011. JlI1.ta lntrllgelsta niin taa.tan •• 

Ultonala.atl on Sarraut'n uuden halll~ta.n totOOap&DO 

melkein .... kulD vanhall. !artet.allt aalkut ~l.1vat e.U.lla 

käallD. Hill on aällyttäD7t 1 taell •• n lal .. atoaln1st.rln ,alkaIl, 

~kOll1D1ater1kal Jäi Paul-Bonoour. alalalnlater1tal Chaute.,., 

aotaaln1aterlk.l Dal.41.r, rahamla1atcurltal G.orp a BoJlJlet. lI&aDoo 

vl1J.17 .. 1n18terlkal ~~~e, erllatl plen ... lat& ~tta. 

!It.n Sarraa.t halua 1 alleY11Y&t. .Ielll.ten halllGlat.n '011-

tilkan J.t~Y.l~utta. 

, .. ta huollaatt. on uud.... halUtut..... YIY-.b4ut.la. 

~o1ta ,1 ... YIh.tqa. En.101 Sarraut 1 ta. on 8ena.ttori" 

J. hlll on ottanut auD.an.. h.lli tIlt ... n ~ lIIU~ta ra41taallata 

.... attorl.. ottaen huomioon .ttl SeDMtla ra41kaalU o •• t pa1-

~o. YIh •• 1Jl .osiallatt.n y.UY17te.. taip~"ld. mln Daar1n 

radikaalit. .ertlt... t .. a ·lt •••• &IJl pl.ntl YiYab!aata. latt • 

eu.n kaikk.a, Sarrct el tehD7t alakl1n1.tata mt7.ta ..... 

4a -ka.n •• ..1altat.Ja, ei ed.. ud.n l71ua1Jl .lahl&. Jota 

y.r.l_l. oikealla _tta IV'ISa t.atu.,-.. JlaIltU.at •• lkeln 

yhta YIb.&a luott .. ata Jtula 1»lu11.l •• t. Sarraat antoi JlI.1a. 

on.n .lu,nagta... ..okartellln r1tto~~.elle, alata ba. ... 

• Utti. .tU 1Ao. Blu h.U paltalla 1.b4 ••• &IJl tlb*U U~ 
...... 

.olt....... .tU h .... p~o1u .. _ .1 _latua urrut. JIIzo-

Jeatelallllata o.tftkUota 'fUIl ahWl.~ anoi_la .aina 

ola ... a.lUa - .. laUl ••• U-. Il_altai Sana.t uU t .... 

_1 .1"&14.. k.ua._Url.. ~ola.. .lIIat ••• n .UI_ 11.,.U~ 

" aielll& .. _........ Al1I.a .. hlD • .,tt! .11aa · oAJll.tIl ... 

JU IUI_, .t. lop~ta al..... .nt. r"'1al.~rl ft.ta, 

~oll'" ..... rlftil al... tu1t1l1 



• 
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1. 

l1l11UaY&l.ta eUI. D' ba.bJuolu •• t ~014u JUOle'D ilJa kIID

~. alDaklD toht&l.eJt.l OTa' ..... 18. _Jtaaza ...... Jt.l .... 

~.rro-.aza tol.elta puoleD et~ Sarrea.' kIr' •• l... 011.1 .aro

a.ttoaa.U pUuzaut .Uh. 81lutaaD ettei hla halua JtoJtoaua 

tllDtILI .0.lalla'el11. ..lt...... Ja tlal •• 1kta kuul .... 011-

.1 .1Uentl.D7t nta. tlDga... b*uatal&1.1 •• 

UU.iat. miehiatl. OD maln1 tta.a kIIuppulDl.ter1 t.r.t. 

B7n'o. Joka mon.ati ennen on ollut llaa11a.alD1aterlllle , ... 

nall on h.rl.ttäqt auurta ta..aa.... 11111. uu4l11a ltapp .. 

alDlaterl111 et tOl,t.laetal 01. al tllD .41117t7Jt.ll tlhlla 

tlrt.1ID t.htä.älDll. UltoalDlaterl8D t~ppao.a.toll. alDUl1. 

I&DO ttUD auoraaza. a1 teD .&l.lt. taTu tlal OD Ja Jtla.pp ...... 

tOD pll.l11tJtB IIl1JlUl~. U,1I1: -n •• I'a.uler eDoon- • a.o. 

hln .a qlll. .1111 tot... herU.hl.. • .. 1Jt.uka1a. HIIl.D .4.1-

täJUDaI I.ou.1e Serr.1 .1 tultau tule ~ISIkUza t.lp .... aza. 

V.ito eDt. rahaa lDl. te rl ~U palkalle'D. 011 tu1 teD

tlD patko •• 1hta. buclJ.tt1ll1Diaterl" tosk. hallitus kaatui 

bu4J.ttl.h4otut .. u. Kieleatäzal h.UtOD Laaoa.nU'D alJaU. oa 

pantu ~I alel, senaattori Oar4e7. Joka oU H.rrlot'D bal

Utub ••• aaan.l1Je17amlD1at.rlDI Ja Jolta S.uUs.. DIlU OD 

ollut tlD&1lsalq..,87at.D 7lelll'&porttGllrl. Hllaeza t.htl.TIuI et 

toslD tul. ol • ..-a h.lpotapla. 

Sarraut U.. OD 60 lJt11D'D al.. (..,Dt. 1871'. palJoa

- av.JtaDa ollut. Hill OD tOtol111l .t.l"'llan.lta.ta ~. ..... 

.tellraBatalal... t.~ ...... t.lIl. ~11l1 parl .... tlll at.l17t' ... 

• 1aJ1&e HlIleUI 011 BIlor..,ana ~op.. Jtlr.1&J,l1alaJtlD J. ta! ... 1-

11.1aklll barraatutal.. ~. Jt.rro~ hlll.1l palJOIl aeurQatell •• 1l 

Ko.-..rtrea t&1'll11~.,11rll.'" 011.. 1'" \o41111lllD .ltlem. 

tuDU~. I.UI a~ll_ .. tlrU.la ..... "MM' lIJraalau Ja 

poll'l~ ..s ... ,taTa' JIl~oD ~lal .... , ta .... .atta .. , ... 

t'l.ta. ""1 'f&lIl4a .1IIt •• 

• u""_ eTa' .... JOll1"1 ••• 11 ..... 1 Dlto.u •• , Tai. 
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9. 

1L •• t oll.et Jotenkin .-.ut.i •• , mln rlllU1 ftDU&lUHA 

p.rl .... '-rlton. 1I1D on amaUUaaa ADOII&l.lLtll11... _u. ~o 

al vaa nuorena poli tUttau. parl .... nU 11n Jo 1901 ,ja .n.l 

kerran hall1tukseen 1906. mla'" ILID •• n JIUte.n on 1a1w:lla.' 

eri paltoilla puol1sen~1ataQlaentl tlr-'a. Hän on 81'-&110-

.1 ollut 8uurläIL.UllllDl Iout&ntlnopol1.. Ja Indotl1Du 

k.araallkuv.rnGGrl. Hän. 11 I on alla 1.aJat nltDala'. laaJ ... 

mat kuln ua.~11la hän.n vlrtav.1JlatllD. SItä todl,-'a .,a • 

• räa äat.ttUn.n laua •• n .. : ·Vanhalla ... n.a11a on mvla 

rIlttautaIa puolu8tettava.aau. IIlrooppa on Joutunut tahden kau

heaa ruunn vllUn: tol .. l1a puol.n AMr1tan .. terIaalIMn 81-

vl.t7a. tol.ella puol.n aa81alal.ten 1ba18laamoJen paino. He

r ..... tG •• lopultakin huo .. aaaan eurooppalal.t.n plkturll'o

Jen hed.lmättGaJ7d .. ?· 

On p.lät'lvi"I. .ttel ,1tä vl.llkläD h.rätä ~oaaa

..... IIltta ,itä val.latell.... t~ Jokal.en ranakalalaen ~ob. 

tavan valUoaleh.n .MoUo.akat tehUvlkal toett.. näiden 81-

,11 •• n Ja ultonalaten valtftta1en .de," aa taa hallUu.val_ 

lall. 'de, ,e 1altl. Jota .rJtl __ .. laaJ.apl t •• l ". puolD.el

den Ja 17hal.. t .. ten. DalaUer'Ua 011 cvla 87apat10J. t .... 

kustaa.. Jopa oikealla. .utta .än n. __ ,tt p.llnal baUa 

aoalallstlen taaa... Jo,. hIa la.tl ,.,..lll,.atI välrla. 

11 .. taaåll Uaaa IlUftmanUa. ~t.n.ua aanu., lu.aaa ålon 

taua u.elaollaD .. vaUu.en tI*l.ta_. 81UI oU..l lUu 

alDl'-. p....... Ola pellUlvla" .UI ..... .....oa1Mn oILJIl .... 

pulle... tIll.. 01.... 7tal n11 U oh JllMpulle 1 ta, Jobta Pol .. 

.... tI.raD Dll. oltela aanol. -Ua.~' ObJe~pgIl.e' o .. t 

hle.len .1tl ..... 1 .... vuarlktoJell bU.n.u-. 1IIDa oILJ'l.-. 

puU...... .Ja UII4... fl ... 81ohJel..... • • vl.11 tilat-

ftIIII1_ , ...... Ko." ..... , ... , ...... lLaUUUaelleea ..... "." ... 

vaitl.al .. YUOkd Itkd •• 1tuaa ~ Mal luul .. , e'" " .. 
alla tI.r. ft4Ura.UlMlol ..... aUu_ 010 III'W __ -..s. 
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10. 

ku~ .. Ul kuin 1986. JoUota P.uoaH. -.olll1tUln .olaa a1kaDa 

Cl •• no .. ", lalt.UUn pel ... tt.llaall hIM.an - alkl "_lluu 
ollllb1ial. atk Jotk.. 1Il0le ... t _ltn.1 810rUethaaD aalfttl ~I,," 

tll 41tt .. toor18a ........ J.. C1nol_tukea Mp&aIl pala. _

railaa linen. Sen .uuraapla d1kta .. ttoreJ" et tolaa. ta."alk 

01. .1.tlLD7t. 

~rba.. on .nnust.ll.. J.. lop.tan t.f747tylta.UI "'.'.a 

.ttl hallltu.pula ei t •• tiD7' t"u-.!a kuin parl pU"II.1'r&ada 

mUu. pyqalaen kaIlIlal. ta tlal 011 "11 tt .. a'/SaU "ar.tllUa 

])ala41er'n "aro_ttoal.a at.aoJ.a JAlbea. on mahdotonta _01. . 
kulu.. frhBln 011.1 t~llTt. Jo. pul.. 011.1 J .. ttwm.tI. (Pa1~ 

IlUUreaaal.la he ... ~I8UaA.U.. ylelna aiellpld. J.. leh41-'O 

auhtau1Dftt al1hln •• ureat.Ua. Jott.. fraDC11n llIb4.a Alur1kaa 

tuulul8t.ll.. tulla o. toplltltta.UI a.dalll.e.U tul.. oleaaan. 

Silti toi..... 7bteyd ••• I.) 

tJUopolUtt1 ••• tltla 011 ll&bu.t...... että pul.. plUl rat

te.l. 011 aUta Jott.. p.ltla1Ylt pulaa Jatltu.1a1lD4.a "Ol"Ul 

111 tl.rla.1 b.erltUl. wlen1lU.ll b.1ao~a ". aoat qql I ta.l tun, 

al tl 011.1 IIIlU _allaa telulTt .108 RaIlalta.... halli tuapul.. 011-

.1 J .. ttuau t J.. 111 tl.r telulTt apu t_laa .leal.... ,.... ka1ltk1 

oli ~n ~ur... all.ria aahdolll8QUkal.n raJo"en .18Ipuol.l_ 

1.. IlOlaa pl1"lllL RaIlalta .1 01181 qeJlD,Jt al tila tet.a .... 

1'&1 ta. n.. K.lat ... t ~ot •• n 

"U. aika tat t tul181 ole__ lUOIlllOU1ala realttio. Jo. H1 t-

1.1' aar •• ll .Ieal", Oll.lto ~ •• ollal 7t.lll1.Aa Jotakin t~t. 

".. ~t_.ekIJ ...... ltaln-p.ao IIU1.r11 "J&D»ltltlla pldltt ..... 
• lan. ..a.aau ,Z, 
Z, 

_ •• ln .n.a SabN .ati ••• "altlobul.l'la Wlrtllia, tato
U... ..atfta-paol.v. •• a _U... .1 ... "... "OD lWQ'" .111 pa
kolat.a. ParUal... Hill 011 J1UI.I'i P1b.811a1ta. p1lluuautl ])011-
taata bu. Ja 011 kallloaluJa.U "&ba."Mtt1L ])oll1Ua1a ..... 
401U~*.18ta pUU Itl."al. paaau ... HIllaa ualto .... 011 Ui. 
tutta".. .,. al "altuuU." •• 
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3aaolhin aikoihin kuin Sarraut auodo.tt haUlta1k ...... 

lfarU.un ent. rahaa in1 a te r1 nandln, 

pian tul.. ~tteleau.n o_a Julki.... .11...... piti alana 

huomiota h.rattaa... puh... puolu •• n... Alllaao. d6aooratltR.n 

yl.i.kokouks..... Puolu. on t.akust&D oik.alla siivella, vaikka 

l"landln it.. TarU.usta luovuttua... al1rtyi hieman k.Re_llle, 

JOUUll ei .,.. .... U.. HIn.n puh.enaa al.lla! kakai pllvaatl

austa: maan raha-aaiat .. atava JIrJut7k ... n; kaikki 7hte1altun

taa .1117ttävät puolu.et .. atav.. yht .. n puolustau&D aktortta

tUvista halU tusval taa. Hänen pulle.... on nll ta, Jolata kmaa 

puhutaan • 

• /U. 1:11.n Sarraut Xaaarllle ealtti hallituksensa deltla

ratio.. Siih.n sial[t17 Joukko kauniita lup_k.ia Jold.n '0-

t.uttamista .n.ikU on odotettav. "Ja Joiden toteuttam1811lahdolU_ 

suud.t pl&D .lhd", ~ uuai flnana.iohJelaa Xaaarlll. e.it .. 

täAD. Sarraut .ai pY7täm.... luottamualau ... n: 107 ääntä M vaa

taan. läneat"latä pidättyivil.t kaikki aosialistit Ja oaa oltel .. 

toa. SensiJaan o. puol.sta ... eatäD7t .. ~ta kesku.talal.ta, 

Jotka oUvat mukaaa Daladi.rtta k......... Tiliä tulos ei ole 

vailla kUntoa. 
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Tämän ohella kunnioittaen lähetän Ulkoaslalnm1nls

terl0l1t raparttlnl n:o ,~. Joka sisältää: 

Käynti Ranskan Valtiopankla pääJohtaJan Koret'n 

lllona • 
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···pUJoht&-Jan ... llore t '.n .luona. 

Kävin tlllllD Ranakan Valtl.p&Dtin pIIJohtaJan puheilla 

o.altai koska tavall1 ... U lari kertaa ftocl ... a k~ hlll.n luo

naan Juttele..... Ja t.k.mla.ä s.lloa tllante.da SUom ..... oaak

s1 1117118 kuullalt.enl. ennen .. tkaan1 SUo •• en. a1 tan hln aJatt.

l.e ll1lt7tllant ••• ta. 

Panin heti kotiin tul~ pap.rill. hlll.n aanan.. Ja 

lainaan n. tähän sitaatti.n maodo ... : 

~naainvlli81." tlnan.silt7~ksl •• 1 Pariisi Ja Lontoo 

Il1k711zl k~vät käal kl4.... enuualn kuin ailtalae .. ln. P11Dll&ll Ja. 

tett71 kullan. Jo. dollari atabili.oidaan. .tabili.oidaan auto

maatti ••• ti a,lIaltin p11llta Ja kuten toivon mRut p11llDaata riippu

vat valwmtat. 'latä 01.... Lontoon kan •• a tAJ.in 7ksimi.li •• t 

Ja 01.... tb4 ••• ä Jo valai.t.ll •• t t.ltD1llisen ohJelaaDkln tlltl 

varalta h.lpottaalt..... .iitl aih.u~vat op.ratiot-. 

-!oi •• lta puol.n .n ualto D11h1n. Jotka väittävät Roo •• -

velUn l71"kivb DTt at&bll1.o1lllaan. luul.n .ttl 

•• kaultaDa .iitl. Roo •• v.lt~ on 7k.l ainoa idea. ..0. 
hllltataao .... -...n DOUS." s111e aste.lle .ted •• 011 lt11n 

velkaantwaln.n alkoi. '181 on hbln alnoa nlkllkOhtaDaa. JI:a1ltJ1:1 

aQa ~t.. kRlt&politl1J1:ta. dollarln laatat lDtlatl0, koodit 7 ••• 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen liedoituksiin . 4) Ei ullcomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta . .J: 
................................................................................................................ ........... ........ ..... ............... ... 

...... . _ .......... _ ................... _ ...................... ~!~.~.~.~~.~ ...... ................................................... ........ ....... .. .. 

........... .. ... ....................................... ......... _ ........................................ .......................................................................... . 
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on häDelle tolaarYol.ta/ ad ~aJore. del glorlaa. Omaata puole .. 

tanl ol.n akeptlll1nen tlaäD politiikan prem1aal1h1n nlhden lA

ki uskalla sanoa 1a1llelto hän aUnl onniamaan, koaka hintata

aon kehity. knlla.ta luopua.i... aaia.. tlhlD ..akka on osoit

tanut alyan päinya.tahla oire! ta. Koska häDelll hlntata.o on 

ainoa Johtolanka, on pakko ltseltäan lqayl., ait.n pitkälll hlll 

aikoo mennl altamallaan tt.lU., •• 0. lalllan (. P\UUl&D Ja ~ran

gin) oatos.. Ja dollarin ya.taavaaaa raputtals.... lask .. la ..... 

Siih.n .i ~ tälll hetkIlli yoi 

t.n 8&Doin p •• siaiati- • 

yaatata. llUtta olen ~ 

-sain Juuri tlilll aUl\lD& pitklll klrJ.en Englannin Valtio-

pankin JohtaJalta. Joka on erinomai •• n buoll.aaan. Jopa wru_ 
rl.ux-. Kaupalliaiata .,latl. Englannin ~tyi.i seurata dolla

ria. ~tta kys~s on samalla slitl elk8 Englannin preatlge 

maailaan flnansaik •• kukalna aiitl kär.i.i. Englanti on tle~ 

ra.... Joasa s.n tII~t" ratkaista kantan .. -. Koret n».ytti tai. 

PUftD a11hen kl.si tyk aeen , .ttl. pmta ei lähtiai menl.Un dol-

larln kana.. sYY.r.Jkalln. 1( 
.utta myen.i että Jo. dollari Ja 

punta atab1l1so14aan 8811l. m ~:lll. ~rangin kJ, n,1keakal kaD--
pall1ahta ~latl. P787t.111 kullaa .. : 

UUdln hallituksen .ahdolli~Uksi.ta aikaan .. a4a budJltti

t..-paino hlD ei ollut nUn pI.a1Illa tinln kuin luulin. Senal

Jaan hllD pi t1 DalaUlr'n ~inanald.ohJel... tä,yein eplonn1stwlel. 

Kaclannln Ja AlIlrikan "lkaQ87~k.tatl. hln. kun koetin 

Dll.tl. pahaa, lt..laeatl Yälttt llaal.ta ailllpldlttllD. 

saoaln ta10u4ellla1.ta Ja rabaUtahta 010tata hllD hlit 

.laDa tullla-.u lau_l oDDl ttelun_. k11 tUen ftnlllk1Jl 8Iaoaan 

PaUla '''JohtaJaa a11tl. kaikkialla 1uott.a..ta hlrI.U ... latt. .... 

ftata. JOlla hlll on lIU.Il ...... a.loUa Ml_d. 

l' 
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Whh1D8tol1ln kuUano8topol1 t11kan II&h40Ula1.ta ftlkll tu

alaM :traagl1l1 011 lehdiaaA ltll"~ol teUa. ~o. Jot&ltla. PaJoaaa 

Ja eDl tel1 tAltAlI1all a1el1a1.oJ' Y'ataaYll1a alta tllta lt7Q

.,lt.e.ta 011 ltlrJoltat~ 011 KBlI11aohe Zel~l" al/lO ollut 

ltlrJol~l. JoDlt. teltlJa 011 lehdel1 tlltAll1l1l11 71111111 er1~ 1. h7Yll1 ll1tormol tu nlt1I1a1l1el1 klrJe8l1yalhtaJa. SalO.tul ta.-

tA klrJoltultaeata ohelllat1lu 111tteeD& • 
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Selostus Kölnische Zeitungin kirjoituksesta 31/10 1933. 

Onko Ranskan frang i uhattu. 

Viikko si tten joh ti Roosevelt amerikkalaisen rahapoli

t11kan siihen , että. hän ostaa Yhdysvaltojen t arvi tsemanpun

t amäärän v r a llisesti mää r ä ttävään hintaan. Tällä toimenpi

teellä on Amerika n hallitus llme isesti toivonut, että se 

voisi itse määrä t ä dollarin arvon korottamalla omassa maassa 

kullan arvo~ ja sen muka n hintoja. Dollarin kansainväliseen 

a semaan ei t ämä. poli ~ i ikka kuitenkaan ole vielä vaikuttanut. 

Useampikertaisen kullan hinnan korotukset eivät asiaa ole 

muuttaneet. 

Yhdysva lloilla on ' ,a ksi mahdollisuutta osta essaan kul-

t aa ulkomailta . .Joko se ostaa Lontoon kul tamarkkinoil ta kul

t akaivoksista sinne saa punutta kul taa taikka ostaa se devii-

sejä maista, mi s Eä on 

nämä tämän saman maan 

vielä vallalla kultakanta, ja vaihtaa 

pabkeissa kullaksi. Tähän toisee n vaih-

toeh toon nähden tulee l ähinnä kysymykseen Ranska. RanSkan pan

kilta voi ilman muuta saa da kultaa seteleiden vastikkeeksi 

m.issä mä ärässä tahansa ~15.000· fr ngista ylöspä in. Tästä nä

kökannasta l ähti en on jo~duttu siihe n ajatukseen, että 

pankki voitaisiin pakottaa luovutta aan huomattavia osia kulta-

var a stostaan, jopa siinä määrin, 

tulla uhatuksi. Tämä. viimemainittu 

että Ranskan fra ngi voisi 

seikka nä yttää olevan Yh-

dysvaltojen m.ieli_iteenä, ja Rooseveltin rahapolit11ka sta ole

tetaa n olevan seurauksena. että Ranskan frangin vakavuutta 

voitaisiin järkyttä~ ja että tällöin dollarin arvon alenta

mista t arkoittava t toimenpiteet aiheuttaisivat ~er1kan sisäi

sen hinnannousun siirtymisen kansainväliseksikin hinnannousuksi. 

Itse Ranskassa ovat frangin tuleva isuutta koskevat epä i-
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lykset saaneet kannatt jia , vai ka k i n finans s imi ni s t erin ja 

Rans kan panki n kuvernöörin '':eskus telu i s t v1i" ' e ::"auan t aina 

ilmeni se ";:si- iel i nen a n ta , että kullassa on p s yt t ä vä 

ja sii s jokaista pankkilaitos ten kultata rvett tyydy t e ttävä o 

Er ä s entinen f inans si i ni steri on vii t annut esi te lmässään 

siih en , että Yhd sv llat vo i s i vat Ra ns kan ankis t e viedä 

niin paljo ,,--ult a , ett ä t äh'"n seen on k iinni tettä -

v ä v vaa huo~iot _ o Englannista kuul uu sa nta aisie lau-

s unto a . 

Joka sesse on s i is kys s pan t u virei l le ja 

koko ilmalle on '" r keä t ä s e. da se r a t kai s tuks i . On saa-

t v selv ille, voiv t ko "~..'hd sVF' l1a t ~ akott c. _ lla11e uskol-

liseksi j ääneet ~aa t lii tt e ~selvän hinte.- politiikan 

seure.lais iksi . 

Ta r kas t essamme as iaa s en o i keassa val s sa , huomaamme , 

että Rans ka n ank in _ 1 tav~r sto oli 20 päi v"" nä 10 a kuu t a 

81, 79 mil j _a r dia fr ngia . Tämä katta Ra nskan setelit ja 

muut ks u s i toumukset 79,68 prosent t i s esti, lai n määrä tessä 

t äm."" n ka t teen s uuruudeksi va in 35 pros enttia . Jos Ranskan 

pankeilta otettaisiin puol et nii t ten kultavar a stosta , s iis 

no i n 40 miljaa r dia frangi a , kattaisi t ämä v i elä liikkees

s ä olevan r a hamäärän en emmän kui n lai n vaatimus edellyt t ää . 

Tä llöin voisi AlIler11kka ilman haittaa kuljettaa maahansa 

20 miljaardia kul l aka1 vaihdettuja Ran sk an pa nki n seteleitä • 
.$. 

Tä r k eämp i on kys ymys, voisiko Ameri i kka yleensä ostaa 

nä in suurta taikka l äheskään näi n s uurta Rans kan p ankin se

tel imäär ää . Ranskan ulkomaansaa t a va t nouseva t tuskin 10 mil-

jaardiin frangia. Tä llöin on i lmeistä , että vaikkapa amerik

kalaisten onni stuis i ostaa dollareillaan koko tämä. ulkomaan

aaa t ava, ei tästä syntyisi Ranskan arvonmita lle mi tään vaa

ka. Ilutta on hyvin kyseenalaiata, jos dollari t l öytä islvä t 
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ostajia t ä llaisen suuren dollerita rjonnan sattuessa. Kun nämä 

ulkoma ansaatavat on käytetty loppuun, olisi otettava frangi

luottoja jotta ameri kka l aiset saisivat dollarinsa vapai ksi. 

utta t ämä on aivan luonnonvaste ista , koska Ranskan pankit 

eivä t s uostui si siihe n , että myön t ä isivät vä linei t ä. oman 

arvonmi tt nsa kumoami seksi. Tämän lisäksi t ä lla i nen s uuri 

freng ien kys ynt ä ai he u tta isi niin suure n Ra ns kan deviis i en 

nous un , ett~ ui sta kul ta aiste al -aisi vir~ata kultaa Rans

koa n. 

Täst " k"y 11mi, ett ä amerik alaisten hyökkä s f r angia 

ko ti olis i s a alla hyökk" ys -aikk ia kult valuuttoja kOhti. 

Tä llöin tuntuu v rsin ~hdolliselta, että eurooppal a iset kul

tava luu tta a t, jotka tulevat edelleen Kehittämään yhteistä 

rintamaan sa, r yh t i s i vä t yh teisiin toimenpiteiiiin a merikka-

lai s ten etoodien vaikutuste n estämi seksi. 

Frangia vo i si koh data a ra v sta jos Rans kan sis äis-

t "" t a loutta ei saa da t asapainoon ja t äst .. 

levottomuus, joka kasvaisi niin suureksi, 

päl:io apaon. 

joh tuisi kansassa 

että se synnyttäisi 
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Po111tt18.t ~teet BalkanIlla • 

UEI:A4. 
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Asia .. . ... . r .9.U.p; .. H.~. e. ~ ... ~ te e t Bal:-

ta.nilla • .... 

Ranskalais.t lehd.t ovat luonnollisesti s~rann •• t erit

täin suurella klinnolla viim. kuukausi.n vilkasta diplomaatti.

ta to1lDintaa Balkanln mahs.. Saksan tapahtumat. Itä-lIul'Oop .... 

l.vot~utta herättänyt nelivaltiopakti, Pi.nen Ent.nt.n valto

Jen k.skinäist.n 8it.iden luJittaminen, VenäJIn uuai di'lomati., 

8iinähln aihetta kyllin Balkanin valtioille katsoa taloaan. !1-

tule.eon mon.t matk.t eivät ole luonnolli8esti tapahta.nett Rans

kan ti.tlaättl vaan plinva.toin Ranskan tOivomuks.sta. Italian 

Ja Ranskan välin.n .r1m1tl1.7)~s !onavan lty.11DYka.n, 8.0. ahtu&

... aa •• rkl t7k .... ä Unkarin, Itävallan Ja !ahekk1an ke8kinUat.n 

suht.id.n ratkais .. l •• k.i, Jo... .d.ll •• n koet.t.an lG7tll .01 ... 

pIa I7halä tnd7ttävä koapl'O.l .. i (katao raporttIanl n:o.o" on 

Jok.ikin aUtaa pantu h711711. oaak81 Sakaan tapahta.a1.n ftOkai, 

oaakel Balkanln lty~.t.n ratk.i8Q& odo t.t ta ..... 

Ruaanlan J. Ttlrkln Isk.UI1_n .oplau. on tilaan to1a1o

nan ~ok.i.t. .hkl tärk,IA. S.n k~tt. .ttä !urkki puol •• taan 

on 7.U v77.111 to... ..kl VtnlJIn eUä ItalIan kan.... uusI ao

plau. aa& 71.i ........ rklt7keea J. llitt77 t'rY'~ll.eaa .11-

bt.ntea J. ho-

1&Jl la.18.t ahtl.t t !IlrJtln J. Xftikan la_tll •• ln.n, Joka 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta . J: 
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e.tlA BQlsarian ''''71 Bgean .er.ll.. lUolan ,ar&n~mt ~

d. VenlJIID tlllentäYlt ta.ä yerktoa. Jonka ulko,uol.lla 01-

k.a.taan enll oyat Y&ln Bulsarl& Ja Unkarl. Jotka .ol .... t 

edell •• n ont map1k1n erik ... n bllat.raal1.... IUhte .. . 

noraan Italiaan. llDa&Dlan liU_ln.n Kollkoyan bltSkkllJbo

pll11lb.n nrkkoon antaa tlll. maalle palJoa 8Ilar--.n poll1 t

tla.n 111kuntavapamden Ja Yllh.ntäl lt •••• 1In •• n kantta •• n 

rl1ppuya181lutta Italla.ta, Joka kmten mnlstettan •• n .1 koe

kaan 7ht7D7t n.k. B ... rablan protokollaaa. 

K1iYa. on ollut yl1Ja. kmutau.1en talattlu Bulgaria .. 

ta. !ahekkoaloYaklan kauppaaopt.l. Bu.lBarlan kau.a 011 kiel

tlmättä a.k.l llhente171 koht1. samoln Herrlot'n yl1p,.I •• 111 

Sofla.... Jo." hän ott1 o .. a .. ure.n 1Ib.raallkongre •• lln, 

011 1lm.lnen tarkol~.. Jonka po.ltl1yl •• t tmloks.t tosln 

lientyät yaraln vlhäi •• t. BUgarlan kmDIDkaan .. ttat LIn.l. 

BQ.rooppaan ont kataottayat 7rl t7k •• k.l pU.tä ulos naapurien 

uhkaan.ta kiertopo11 tUka.ta, l8Il tta BIllprlan Ja Raaanlan km

n1nkaltten äsk.ttäinen ta)6am1nen Vama... on .erklttlYI Pla-

nen Ent.nt.n pollt1ikan ,~-puolelle. 

Bul«arla puol .. taan pelkU. .iltl on luonnoll la ta. 7h

t7R1 •• n kautta Pl.n.an Ent.nt.an •• n.ttaylD.a oik.ud.n yaat1a 

Ieull17n .op~ •• n tarta.~.ta Ja t.rritoriaall.t.n raJoJ.naa 

tarki.tu.ta. Jo tapaih1 Bv.l8ar1an tuli.1 pakko latata ~t

t..aata Kak.don1.... tot.!Yl.n yapaaJoukkoJ.n to1a1ntaa. Bäl

«arian Ja Juao.laylan ya.takkal •• t lntr' •• lt oyat pahimpana 

•• t •• na Balk&D-valtloidan 7ht.ia~811.. Inlt.nk1n on tod.ttaya 

.ttä mol •• pi.n aald.n halllt.lJoid.n lat.ttl1nen tapaaa1n.n OD 

tap.. Jota ylell Yu.l .1 ttaaa ei uskel tanu.t toiYoataaa. Jo. 

BIllcarla kalt... !laol1Mta tatllOid mahdolliSlai ta! yU" 

tlaUt811l1k.l 11.'Qa la··tn _Wa BaUaaia YaltloWa .e~ 

kitd.l 'Maa 1a1a1a Italialle. Jollka lIul&arlalalq.'b77Ua 11-

a" Da1an'lUdu JuuUtaa lllhel .. a .utulai_a • .u... ftl-



• 

• 

a. 

lO1D klvl.l -r0.kln Unkarin .. ..a entlst&ln he1t~.l ~ 

Ranskalla olisi reklsteresltlvlaal. uusia voitto". BalkaniU., 

olkoonpa että uu.l tilann. osak.l tulisi ol.maan .1ohtuJmt 

slitl että Ranst. 7htJl nellv.lt.pattlln. Unkarin pII- ". ul

komlnlst.rl.n äskettäinen m.tte Sorl... J. ADtaraaa on paras 

todl.~. silti miten slellltin pelitIIn ~lgarlan kohtaloa.1. 

sen seurauksen. oaaa 1.oloi~1.ta. 

'Ie.ä yhteyd ••• ä kannatta. mainl t. että Ranuan uual 

plUlaln1st.rl tol.»lL1vU..... hall1tua4etlar.tlo.aaan . teki kau

niin ~.rruk •• n Bnglann1l1.. It.liall., V.näJäll., Puolall • 

J. Plen.ll. Bntent.ll. -Jott. k.ltt1 t.k.vlt p.maansa raDhan 

111I,pltlal •• k.i-. 

Tlmä kohta Sa~t'n puh..... on luonnollis •• tl h.rlt

tänJt pahaa verta Sat...... Jo." k.t.otaan Sarraut'n tarkolt

tane.n. ettei Salt.. kuulu n11h1n val tlolh1n, Jotta tekev&t 

t,etA ~ puole.ta. Sarraut'n puh. 011 tie" kohd.n var

maallll:ln tarkoi tettua J. t.,t,ne. IIITOnt.... että •• vanln 81I1l

re ... mUrI •• ä h.1Jastaa nrQl.tä tllannett. .1. nrqlall P7r

k1lqkal1 Saksan 1aolo1a1a.kal. Koko D,7qln.n pattoaan1. on 

fior&D&1n.n .nHU. R1 tl.r1D po11 tUta.t.. Jota pakol ttae Jo

k.l •• n k.t.oaa&D taloaan. Slih.n kuuluu -rOskln Da11T Katl1n 

lak.ttlln.n .hdo.. ranatal.al .... aslantU.I .. n puolu •• alU tOll 

lUOlll ••• ta. Joho. RaDatan leh41.U Jm,vaava.t1 qlll ei ole 

pl.Dt,,"lltlln t.valla reagoinut. luonaolll ••• ti antaat .... . ~w.b.. 1 t ••• tllIa q,qa. 

I.oppv..1.. loput.lllan tlhlD ka1tt1all. l1m.nulla p~ 

tJark.... .opt.u.... kautta arvat. aa .. -n.a o. lu.ttava .,.. 

Stan41avlaa halU.al .... n Ulk .... '.lta1 •• t. .kanAlaan ... I'la

taaan &1kaa1lauai.ulll. 

~tvlaottl. tot.lla .uQ21ol11ttl". ..ala ~lastoa1la 

o. IITIS. oauu 1Ua4ea kG .. tellatlOll alo.. oa kU.tolaaa ... 

"ta 111 tea IA.... Joka 1hall.. J.paala volaatolUl1kDa &1-



noua Jt11Jlt.1Il1 piste.nl Dukai.... Id...... llhent.~ •• 

JIllt •• n )(OUOftaD ko.ttaa 1.... kahdella _oliUa. 1laI1akan 

mllJaard.llalna )(ant~oll. ka, tltl tau.taa .aa\aaJ1 ~ 

mlLrr.ttl .... lIltal • 

• ntä meidän ... emamme nli •• ' ptJttosfUrel •• I? 
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teri~lle r.porttin1 n:o 47, Joka eislltaa 
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ko (W-~ . 
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Salainen . 
........ J.' ... 4..JL.l .... I .... ~ ... l ...... SSA OLEVA IAIIITYSrö. 

RAPORTII n:o '7. . ... 33 

l'~r.U.l .. ssa .JL . p:nä . !Il~.~.~.!kuuta 19 .... ~.~· 

Asia : .. K~.~.r.~ ... lJ ..... JJ.uc« .. nU.n .... lIIatta ..... . 

M.&r.o.kkoo.n.... ...... . ....... . 

Viikko .itten lahti Ranatan armeiJan generali8~.. .ey

gancl oclott .. atta Kuoktoon. Klnen -.ttanaa JIIplrlUe on Jo 0-

t011twlut kotonainen legenclavertko. P1clllttlen itaellenl tllai_~ 

clen .,Oheam1n palata a.laan. haluan toi.tai.et.l .aln tehdä 

.elkoa nliatll eri huhuista, Jotta uttaan lHttrfU. 

Suurta huomiota on herllttäayt ettll Weygancl it.e lahti 

tllle tarta.~ ... ttall.. Tälle tosla.ialle .01 kuitenkin löytaa 

selityt.en aHti, että Varoton 80tllaaoloJen tart .. ~. tahIlA 

.a'tta on mulu.nut aar .. ltta hanohet.4'Bap.reylle. Klln kuU.a

tln .11.e t&l.ena 10uttaan~1 pahasti ~to-onnettomuucle... ~

~.a Ja on .1elllkin Qkeneaät8n IIlvUlpiin tehtä.U.n. .e7gua4in 

.. tta .01 olla tUen .ell teUI..ia.&. 

Krllnlalnen .erkl ty. on 11170S .iUlkin .eikalla, ettl .ey

ganclln polta palvel.. )luoko.... tlatl Johtuu ettl r011.a .e7-

gancl .eura.l 1II1e.tllA Ja ettl tlalA .uot.l a.tkalle annettiin 

puoll.lralllnea .uoto al1nlt1n ~tee... ettl .eYl&Dcl 

.el11... ..alll •• Ua _orolal.&11& .ltl aotalal.al1&. Jlatbn 

puoll.1ra1l1.aRtta on ehti ~ot~ .enkin kaRtta alle.tl.ata. 

etU JIuoobn korkela ftIlåalalne. halll.to.lranOMiaa para111aaa 

ol.atelee Pazil.l.... al." .,0. ~1.1a te~al1tR •• raaOrl on 

Jakelu [kirjaimin seuraavim ohjeiden mukilan : 1) Tavallinm. 2) Tavallinen ja lisäksi ....... ... . 

J) Ei ulkomaaedustuksm tiedoitulcsiin. 4) Ei ulJcomaaedustu1csm tiedoituksiin . mutta ......... .J.' 
... .................................. .. ...................................... ...... ..................................... .... .. ... .............. _ ........................... . 

...... ..................................................... _ ... ~!~.~.l~~ ..... .......... _ .. .. ....... .............................................. . 
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a. 

k.,....lllllD. oria, •• 11t,. tuntuu ala&t.11l t04..illlkela_Uta 

kulll •• alDkI aataa uta. nWaOh. Zei tuac. 
mol .. pl.n Jllklml1.t.1l parl1.~... olo 011.1 7ht'74e .. a ~~01 

jAtrlk.... muham.ttl1al •••• a yle.te •• 1 .uka t04et~J.n 111keht._ 

lea1ahll kaa.... .10. niin 01181, 011.1 pAlIl ... toin lUlll taT" 

h.1411l JlIIle.n pa1kollleu We'B_Un aattu aJakel. IfU11 ei 

01. .anottu, ett.lke POhJola-Afr1k ... a ~ten mmuallaklD a .. l1-

a ••• a 01111 t04etta.. ,lti.ta hemo.tuntillUutta. PIiIl ... toiJl 

011 1Uultayaa. etta ~Jqhetkln.n ,leinen pulakauaion 

tilal ••• aakill maailma... h.rlttlD7t uu.la aaplratlo1ta. El 01. 

ilaan kl1ntoa paJlDa merkille. .tta Marokon ault~n ole .. 

k.ll.... '" eli ,. laData... yl1m. k .... 1 .ra. tlklll1n.a ... 

rl lehti alkoi luokkaan propag_4_ 81ih.1l henke.n ettl ... 

rokoa aulttaanlata koetettalalin t.hU ()lIle~a K.mal1a wal-

1anknaouk •• a kautta kodlttoaakld Jaaa..a) ,l.1..uh .. ettl1al.ea 

kall~aatiJl haltiJa. 

Krll.al ulkoaaala181... 1.hdl •• 1 k.rrottl1a W"8&D41a 

a~an altoa.'1l l~t.1 Karokkooa B.panJ- teRtta n,uyot.l1ak_ 

..ea •• kl ,htel.1.tl iatra ... l.ta Karoko... .ttl .,ea .11tl 

.ah40ll1~u4 •• ta. Jo.ta H'rrlot'a E.panJ~tk&D ,ht'74'." 

Tll.. qk.,al tein .elkoa. .UI alet .odan .. ttu .... ~ 
;. 

kalal.et konTolJlt ~rlta.ta kulJ.tettalalla Taleaolaan Bal.a- · 

rl.n _0""'" Ja ale UI rauta "1 tae .. panJalalau alueea bIl.'
ta lfoa.101l.eea. 01... Jo aillolll eTeNU brlkoaba ba ... 

täet\aaeet OlOl't&a, alt.n T~ lURlta~a 011 ett' IfGRloIl1Jl 

~a Afrikan TUhti pt.,ttl uhkaaTa Uallalalau ft&ra PaN-

17aoltaI811D Jokt&malla konTolJlt Taleaolan Ja .8panJan tarrl

toria ta,u.. IAv.lta .. apaa oa. ~a uU' neraU brlkoaba 

Yl1'kaTelJ.t TIUtITI' .U UetaT"''' etta lUT .. t_lal.tel'ill .. 

• 1 .uuattelu.hlla touolJ1ea laIl..ttlahu. :laJ&llJan JlQIft 

"aitaa lla.l_tIalla. 

tu_1l laulhTMMlh etta W.,CUllll utta u.soUtaa 

HU __ la Hlkko~. 



a. 

bdk.lkln .'7PJld tahtoo p .. lk .. n piillä tutu.... ,,1t.e 

no.hn n.k. rauholtuat7nhlln Atlaa-norh_. Job on tuoUallllt 

RanataUe et tosin mitl&n " ... roJ" _tta palJon pua"al1'&& Ja 
!P 

1Il70akin mieshukka... Tina ~ka7na kat.otaan pasitikation tQll.en 

Joll.i lopullis •• n niin kuitenkin pllasiallls •• n tuloks •• n, 

W'78&nu'n ... tkan tarko i tua "01 011.. tu tkl", .hall. mll.rln paa1-

tikation päätt,rain.n "o1 

toJ.n "lhantlai.tl ailtä var .. lta et'l .... i4.naupl.taalakoat.r.n .. 

• 1 ~l.. Jonkinlal ••• n tuloks •• n. Jok.. pako t tai.l RaDakaD "lben-

~.äk.i on mah40111~uk.i.n r .. JoJen .1a1puol.11... J. 

aiihen on ~.bl.i.a.aak1n leb4istn •• ä Ylitattu. .ttl .e7sanU,a 

pelottava' ne IITt Jo huoaattaYia.. ole".' aukot rekr77ttten 

uuhn yuoaik.rt&ln sekl lukwDU.rlLaal että lmDtoiau4e... Jot

ka läh11'uo.laa. lmD .04aD .ikana ~nt7n .. t YUos1kerrat kuta

tUll ... 1811D. 1alle .. t 11 all.1Dt,aUn. .eysanU,n matka ehkl tuo

koittaa nlid.n aRkkoJ.n t~tta.tatä "lhentlallla koloDlaallJomk

koJ. Ja ai1rtlallll tarp.en ... tl.... Dlltä •• 'ropolitaanJ.en 
. 

UIIe1Jan akkoJ.n tI"U •• a1. Jl,JIIa .04anYaarU1 "aralt. on •• _ 

klt •• n auunnitalt."a. .1tä JoukkoJ. aah40111 ••• ti "01.1 al1rtaa 

tarpeen ta.llen IRropaaa. 

Tar.ana "oin.. lopulta p1t&1. että 7l.1n.n tllaDDe 

pakottaa .e7aanUn. Jo'" p14"1IlD aDakaD u.elJan et "aln 

korke1a»ana pUl11kkIJl& "aaa puaiapana aoturlDa. D11D 8UOaJt

.enl OMJtI.ti1.e.U "ama.UatnMU .U ta atta "'7 .. n lIllJ. ••• 

KI.DaD "kettU.ea .. tkaua ~ahekkoa10 .. k1aaa e1 -ollut lUola 
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H e 1 a 1 n k 1. 

Lähetän tlmlin ohella ltu.nnlol +1.n Ulkoaa1a1D1l1_ 

nlster1Dlle Lähetysten raport1n n~~~ Joka ei siltaa: 

Sakaan a.ei.~inen käaitelt,nä Ranskan 

parlamentina Ja lehdiatDasä. 

V.a. Äsialnh01taJa: 
? / ,/7 
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Salainen . 
........... J> ... ~ .. JL.t ... .l.. .. ~ ... l ... . SSA OLEVA IAIIITYSTö. 

RAPORTTI n:o ~. ... . .... 

. ..... r. •. rl..1.d . . ssa ... ~.g p:nä .. ~.~r"-".'kuuta 19 ... ~ .• 

Asia: ... ~~"'~ ...... ~"'~.~. "' .~~.~4l11 .... ~~~~.~ .. 

. .. ~.J t.1..~IL .~~~"'~~~ ... 'p .. r l..~f.!.~H.-

... ............. ~a. ...... J.~ .... J.f.!.~.~J,..~15 ~.8.IL.~ ........ .......... .. ... . 

A.el.tarll8WDlakonferenaa1n haJa&D~ea.. 11.n.. .17tä tilA

A1 UII. huoa1ota erlnUeUn aelkko1h1n, Jotka oTat olle.t 1I11r~ 

vlä Ranakan ,l.l.elle 1I1.11plt •• lle Ja . Jotka ovat oaaltaan vai

kuttan •• t Banak&n kantaan tl •• 1 konf ... n.et... kä81t.lt,1h1n q_ 

a1ll1k.l1n nllbd... Ranskan kantahan on .'. .ttä sat.. yha .del

l •• n Ja V.raa1l1 .... op~ •• n allr.,k.,.ta huoltaatta muodo.taa 

.111. aotllaalll •• n vaaran. 1I1nka ~okal Banaka ei voi llaan 

pl~lll. m.nevll. garantla.,at •• 1I11 Ja t.hoka.t. .e.l.~atontrol

lla auo.~a oma.t. puol •• ~ a1h1nk11n ••• 1.tarl1.wal ••• n. kan 

Sak.. .1tlvuto1A vl1 UII. t~en.a a&IIO~ .0plJauk.e. 8111e 

ail.rllalD a •• 1atar111WR1... ~ auoatwDatta m1hlnkUn kontrolU1n . 

tla.a IIV.b.t ...... vutU auld.llkln v.ltioid.n ••• 1atar11aataa. 

~ettuahan on, ettl Ranat.... ,le.n.a on YalllD1l1lt 

J. t':" IQ'ql. valli ta.. eplluottam. sataa. kolltaan J. .1th .. 

tap.... JOlla S&kealt& yold&aa odotta. aen .1tow.m.ten t.,tta-

alat.. !latt huoltaaU. ei voitan. kieltll. .tu Ran ... . 

vuod.. ltu JIllt... Oll ... t, aik. pitkille .ovlano111a1l4 .. .. 

J. 08OU.t", hJ'Y1I tuto. Salteaa koht&u. Joata BrlanUa poU

tilkka, kaaaea eaeaat.tDa ltaaaatt"'aa. on ollut t041." .... 

Jakelu [kiijaimin seuraavier- ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ... ....... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... ..... .J: 
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................................................................................................................ .. .. .................................. ... ................. .......... 



• 

• 

a. 

Aika aJoittain on kuitenkin ~lt1auude... Yiltat~ 

81ihen. ettei S&kaa 01. ta,delli.e.tl t~ttäDTt aitoumutalaaa 

aaeietarii~taan nähden Ja että taata lGyt17 aaialtirJoJa. . 

vaikkei Ranskan hallitue poliittlaleta eyletl Ja huomioonottaen 

11'i ttolaiaten_, vara.1Dtin Englannin poli tUkan, ole katsolllt 

voivanaa tehdä numeroa näietä rikkomutaieta. 

Kata enemmaa Sakaa8sa militarieointi On edi.t.rn7t Ja 

een .. a~ Hitlerin valtaantulon Jälke.n entiatl nopeamaan y~ 

dln t on tällaisia vii tt~eia Ranskasaa yhl U88&1111D1n e 811D-

~o~ M7~Dtyväi'1Yspolitiitan vastR.taJien taholta huolimatta 

eiitä. ,ttei Ranskan hallitRs edelllmainituista .yistl ole 

katsonut opportuuniaekai ryhtya m1hinkUn alttionUn vii teUy Jen 
rikkomust.n Johdosta. 

~ Ranataaea DTttemmln yhl yleiae.min Ja kaikia .. 

piir.ia" uatotaan niiden e17t~.ten ol.yan oik.ita Ja kun ne 

.U.n yallalttavat maarlllvlaU Ranatan yleisten mi.11pit .... en 

Ja -kannanottoon a.eietarii~aty~k"I" Ja Ran.t&n- politiik

kaan yleenal. liene. ~tI niitl taa.1 lähemmin eeloataa 
' . 

vaikkakin luonnollie.atl tllltl klaln On mahdoton kontrolloida 
niiden tocl.np.rliQ'yUI. 

Il&nBkan .duataJalt_aria.. .duataJa Georgea Kand.l On 

e.ittlDTt e~r&aYla tietoJa Sakaan JIll •• na"ia~i"lta: 

Ealtt1.n Sak ... ta "'puue14.n matmataJl.n hayalntoJ.n 

.ak&&D sat.. On Yl1.e aitolna IIRUttunut laaJat.l al.l.t'~ll 
leirital. lU11tariaolntl taPahtwl al,UI kaiklUa alOilla. Se 

alta& koululI.. Ja 711opia'01.... Joia.. YU •• kal .allli tua .. 

• 0tllaalllD1n OP'~I On ~, P&toUlaekai Ja a. Jatkaa p.l

t.l~ ... y.lvollllRRteaa Joko paltoUllan 'JlJIrJ.lt.lalD .ao-

40... ta! h1 U.r111lal1" .1111 •• 1..... .... yU •• kai aa1llia' 

-040Ita"" .. ten YQVU UM!" Joka klln, .... 'a1bat.. 

JllUitla k&lteaat aOeba!n --Jan akua 18 .rlaua.1na 41-

Y11100aaa ..arlaa Joatto-o ... totaaen Ja aatotR1Ja~IJlrJ •• talai_ 



• 

a. 

n"Il, ,ht •• n.ä 900.000 al .. ta. Joista suri o.a on k.Ultet~ 

kaa&1'll.1h1a, Joten Salt ... lla. kwl laall:.taan lIIUltaan Re1ohawehr, 

voidaan arvioida olevan t.,.in aotavalm11t& JoukkoJa vlhintl1n 

noin 800,000 1 900,000 al .. U, eli .11. kak.l kertaa .n...an 

mln ml tl Ran.kalla on Buroopaa a k.ekl t,UJIlIe U.n.. tarpe .. 

tonta 11.lta. että nla. aak .. 1al.et .0tavo1aat k •• lttlvlt .ri 

a.,laJien Joukko-o ... toJa Ja että milla oaalta1 on k.,tettavA

niin ... I.tu., Joka va.taa parhaiten DTkJaJan armeiJoJen a •• l .. 

tilata Jo ,k.inomaan .11 tIltin 8171.. ettl tlm. ...tatu. on 

aivan vilm. aikoina valmlatet~. 

Poll181rykaentel1l1 •• lm. on ktvllreJI Ja konlklvaarlJa 

•• kä klnttätyk1atGa, Jopa autoltanUW'lOJak1D. !lmb ohllla natalU

la on .1lmavoimla. JOiden e8kaad.rlt vll.e maaliskuun Jälk •• n 

ovat 8Unl mllrln k.U tet,t, .ttä he1dAD plälltkkISJ1.a. kreiVi 

HIlldorfln laumllDon mukaan niihin kuuluu llh.. kolmaaoM kai

kl.ta sataan valtakunnan lentokoneohJaaJl.ta. eli noin ~~ 

ta, Jotapal tai SU..... anne taan vuo.l ttain lentokon.ohJaaJan p&

tnl1.todl.tIllI:ala. Joiden mUrä vaihtel.e 115 Ja 150 välllllL, 

• kwl U:t:aa Hall.ka.... anne taan va.taavla todi.tuk.la k •• kimäl.rln 

66 vuod ••• a. Slt~alt.l sataan kaupalll •••• a lento111k.nte •• aa. 
Jo... l.ntokon •• t on .1111 tavoin rakenn.t~, .tta n. vold ... 

muut ...... a tunnl .... mUllttaa aotal.ntokon.lka1. v. 1932 on UlJl.t-

~ 161' 1.ntokon.ohJaaJan pat'Vl1.todl.~.ta. kwl BanataD lI:aQpal-

11..... 1.nto1i~.nt".aI ... ana aikana on ann.ttll vain 906 pA

t'V17.todl.~.~. 

IAot.ttavl.n ti.toJen .u:aan on ]).ut.oh. LQ:tt;h&D.. a.
kettl1n tllanaRt JuDk.r.l1ta DO kola.l1a aoottor111a v~.,.t~ 

kon.tta. Jolta vold.-n k.,ttll pitkiin t~.~ ... tko1h1n Ja.,se

lt1n »-1 tuuoa.1Aa. __ ln on .JUalI:.r. aa&DU t klaqn v&la1.taa 

ka1ltll:l koneen_ .1 ten. etu n. ovat .oti1aalli.lin tarll:ol talta111l 

k.lvo111a1a. .rot&Jl allden ~1 va1a ~utam1._ ,k.lt,lal1:ohl1 .. 

- taVa1l1aan k~&l11 •• n 1.atokoae.n rak.nte e.ta. 

SUa1&1.el ta toialns-.lta Kalaaltel oa lalt.ttl1n tUat. 
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•• 
100 taistelukonetta. Joi •• a on paikat kahd.lle täh.7.UJllle Ja 

Jo1h1n voidaan siJo ittaa pO"'Ja •• ka Joid.n nop~. on ol.va 

360 km. tunnissa. Tämäll mallia.lla 1entokouee11a on nl1b& 1»11-

vina t.ht7 .atta Berliinista SniUaaa. 

TOim1n1mi Ba7.riaoh. ..rt. valmiataa paraillaan 100 kll. 

am.rlkkalai .... 1U.ta 700 hv. moottoreita Ja 1~ _uta tehda.ta 

valmiataa aaaaalaisia. kun sitava.toin BDglanti ei Omi8ta ..... 

pII kuin 8 tällaista lentokon.t~da.ta • 

Sak.an 18 nykyistä t.hda.ta voi vlhe_b.a kIlin 6 kuu

kaude.sa valmistaa vaI tavan ilmalaiva.ton Ja 0Jl asiantwlt.valla 

taholla laskettu. etta Sakaan .n8i keallltuuhun m.nn •• aa on ol.va 

mahdolliata valmi.taa aeoo lentokonetta kuu .... 

!lhän menne •• 1 ovat nat.it, .opimuk8ia avoim.8tl rikko.n. 

pe~.tane.t Reinin va •• maall. rannalle Gel.enkirob.n llhei.,.,te.n 

B.rk.nbergUn lentoaataman, Joka on .hkl. mu.ro01»an kaikkein _a-
rin, Ja 81tl.paU81 he ovat perustan.et lQrmm.Dkun.nan lIIluta tIl.

laista aataaaa ReiniDm&&A de~ilitari80i~ v78~kk •• ee.n. .-.oin 

~in he ovat lAmaan V78h7kk...... v •• toin e01»~8ia slJoltta-

n •• t 71lalULrlhl1 polU.lvo1aia Ja h1 tlerlaan1eia ieJmJoukko~a 

noin 110.000 ai .. t&, Jotka .teUI antautuvat metooU.Un sou
laalli.iln harJoituk81in. 

!1aIn ylei8tn _uaaan ~oaioonottatn ei ole tu.aa .tta 

aaltaalai8.t. Jotka a1kah~ ovat valalatane.t aotatarp.lta 
.alaa 

en ... 1D ~i vlb. ... 1D I.eka !lUoteh. .UI. Hollann1.... lVt ei-

vät ta" hä1ltl1le valal.tae.a&aD niUa kotona. .jopa valmtatavat 

1.boftotorloh_. .al1ai.18... ~lJl lIMpurl8_. IQ"'I'ltqltaa_JatiJl. 

Jo.ta 0Jl 7111alt7ll1a to41.t.lt •• 

'It.. OJl luonao11l.ta ettl salt_. huoa1oonotta.n vain 

tunnetut J. ~h.t .lIrIIftIaat. k.,ttU ••• latU...... 10 ~ 

..... ID ~ln Ran..... Vol4aan laat.a • ttl Salt_. .1oe •• on 

Jt-,ttaa,t valn nI1hln tvltoltWta1in ",U.Pla •• allrlrabat. on 

voilult beDkkt. lh.1le.. vu04.... 1M! 16.000 koa..kivllrll .... 
. 

• 1~."" .1otta V'ralU •• 'n eops..e aalUl. .eltl 1.110 "_Me 
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D. 

V.r .. 1U .. '1l aop1lluta'll .. Ulaan ., .1~a.ta, JIlIlI 1,100 all

naDh.lttl~1I 858 al~.ta. 

Tola.lta puol'll, 81111 aitaa tulll sataan kotoll&l.~tl 

on lask.llut, Oll erllDlalat'll .otatarTeteolll.audell tlrtta.tell 

raaka-allleU.1l tuon ti, Jm. t.n kuparill. aaqan .. lIl. Il1ttellll ~a 

romun tuonti Il~a~t kolme. Yl181- ~a kuualkertal.et.l, 1.llto

tOlleldell yalalatut •• ell tarpeellisen ~umlllllmllleraallll tuOllti. 

Jota YUOllDa 19Z8 on ollut .ao a. 500 tOllllla mu... Oll IlOU ... 

aut 5.500 tOllllltD. Samaan aikaan Oll nell.enk,..enta t'h4&8ta • 

Jotta valmistavat aotatarpeUa. l'U.utia Ja rlJIhty_llle1ta. 11-

slnne,t tJlSyo1alaan. Bliden Joukoa" Oll Xru.PP. Joka paraill&&ll 

val.m1ete'1,e uutta 77 mlll11l hll~aleUl11etl ltanWlll&&. Jonka tM

totyty Oll 12 laI. samoin D&1aler ~a BIla.1DB. Jotka vaalat&

vat tantteJa Ja allt~olletlYUr'~I. Kaua,r. Jonka ,rUol_1a Oll 

ylelse,tl ~net~. on 11aänQ7t tylSyo1mallaa ltahdentertat8et81. 

Kyeatln oyat aakaalal.ten a.,tehtalden oaatt.et yl •• llea ~a~

va.tl nou •••• t ylel.e.tl lamakaude.ta hllolimatta. 

lIyk7h.tlteUI sat_ Oll. .UI parhat_1ata 1ll1hletl ....... 

tuJen tietoJen mDkaM, tl1al.aud.... panemaan 111k.kannall. 5 

pllY ... 1 Ylkllltl1n 46 dlYlaloonaa, Jol.ta J5 R.l~ehrlD 1l7-

tyl.1.tl Ja .11tl yapau~llel,ta sotl1&1.ta toltooapan~llla Ja 

JO nahl.1l llUor1..t.ata Ja parbat t.1l tr .. natutata 1 altu J.tola ta. 

IIlIl pl tklll. hra Georp. ll&lld.l. 

IltD valtaya.aa leht •• al tulll ~ !empa Julkal... BaD ... 

tu aotatort.atoUlUll prot ••• orl. In.tt~t de- huoetll JIMIl, 

ll. laoquea B&r4oQx Sataan Jllleena •• l.tuai.e.ta ltlrJol~.aar~. 

Jo.ta t .... 1 aa1ll1ttatOOll erUt pllltoh4at: 

•• 1~ehr11l alea1akR Oll Ylt.e aUolna huoaattaya.tl 

IlOU.~t. ~aaJP&Dl&a1l Oll ~tte .. lIl ~04o.tet~ 9 tal.teluJ~ 

tu.tta ellthtell , .1~e. ~ __ lll Oll Jobl ... 1l patal.1oouan 

_04o.tet~ eriko1lle1l aooUorlbmgn eo •• to. _ .... ttt.,. a.al-

dall lnknallrl o. korotet~ 118'8" ... :... kRtatlll 41yl8100aaa 
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6. 

kohti. e11 s11s ~O %:lla. 

Samoln kuin komppanlan ~ ratft.a.n eaka4roonan Joul&

tueiden luku korotet~ 6:.ta 9:1ID. Jokalnen e.kadroona on 

.. anut 9 ltn7ttä konekl.äärlä (merkki KG 11). K71S.kln tTki ... 

tDDn on muodoBtet~ uU8ia Joukko-osa.toJa Ja k~ttaaltaan on 

a.e18tua uudlatettu Ja teho.tet.. Ohi on .e alka, Jolloin 

Reiohnehr1n lukumäärä oli 100.000 m1.e.t&. Re1ohnlhrh.A oli 

mutamla kIll1kau8la 8itten l~,OOO. Ja on tätä lukuaUrU 

n7tte .. ln korotettu 16D,OOO:een • 

Tämän kaaderla~elJan teho moniatautuu sen kautta, 

että alihen Usäk.l on laskettava palnlult.e.ta .apautetut, 

Joiden lultumUrä n7k7ään on .lh1ntään 100.000 .1e.ta • 

. Val tiopoU18in aotilaallinen JIrJe.t7. Ja luoDne on 

.11.e kIlult~slna kqn7t edelleenkin .1lm11npiatä .... lkal. Sen 

Johto on keakltett7 Joka18een sataan o.aY&ltloon. 71e18e.ikaa

tla muodo.tettu, komppaniaa ~urempla Joultko-o"8toJa muodos

tettu. Bä1den Joukko-o ... toJen harJol~ala Ja manISS.erelt& 

.alm18tellat.n Ja JärJe.tellään. EnU.en uninl'lDUll .IJaan a .... 

tetaan uU.l, Joka eroaa .ähtllllllän Qotllasun1.ormsta. Valtion 

poll1.1n konekl.Url.ara.tot o.at rllttävlA IIl7lSa .arapolll.1-

JoUkoille, Jolta on alettu lIlIlodostaa tllmän vuoden alu ••• ft,o. 

ten ~odost&a polll.1 al.an .a.toln Veraa111e.'n .0pl~'A 

•• kA klrJalAta eUA tarltol tu.ta UUdeA 100,000 aJ.ehen lUkulHJl 

re .... 1a Reloh"ehr1lle, Johon .le. 11811ta1 uudet po111.in 

apuJouko t 60,000 mie. ta. 

Sota.o1al1n OA luetta.a IIl7Da nat.ien S.l. .11 1 aku

JoUkot •• kA S.S. (Sobats-Sktte1nl eli -oJelu.Joultot, JolUa 

OA sotilaallinen JIrJe.t7a Ja Jotka .a.at 8Ot11 .. 111 •• t .... 

Je.t Ja 8Ot11&81118_ koulu.ka.. Be Jaetaa n7Ue.-1A .1 

.au Pieni~ Joukto-o •• to1lW1 _teA 17ha11A. Joultku.la11A ~ 

ko.pp&a1o~ .aan IIl7DaklA patalJooniin Ja r,rtaeAtte1b1a. XOl

.e r.raenttll _040." prlDatta. Ja o.at .... prikaattt ~_ 
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~t 5 divisioonaan, •• kä S.A. o ... tot BO divi.ioOD&&D. ~o'en 

v1!JDeksi maln1 tut t.... ovat 17uitetrt ., arme1Jal'1b1lllll. 

S.A. o ... stols... pidetään sääDDSllisil harJoiblksi .. , Joid.n ~

kwDäärä usei.s.. I'1kment.is.ä On nou.~t .g pl.1välD vuod ..... 

Sotilaallin.n op.tus käsittää kivälriammUJltaa. kon.kivläri~ 

t.... Ja Jopa kanuQJloillakin ampumista, k.nttäh .. rJoi~k.i" 7'-. 

Brlkoiso ... stoill.. h .. rJoit.t .... n autokulJ.tu.t... l.ntoa J.. kull.

kin .rikol.o .... tolla •• n t"rkoiblk •• n mukaan kuuluvi.. .rikoi ... 

harJoituksia. Opetus, Jota Johta .. 13 päivä.tä s77atuuta 19Sa 

luki.n kansallin.n k.skusvira.to. tapahtuu 71it&rkastaJ .. n v .. l

vonnan alla. Ja s.n suori ttavat Reioh ... hrlD mieh.t. Joukko

o ... tot, Jotka ov .. t hyvin in.truoituJa Ja to1mivalmiita. voi

daan a .. tta.. lIik.kann .. ll. sllmäDräplVk....... BUrJlb.rglln 

täln JlrJe.t.ttTTn suure.n kokouks,.n S.A. Ja S.3. osasto~a, 

yht.ensä ~O,OOO mi.stä, kulJ.t.ttiin kolm •• ea päiväseä J .. 

• ieltä nb kulJ.tettiin poi. kahd.... päiväasl. 

Toukokuun 24 p:nä 1933 Saoh.enin nat.ilain.n maah.rra 

antoi l.hdlstöll. ohJeit... Joi •• a ki.ll.ttiin Julkais.ma.ta l.h

dis.ä aitlln •• ll .. ieta ko.ki.n S.A.. S.3. J.. Staln.laia. Joa

ta ... hi kliaitJka.n, .ttt. nlaä JOukot ..... v .. t sotila .. Uis.n 

koulutuksen. V 11.. hl1n1lmun 3 »:n.. saksan prop~aDlam1n1.teri 

lAtoi ohJ.ita aanom .. lehdistöll. 011.. kirJoittamatta mitlln. Jo

k.. ko.ki näi4.n O .... tOJ.n ... eharJoituk.ia tai n.k. Wehr.portlL 

EDn Hitl.rin halli~ tät'n ko.tta.. ehkäi.tä natsi.. m111t&rl

solntla koskevi.n ti.toJen l.vlttlai.'" Jota 

h'la1~ta 1913 ann.~ .... tut.en kautta rang .. lstaan vankeu4.l-

1 .. , Jop" kuoll.U.Jl1'&Dga1sblk .. U... tietää t..... .ttä näl4.n 1110-

rl'n J.. lJlJlOkk .. i4.n v .. paaehtol.t.. koulu~et. pi4.tlln sak .... 

ott.n.iivla V~i.~.. tärk.t.tlal 74iAtohtaaa. 

EDn JlI.lnoll.. SeA. J. 3.3. Joakot _040.t ..... ' ltdoha

~Il li.ltai tolean arm.i~an, Jok.. 011 ... tavi.... liik.kannel. 

le •• 1k.in 1h ta nop.hU bin RdolLftehr U... _040.-" .... 
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aa&D perustet~Jen t,röleir1en miehiste. 16.000 vi1ae ~04ea 

alu... Ja 286,000 ltuluvan TUoden alua .. - vielä toiaen 111l

Jan re.ervlll. 1I11mä miehet ovat aoU1&al11 .. n kurin alalala. 

u.eill univormu.illakin varuatettuJa Ja harJoitettuJa Il.k. a.
llode •• portls", ~oka aekill käsittää sotilaalliata harJoitu ... 

ta. lUkUi tä/al. n.le. vapaaeh toillen t18, ku ten tarkoitus Oll, 

enal vuoden alusta muodostetaan obligatoori.ekal, nilll tletl& 

tiili i tae asi..... a.evelvollisuudell JUleell peru.atam1sta. JDm

ten ovat Jo Il3't, tämän vuoden åluata alaell, 7110piatoJell 

oppUaat, ~otJta eivä t vähintäin 6 kuukauden aikana ole kuu

lUlleet Joko natsien taikka Stalhelaill aktiivisiin Joukko-o .... 

t01h1Il, velvolliset suorittamaan lukuvuoden toisen lukukauden 

aikana sotilaallisia harJoi~sia, -GellDdeaaportiaW, Jo.saln 

t7neirlaaä. 

RaJaseutu1h1n, erikoisesti Reill1n oileealle r&Ilnalle 

.ekl ltäraJoJen läheis77teell, on sitäpaitsu ~odostettu pai

kallisia Joukko-osastoJa, Joihin kauluu sotaveteraaneJa Ja 

v&Dhempaa vältel. Ja Joiden tarleoi tus on puolustaa raJ"'l ta 

Ja auoJella lilkekannallep&DO. 1I11tä JoukkoJa on muodostettu 

u.eampia diviaioolleJa Grell.a~ts-Diaelll.. 

IAkuunottamatta l,aoo,OOO enU.tä sot11a.ta Ja lukua

ottamatta n. le . t7Glt1re1h11l kuuluvia vapaaehtoisia Oll Sak8&ll 

valtakuaAalla DTk7111l k-,tettl.via.ä: 

16&,000 .eioh .. ahr11l a.mattiaotl1a.ta; 

100,000 .eloh .. ehrlatä vapau~tta, 

80,000 ailltariaoitua polilsialeat .. 

1,000.000 S.A. Ja 3.3. mie.ta, 

eli' alla 7hteeaaa l,a6a,ooo koulutettua, harJoltettua Ja JORk

ko-o.ato1h11l lamluvaa ale.ta. 

Joa puolet lllL1atl vo1ahta ka,teUI.18111l var.1Ila1H1l 

41vlal00aaJIrJe.talalD ulkopuolella e'-JPlpalvelRk.eea Ja .m1h11l 

erlkol.tehtlV111l Ja Jo. 41vlaloOll&&ll laaket&all 1&.000 ale.~, 
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voi hit1eriläinen sat.. tätä nftJä mobi1iaold& enaimä1sen. 

h7~kk~aoperatioihln heti k~tt~valm1in r,JnnlkkDJoukon käalttlen 

~ divisioonaa. JOista 25 on muodoatettu Reioh .. ehriatä Ja 

siihen rinnaatettavista apuJoukoiat& (entiaet reioh .. ehrill1.et 

~a poliiaiJoukot). 

Lnetel~an toistakymmentä .ak .. 1aista aotatarveteh4a.ta. 

Joiden oaakkeet ovat viime vuonna nousseet Ja samaten .el

laisia. Jotka ovat lisänneet t.r~voimlaan. koakete1tuaan nat

sien kivääri olkapäällä Ja plstimet klvääreisaä tolmeenpane

mia harJoituksia sekä mano~nre1tä 4emllitarisoidulla V1'~hyk

kul1ä, kuten K!51nln lähellä 5/4 19~ Ja Karlsruhea.. 4./5 

19~, hra Bardoux luettelee natsien vaatoin 22/0 1926. 18/9 

1929 Ja 10/1 1930 tehtYJä noottienvaihtoJa demilitarisoidull

le alueille seuraaviin paikkakantiin kuntoon panemat lentokan

täti Trier. Lachen-Speyerdorf. hppenthal-lAngerfeU, Borkenberg. 

Pirmaaena. Dill«l1D8hem. Ra.tatt Ja ~tenbl1rg. 

Katsoen olevan ilmeistl. että Saksa on Jättänyt aa~~.

tariiaum1akonteren.ain Ja Kanaainliiton ollak.een vapaa Jatka

maan salaisia sodanvalmisteluJaan ilman kontrollin tai 

tion vaaraa hra Bardoux pUttu kirJoi tIlkaen.. pontun, Joa .. 

vaaditaan m.m. 2 vuoden .otapalvelusaJan palauttamista Ranakaa

sa Ja rauhansopilllksen 213 artiklan p81'uateella sat..... tol

meenpantavaa a.eiatuksen kontrOllia. 

x x 
x 

Saaoin ~ten edellä koakataltR La Tampa'la.. Julala~ 

kirJolta.a plltt1'l hra Kandel'in a4uataJakamarlaaa plt... puhe 

natilllkaeen, että hall1tua Varaalll .. -aopU&lkaen 2la p;rkll.lIl 

noJalla aikaanaalal IanaalAlilton vlll~kselll tutk~.en .11. 

tl. aitan Sakea on noud&ttaJmt u81a-.llwat_lIzo.,kallL. 
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Ulkominis teri Pau-Bonoourln antama ... aatau. on UDgeJl 

v.ro .... in.n: Ainoa mahdollin.n ~valllauu4.n garantla on kalk

kl.n val tlold.n turvaaml. aop1lD.1.. A .. ttu ••• an a •• lat&rUaaala

konf.rens.ln Jatk .. la.n kannalle Ja yrlttäe •• 1IIl pl&.ta 71.1.

.opimukse.n on Ranska pitäQyt kiinni traditionaalla.sta valto

J.n kesklnäiatä yht.lstJ8tä tavoltta ... aata polltllka.ta. 218~

tikla .1 voI Ranakalle luoda .. moJa tak.lta ~In yl.I •• opl-
x) 

mus. 

Täasä li.ne tkin aaie ydinkohta. Ranskan nyqin.n 

halU tus on 7h tä vähän kuin .dellis.t J.. luu taVI.. tt 11111-

tulevaisuud.... s.uraavatk1n ... almls .... t .. äln Saksaa Xanaa1Dlll

ton foorumin .t •• n vaatiaks.en •• n .aattamiata .d ..... aatua ••• n 

sopimusten rikkomisesta niin kauan ~1Il Ran.kan lilttolals.t, 

.nn.n kaikkea inglantl. .i ... ät 01. ha~alta kannattamaan "'01-

makasta politiikka.. Sak..... ...astaan. 

Ar ... ost.ltakoon täällä .sit.ttyJä ti.toJ" sak."n a •• ia

tumla •• ta mlt.n" tahanaa Ja olkoon, .ttel nil.tä kaikIsta "'01-

dl. .sittää todist.lta. Jo •• a.ikka, että ti.toJen l.vltta

ml.tä natslJouktoJ.n sotllaalli ••• ta koulu~a •• ta Sak..... uh .. -

tae .. Dkarilla rangaistukaill", on todi.t •• na alltA, .ttel ... ät 

nlmät Joukot 01. rauhan .Ulyttlal •• U. v .. arattomla, aUtW 

tällaist.. todistusta muut.n kaiv .. taan. Saksal"l.ten va~at.luJ" 

ko.k .... I.n, täällä •• 1t.ttJJen tl.toJ.n s.urau. on Joka ta

pauk..... ••• .Uei Re ...... 01 omalta kohdalt .. an suo ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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parllsi.r;:> 
, Joulukuun ,7; p:nä 1933. 
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8 ' (!!6 
Ulkoasiainminlsfe~.,------______ ~ 

HeI • i n k i. 

Lähetän tämän ohella kunnioittaen Ulkoasiain-

minist8ril511e raporttini n:o '9, Joka sisältää 

Turkin Ja Jugoslavian ystävyysaopimus • 

\ 
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.......... !' .... ~ ... ~ ... r .. L~ .. ~ .. . .sSA OLEVA IABlTYSTö. 
Salainen . 

RAPORTTI 11:0 .• ~ . 

..... . f~.Tl.ht .ssa ..... 2 .. p:näJO'Q.1Q. .... kuuta 19 .. J.a.~ 
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... y.y.y.8aopimus_ ................................................ . 

Kuhn tunnettua on muutamia pliviä sitten Belgradh .. 

TUrkin ulkoministerin llaDloll.... .olmit~ TUrkin Ja Jugo.l.

vian välillä laaJahko ystävyya-. hyökkUmättölllY7'" Ja sovinto

oikeu.aop~.. Samanaikuisesti allekirJoitettiin toin.n 8Op~., 

Joka J är J. stel.. .räl tä tlhlin _akka aTOinn& oll.i ta asu tu ... 

y.. kysymyksiä mainittuJen aaiden välillä. 

Näid.n sopimusten kautta on uusi .ilmukka kudottu .11-

hen .oplausverkkooa Balkanin maiden k.st.n. Josta t.in selkoa 

raporti.sani n:o '6. Siinä esit.ttyä taustaa va.taan katsot~ 

na tlmä u,ual .opimu. merltl taee Bulgarian liSääntynyttä iso 101 tu. 

ai.ta, voittoa Pikku Ent.nt.n Ja Ranskan dlplomatlalle •• kä 

kieltlaätOntä tappiota Italiall. Ja revla1oni.tlmaill.. ~"ID 

toaia.lan merldtystä ei palJoakaan h.ikennl •• .eikka. .UI 

~rtin ulkominist.rl kotiutu .... an Belgradista tapaa1 Sotiaa 

".alla lk1l.carian ulkoainiaterla. Jota hlD koetti rauhoittaa 

aop~.en mahdollisten pollltti.ten Y&1kutuaten varalta. 

llanakan lehdiatö tot.... .tU. tili. soplauk •• n kautta 

Turkki lopullia .. U on luopuut _allaan.odaa voi t.ttuJen aa14an 

yhtei.eltl rin~ta Ja oaolttaaut pitIY".1 reYl.ionlky~.tI 

tolearvoi ... a. altl Jllkiaäln.n .elkka on h1Tln ~lrrettIYl •• a 

Jakelu (kirjaimin seur.avien ohjd den mukaan : 1) TifVallinen. 2) TifVaUinen ja lisäksi .......... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitubiin. 4) Ei ulJcomaaedustu1csen tiedoitulc.siin. mutta ......... .J: 
................ _ ....................................... ............................................. _ ......................... , ... , ... , ......... _ ....... .. ....... .... ~ ... ~ ... . . 

.... - .................................................. ~!~.~~~ ............ ... ................... .. ............................................... .. 

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



katsoen ~rk1n arko1hin territoriaalialin naapuruu • .wnt8i811n 

.ekl Balkanin että VenlJän puolella. ' 

a. 

Belgradin tunne t\u leh t1 "Poli Ulc&· Julka1ai .. ana 

pIlvInl, Jolloin sopimus allekirJoitettiin, uuti.en Jo •• a ker

rottiin että v. 1922 Ll07d Georse. Enslannin ailloinen pIA

ministeri. Belgradin halli~aelle teki ehdo~aen. että tlmA 

h78kkllai Turkin kimppuun Ja veiai TurkiIh. aen eurooppalai

.et alueet. Belgradin hallitus antoi Lontoolle kieltel •• n 
oaakai 

vastauksen /vUtaten hpiin suhteisiinsa Turkkiin, 0~8i 

täen amei Jan kyll äs tyne i S7yttä so taan. 

!ätä Ll07d Georgen ehdotuata valaiaee hupaiaaatl pie

ni muistelma. Tapa8in samoihin aikoihin Itävallan lähe~8te8-

s Berll1n1asä eräin LloTd Georsen lähimplä luottamu8IIl1ehlä, 

Joka oli ollut Kaakkois-Euroopa... a.l01ta hoitamas8a Ll07d 

Goersen erikoislähett1ni. Itävallan 81110inen lähettilla oli 

hänen hyvin läheinen 7.tävän.ä. KeekUatelun kulue... - mRit. 

ei ollut llsnä - laäntä k7a71 enslantilai.elta, ml.tä oikeaa

taan pohJl_ltaan , JohtUI. että EnslanU uautU v. 1911 Krei

kan Turkin klllppUWl, alkä onneton 7rl t7. vähää ennen täti 

keakustelua kokonaan 011 eplonnls~ut tavalla, Joka kalkik81 

aJolk.l _attoi hautaan auur-Jtrelkkalalaet unelaat Ja enslan

tila18ten toiveet .illä kulaalla. IDSlantilainen vaataai tahID 

kJ7Dl11l.e.tll WKeldän tarkol~ .... , 011 luoda ~lJta.ta kol

aa. mer1valt& Vllta.N ...... 

!un~u .iltl että Ll07d Georse DTk7181.8ä klrJol~

.1a..an Ja kirJola..... on Jo .... in aäl.rin ehUnTt unohtaa n" 

mlt ... alkuia,t •• 1kkailun_. JOiden l'Mb anoaa1nen Ja aat;

te.llln,n al.l1lJ. voin,. olla k7 •• enalaiDaa, Ja JOiden tartGl

ta .elvU •• lv_ln oU '8tll uuth. fIuoJtJtla kona011401"'-. 

ta lU_ v.v.d. 

Jil •• e _*ol.a, eUI Bul.&arlan kunlqa.pari piakkoin 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

. ParUs1asa JoulukullD 7 p:nä 1933. 

13 .l11.2 )a.(J 3;3 

10 . .:;,-rJ ' - / 
Ul koa s1ainmin1steri öl1e, 

• H e 1 s 1 k 1 • 

Lähetän täten kunni oittaen Ulkoasiainministerl~l-

1e r aporttini n :o 50, Joka s i sä lt ää : 

Rans kan uusi hal l itus. - Uussoslalistien 

puoluekokous . - Frangin kohtalo. 
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Asia : ..... R~n.sk"n ... uusi ..... halll.t us ~ ... .. 

Uussosl~~ 1 s .~i~D ... p~~}u eko.kou s . -

F.rfl.lJ.~ ~.D ..... }(o.h. .t. IiI.~. C? .! ... .. .. ......... _ ............................. . 

Pala tessani Parii siin pari ~ ä1vää sitten Suomesta oli 

t ääll ä taasen uusi hall it~s. viides tämln vasta puolitoista 

vuotta i s~een parlamentin aikana (Herriot - Paul-Bonoour - »&la

dier - Sarraut - Chautemp sl. 

Ka i kissa näissä hallituksissa sisäministerinä istQnut Ch~

temps .. i Jo kerran ennen. edellisen parlamentin aikana. tehtä

väksi m.uodostaa hallitus; hän onnistuikin sUnä, mutta kaatui 

surkeasti kolme päivää myOhemmin esitellessään parlamentille vas-

tasyntyneen. 

Kaikki Jotka olivat läsnä Chautempsin ensi hallitukaen 

kaatue •• a myOntävät yhteen ääneen, että Chautemps'in esiintymi

nen siinä tilaisuudes.a todisti kypsymättOmyyttä Jopa naiV1teet-. 

tia, Ja että hln todella ansai tai koh talonsa. Kerro taan Jtui ten

kin että Ch~temps, Joka vIliaikana ei ole lakannut toivo ... ta 

eikä liiOIn pyrkimästä uudelleen pääministerit.i, tlllä välin 

oli.i k7,eynyt viisaud.s.. Ja taktilkaaaa. Ja totta on etta 

hän.atä viime aIkoina on puhuttu erälnlals.lla arvonannolla. 

Dl ehtinyt m.enna Xam.ariin tun Cbauteaps .. 1ttlytyl alu, 
Jmtta ka1":kl llallloUeet 1l70ntä.ät hiilen 88Untyn.en luottaueta 

herättl."tl, ra~oltt&.n onnellls.ett puhe.naa ain1al1n Ja .... 

}ilkelu [kirjaimin seuraavien ohieiden muJc.an : 1) TavallineJ~ . 2) Tavallinen ja lisähi ....... _ .. 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituhiin. 4) Ei ul1comaaedustuksm tiedoitubiin, mutta ..... .J: 

...... . _ .......................................................... ~!~~ .... Qy .• ........ ............................................................. 
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tien kohta luott..ualauaetta kategoorisestl P17tlalll.en ylei

aen poliittisen ke.kustelun lykkAyk.elle. ~"än luotta.ual~ 

seen hän .alkin 395 äAnellä ao vaataan. ~a kun hAn vlhl.D 

senJllkeen pyy.i budJsttik7.,.,.ten erikois.n kiireelli.tl klai. 

telyl, hlzl sai Xamarin melkein kaikki lUUlet puolelleen. 111-

mät Uneatykaentu.lokaet eivät tos1n viell merkit.e altA, et

tI. hallituksen aamaa8& tilaisuudessa esittämät ehdotukset ba.d

JeUn taaapainoon .aattamiseksi tulevat hyväksyty1k.l, IllUtta 

tä.Ytn todeta, että mieliala on rauhoittuD1lt Ja että malldol

lisuuks ia on olemaasa, olkoonpa että monet ennustavat täll.

kin hallitukselle vain muutamien päivien el1n1kä&. 

SUurin va ikeus koitun.. Chautempsil1e siitl että hI

nen hallituksensa on kokoonpantu. yksinomaan radikaaleista lä

himpine naapure1neen. Hän oli toivonut 8&&van.. mukaan sekä 

uU.80sialiste~a että kesku.stan vaselllll1stoa, IIII1tta edeUiset 

kl1 ttlvät kunniasta ilmeiseati koska eivät tahtone.t itseIIn 

sitoa ennen tänäb alkavaa ensimUstl puoluekokousta (he kut

suYat itseään virallisesti ~rti. d.. aooieliste. de lranoe, 

Union lean lauris-) ~a keakustalaiset taas eivät tahtoneet men

nä mukaan niin eplvaraaan hallitukseen, Jotap&1t8i heitl ~_ 

tuttt Chautempain kälntyminen uussoaiali.tien puoleen. Xee~a

t.... unekai taan D7t - kuinlta moneuen kerran' _ suurta tae.

valtai.ta koko~sta (oonoentration r~ublioa1n.), e. käaittl1-

si ainakin koko k.atuatan Ja radikaalit, ~oill. yhteene. on 

auri en_1atl. Xamari •• , sekl oikei.ton va.emaan slivea al

n.kala. !IIlAn 111kk •• n huomattavln JohtaJa on lJ3lqllD et. 

rahaministeri n&D41ll. Joka Uae1 ••• t1 v&lm1etau.tu.u tuleviin 

tehtäViin Ja Joka on palJon luieunut n ...... ll.. tai olk .... 

Il1n Dat_llle. .Utl aJaata Jolloin hlll istui !&rd181l1l hal,.. 

l1tuks1aaa. !arc1leu ta ... n, Jolta -.oin uUdelle.n ftlmist&v.twt 

....... &11 n.,U .. 8ll., hUi ttel.. 8Ul&Dla1ata kansall1.ta lU Uoa 
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(union na t ionale' kuin oli ee Jonka Johdo •• a vuo.iaa 1926 _ 

28 oli Poinoar', Jonka peril1ieeksi hän itseään ka t.oo. 

Tahtom tta enn~stella 1~~i81n kuitenkin, että ~o. 

radikaalien yritykset 1III10dostaa halli tud ~a saada val tion 

raha-a8iat JärJestyks een Jatkuyasti epäoJlJliatlnat, l'land1nll-

1& on suuremmat mahdolliSllldet toteuttaa wielmansa kuin 

Tardie11l1a. Edellinen ratkai~ olisi mahdollinen nykyisenkin 

parlamentin lst~es.. tarvitsematta haJoittaa parlamenttia ~a 

panna toimeen u~sia vaaleJa. Jos kohta parlamentin haJoit

t amiseata taasen on puhut~. on syytä ~talltua näihin h~

hu1hin varovaiseati ka tsoen siihen että ~odesta 1871 läh

tien, s.o. koko kolmannen taeavallan aikana, pre.identti ei 

koskaan ole kä,yt tänyt tätä preroga t11 viaan. 

Suuren kokoomuksen mahdollisuuksista puhuttae.... ei 

pidä tosin unohtaa, ett ä radikaalien kesken on olema .... 

vahva vaaemmistor,yhm8, n.k. nuorturkkilaiset, Jotka Jyrkästi 

pitävät kiinni puolueen v. 1901 (.a1deok-Rousse~'n aikana) 

tekemästä päätöksestä • 

~imä riatiriita tuli 
Joka ki.ltää kompromissit oikeall •• 

selvää selvemmin näkyvi in sarra~t'n l1li10-

dostaessa halli tuks en.a, Jolloin hänen kääDtfmisensä kesku .. 

taaa. Ja PUtrin tulo hallitl.lks .. n olivat Johtaa radika&li

puol~eenkin kahtiaJakoon, mikä pitkien Ja vaikeiden 4.battien 

Jälke.n kuit'nkin saatiin tällä k'rtaa e.tetyksi. 

Cbaut.mpsin hallitus on kokoonpantu Jotankin samoist .. 

miehistä kuin .4ellinen. Vain Jotkut toi_nois.t uniatari t 

Oy .. t Y&1htun.et. Huomiota on h'rätt~t, eikä syy"", s' 

s'ikka että H.rriot, Jota terYey4ellisistä .viatä .1 katso

., YOhane.. Yielä ... tu.. hall1tuka •• n. on .... t .anut s.n ~_ 
,.ttäYlkat k8A8&1nYIl1allsä neu'f'O t"luls.. JqYäk.yaIlll tlalla 

K'rriot'n tarJouks. - K'rrlot on .4ell .. n n."r1n ultoaaiain

Y&lIOkgn." Jue.Joht"Ja - ~ ta.,. on tah tond utu halli. 

tutaell .. n targ •• Ui.... nhvI.tu." et YIh!-u •• nYUOkaS. .t. 
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t. 

x) 
tä Paul-Bonuourin tähti 1lmeise,tt on laaD .. a.. lUkUi Her-

riottlle t äll lai . erikoi s.teht ävi ä annetaan, tullevat nlitl 

Johtamaan Herrlot'n ayky inen rakkaus Venä~u.n Ja (ainakin t .... 

hänastinen) haluttomuus neuvotella saksan kanasa kahdenkeaken. 

1U. t ä Jälkiml1seen seikkaan tu. tulee voin nyttelDln vielä 

suuremmalla varmuudella kuin ennen ilmo 1 ttaa, että Dala411r 

Ja sotilaapuolue olisivat valmiit tällaisiin kahdenkeskisiin 

neuvotteluihin, Joihin sekä ftpiireissäft että ylei.~.8ä 7h& 

e nemmän aletaan suhtautua my~tämielisest1 - seikka Joka kwmaa 

kyllä on herättänyt levottomuutta Rooma.sa. " ml .. ä haluttai

siin olla näissä neuvotteluissa mukana. på ett h~rn, nellval

tiopaktln pUitteissa, Ja mi.sä pelätään kahdenkeskisiä n~vot

telu~a Pariisin· Ja Berliinin välillä ftilman todistaJiaw• On 

toiselta puolen my6s tOdettava. että Herriot vastusti nell

vaI t!opaktia. Jopa ~vin ostentatUv1sella tavalla, vamaankin 

unvuoksl että hän s1 tan pläs! h7~kltUmUn »&ladl8r'n kimp

puun. Joka toa1n ei lUoln puUn s,ynt7ä tOivonut, mutta 

Joka kat,o! opportuun1sekai, Jop ,~ välttHmättömllts! sitä edie-
z.x,) 

tUo 

Herr!ot'n mukaantulon kautta Daladiert nkln tähti b.1mme-

nee, ~a tlalä ka i t onkin ollu t osak,i tarkol1nk8lna. koska 

radilcaeJ.ipuolueeaaa m tan DIIlualla.kln vas--.lla ei olla al T&n 

va:rmoJa s11 tA.. etta1k~ Dala41er. niin vasemm1atolalnen knin 

edelleen P7ri Jonklnla18 ekai 

den ~ .. sotilasJohdon var.ln laa Jaa tl olke1stonkin 

xl 
H~n lal .......... aa on aintä minulle pari päiviä si tten kertoi 

erls r&naka1alnen tutta"'an1, Jonka arY08teluun suure.tl luotan. 
Hill 011 etel11sed iltana ollut teatteria. Joutlllen istnmaan 
al ... an lähelle Paul-Bonoolll'1a. 011 ollut pUnall1eta nähU &1-
ten muut teatterivieraat olivat tätä pllkallise'tl miltei a&l
l1ln ka heUeet Ja kuulla nUtä alanta ... la huomautukaia, Joita 
kalkkia! ta lallaJtallleA teh UlA. Pertlux laltauu hiiltä wun ..... 
pboll4 4&n. le JaOn41 41s 14'e, purl.-. 

6~~1A1ID baariA 'ulkoasl&1Jl ... a110alDD&D kokoukse.... olkl1ato1&1. 
ua ~, ,,.,,tt"a enalkai 118rrlota IpILJohdo.ualSla4I .. 
ta nalh .. ltlqakUa ..... W.t.1UJl &itaa. h7Yin k .. tlcoorla .. U ....... U 
auor! .. aeu ... ottllaJ" Blrll1D.1a k ........... tuetaen neuvotteluja ..... eD 
711 J • .-.ala nallY&ltlopaktln lUittei • .,. H.rrlot var.1A .el ..... tl :atO! :--rtlLlL II 01 .......... 8I10rlu aluvotte1uJen kannattaJa. ~1L111 
uoa 0 h.rlLttllllllll 1ntl~I •• ol11 oa leh41 •• 1 &DnlttQ a~1 .1~. 
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kanA tuksen sellaisessa tapauksess.. Dikt •• ttori.lneksia ei 

Ranskassa ole täl lä hetkellä monta: !ardl~. D.ladler. ehkä 

Plandin. Kaikki kolme ovat Jru.1tenkln lUaksi ~rlamentaar1aen 

elämän läpi1nnltemia tullakseen a priori kysymykse.n. Jos 

dik taattoria todella aletaan hakea. 

x x 
x 

5/12. Tässä yhteydesaä sopil mainita. että uuasoala

llstlen puoluekokous tolsaapäivänä tapahtui hl1Jal~ud •• sa Ja 

suurempaa huomiota herättämättä, Mitään ohJelm.päätöksiä .i 

tehty Ja varovalsuus vallltsi. Tosin haJaantuivat antiblwai

lalaet interna tlone len sävelien kaikuesaa. mutta kokousaalia-

s. ei nähnyt punalsia lippuJa eikä mitään muita korls~

aia kutn Jauri.in suuren kuvan. 

Uusi puolue rakentuu -demokraattiselle JUrJestyk.elle 

J. valtion auktoriteetille-, Siihen se pyrkii valtion uua

organls.tlon k~tta. Joka .d.llyttää m.toodi.n nuorent&mista. 

toiminnan Ja taistelun hallitust.. taloudellista JärJestystä 

Ja aJa mksen vapm tt •• 

pu opitali_1st. Ja 

!> 

S. vaatii d.mokratia.. Joka on va-

Joka kehoitta. keskl1uokkia yhtymlAD 

tyeväe.ten taistelurintam&&n, Ulkopolilttis •• ti .e vaati1 huo

mioon ot.ttavakai kan.akunnan lntre.sit J. puolustuksen kan

.. inväli.en rauhan puitt.i.... Jok. toimii hengeltllD uudis

tetu •• a Xans.inlUto.... Renau.dll Jop. vaati parlamentaari.en 

r"~en uudi.tuat. kuitenk.an l.n1teamatta ta.oiea11n tai bol

&hlviam1in. 

10 nlaät ottlet ohJeta.puheiata - Jotk. olen ll1kana1lt 

aanoaalehdi.U - todistavat .. 1vI8U. aiten hllllrä J. eplprl. 

8U81 JUOlu .. n ohJel-. .inakin to1sta1aeka1 on. nlla&1nl ttul

hin ohJelaakObt1la voi .ovellut~ JoteDkin k.iken taivaan Ja 
.aan vIUUa. lInua II ~ ,.,. Maeb_ tä.tä ohJelllua 

..... alUII. '-1" el.. VieiU.. t.IIIan... dIl o.rt.l ortlaoloa. 

Wl qnUO&li.1 Ueut. 1Ul •• '1.. ettru,. .t d.. ..,iNo-
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tlons ourleusea vera un r'slme ~ ·\toritalre et maae dlotato .. 

rial., ~ohon leh ti lisää seuraavan arvostelun: ·On 7 d6-

oouvre une nuanae de bolohevlsme. une nuanoe de fasolsme, 

et deux nuanoes de soalalleme. Nous doutons qu!un pareI1 

m61ange, mlme s'11 falt 111uslon un moment aux d'senohAnt6. 

du marxisme, puissl a6dulre lea alasse. moyennes que le 

partl nouve~ voudralt embrlgader. en supprimant d'abord leur 

propre ralson dt 8tre-. Jäimme slis toistaiseksi odotta~an, 

ml ten näl t ä oh elma.ll isla doktrl1nlluonnoks1a tullaan käytän. 

nö ssä sovlttamaan. 

x x 
x 

Viiden viime isen viikon kuluessa on noin • mil~aal"-o 

dla frangia löytänyt tiensä ulos Ranskan valtiopankin hol

veista. Taas on puhuttu frangin la.kusta ~a sen yhteydessä 

taloudellisesta paniikista. 

Viimeksl Julalstu vl1kkokatsaus todistaa lcuitenlt1n, et

tä kullan pako Ranskan Pankista on melkoisesti vähentynyt, 

Jopa puolella sitä edellisen viikon paoata. 

Viime päivinä on frangin noteeraus taasen vahvis~ut, 

s.o. punta suhteessa trangiin laskenut. 

Syyt frangin laskuun olivat kahdenlaiset. EnsiksIkin 

8e seikka. että punta lDIiLrraskuun alussa ei enää lähtenyt 

dollaria seuraam.an. !ästä oli luonnollisena seurauksena. et-

tä dol1are~a mutta myös trangeJa aikoI hakeutua Lontooseen, 

Ja tiedän lähimmäatä liikemiestuttavapllrlstäni. että he mil

tei kaikki en...uin taikka vähllllJllän varu.etautulvat kaiken va-
xl 

ral ta pwmiUa. Xun trangl täa ta läh t1 laakelD&&n.. pun ta 

nou.i Paril.l... P7Grel •• ä luvul... 78 trangista 86 transI1n
xl 

KainU •• n tietä .rlkoia •• u, ko.ta nyt kuten mona.ti .mu 
tlULUl kI.Jnee' •• 1kIUU.et Uik_leapl1rU. Jolata u •• lIuDat 
.ivät tapaa lIUta Jm.in Juuri niitä l1lktai •• tuttavlaaa. 71.1 .. 
tAvlt ktllkuatelulataaD niiden kana_ .... an.a vallalttl_, na. 
k_ättl. ehkä ta.'.81 kOkoaa1lUu'ta. Jtanäa.sa ,.,1177 talou
d.1l1 •••• a luokkaakaala •• a aenal aika kork.all. .nn.nkuin ... 
paa kokonalaa.ud.n 71111lllrtlal.ta Ja laaJ_pla nlkDaloJa. 
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Ell8lannin hal li tu.s lu.onnoll isesti, peläten pUll1l&n l11an nop .... 

ta nousua. ryhtyi to imen»i teisiin frall81n tukemiseksi. s.o. 

osti frang.Ja. lOln pahin vaara 011 ahl. nämät frangit .sl-
tettiin Pariisissa lunastet taYlksi ku.l taa vastaan. Tiliä liU., 

Jos.a luonnollisesti spekula tiokin nqttel1 or todoksis ta o saan-

sa. .1 ole vielä loppunut, mutta melkois.sti hidastanut~_ 

tiaan. Osaksi Chaatemps'ln hallituksen odottamattoman hyvä 

taanotto molemmissa kamaraissa. osaksi my~s se tosiasia. että 

liiku.teltavia f r angi määriä ei kuitenkaan ole raJattomasti ole

massa. ova t t ä t ä hidas~ista. s.o. frangin kurssin nou~a 

Ja punnan Ja frangin noteerausten .ntisan suht.en läh.nte17ä 

ed!stlneet. 

Toinen syy oli kieltämättä sisäinen epäyarmuud n tila 

Ranskassa. Jollei budJett1a pian saada JärJe8~kseen on val

tiopanklti pakotettu tr~sorin tar»eid.n t,yydyttämiseksl ~vau-
tumaan se tel1lläärän lisäämiseen. s.o. 1~latioon. On ihmeel-
11stä että sosialiati t, Jotka sodan aikana J sen Jälkeen 
ovat vo 1makkaaa ti taistelleet in:flatiota vastaan, ~t ovat val-
m11t sitä kanna t tamaan. 

Ranskan 
Ylläoleva esitys tilante'sta p.rustuu Pääasiallisesti 

o»pineen 
ehkä ~netu1mman f1nanasf~. prOfeSSOri J&z.n ta-

nään La D4p8oh. ,. TOulou..... JUlka1s-.a&n analyysiin tilan

t'.sta. Tämä käsltya frangin a •• ma.ta on yleinen nii •• 1 pl1-

rehal. Joi •• a a.ioita ky. tiän anos telem.aan. On n11 täkin Jot

ka pitäisivät t1lante.lle .dulliaena. Jo. R&nakan Pankin hol • 

• 1... ole.. py~r.in lUVUin 10 milJaardiln nous... ltulltur~_ 

ta k'rta kailtltiaan aieltä lähtl.l, koata .en pan11ltk1alk&aa 

tuottaaa l'.Ottollllus nln 11.11 p&Di1kkia. m1h1n eplkohtaaD 

maan fia.naa1.1oh40n puolelta tuon tuostakin on .iitat~. 

Selviä tOi.elta PUOlen oa ettl Jo. Chaut .. p. II ... 

ba.4Jlttta qt lultkooa. P&ni~l ensl halUtu.pulan ailtana tIIl. 

1.. Oleaaan SUUN.l e4el11etl Ja e "ä aUen hll,)altaell .. n, 
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va~kkakaan ehkä ei p niikkimaisest~ mennään kaaosta kohti. 

Aivan toinen asia on miten Ranskan halli~8. siinä

kin ta aukseasa että budJetti- Ja sen kautta paniikkivaara 

saadaan välte tykai , tulee 9ihtautumaan niihin kaupallisiin 

haittoihin. Jotka kultakanta ~alle tuottaa. Tämän kysymyk

sen tu lemi s t a aktuaaliseksi ei voida enää välttää sillä 

he tkellä. Jolloin anglosaksiset valuutat aiotaan stabiliaoi-

dao 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 1 1 ~ {y &77 :t>ari1s is sa Jo e p :nl1 1933. 

lf 
/ ,f// _ i 
// ~ .. 

/1 \d 3,3 

Ulkoa siainministeri61le, ~ ~, 
I:! elli i n k i. 

I 

Lähetän ~ämän ohella kunniqitta en Ulkoasiain

mi ni steriölle r aporttini n :o 51, Joka sis äl t ää : 

-:Uu t avar astamme Ja. e rSis t ä mui s ta 

ke uPP6 suh t~ is tamme ~an skaan. 
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. ......... f .... 1I .1 .. .LS .. I ... SSA OLEVA LliIIIIYS~ Salainen. 

RAPORTTI n:o 51 • J1 /1/,1 a...e 

Pari 15.1 ssa 6. ..... p:nä J Q~l.~ .... kuuta 19 ... ~.3 .• 

A sia : .. ~.~.~~.v. ."':r. ~ .. s.t!,\mme ~a, .... ~.r ~1 s.tä.. 

kll e.n. 

:nä jllla1stl1n Ranakan virallisessa lehdessä 

asetus, joka määrää Ranskan paatav&rantuonnin kiintiOt ensi 

vuodeksi. Olen sänkOteitse ja kirjeellisesti tämän ase~sen 

sisällyksestä tehnyt selkoa. Seuraava kommentaari lienee kai. 

tenkin t arpe ellinen. 

Edistysaskel meidän kannaltamme katsoen on. että ase

tus määräil kl1ntiO t ~ ensi vuodeksi eikä niinkuin tähän 

asti neljänneksi ttä1n tai puol1vuosi ttain. Toinen edistysaskel 

on siinä. ettei enää tehdä erotusta "varsinaisen kiintiön" Ja 

"lisäkiintiön" välillä, vaan että molempia käsitellään nyttem

min yhtenä kokonai~utena. Edistysaskeleeksi on kolmannekai 

katsottava sitä ilahnttavaa seikkaa. että aaetus nimenomaan 

p~u "pohjoismaisesta puutavara. ta" erikoisena käsi tte anä. Jo

pa sellaisena jonka ei katsota kilpailevan !lU.oranaisest! ran .. 

kalaiaen puutavaran kansaa. täten on ~llisesti kiinnllyGt,y 

se käsityskanta. Jonka puolesta olemme k~tta vuotta sitkeäa

tl taiatell.et. Mikäli puutavaranoataJien ~ndikaatin taholta 

ilmoitetaan on tähän käsitteeseen ·pOhJoiam&1nen puutavara" 

luettava ei ainoastaan 8&hattu mln" (sapln rouge) vaan II,7Ga 

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

J) Ei uIkomaaedustuksm tiedoitulcsiin. 4) Ei uIkomaaedwtulcsen tiedoituksiin. mutta .. .): 

.............................................. -....................................... .......... ... ....................................... . 
, !aV&lllAea. 
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sahattu kuusi (sa in blano). 

Tämä k · itte iden selventäminen on tärkeä senvuoksl, 

että va ikka ase t ksen mukaan y le1skiintl15 v. 19~ tul.e 01.

maan sama kuin kuluvana vuonna mutta vähenn.ttynä :) %:lla, 

tämä vähennys kuitenkin kohdistuu vain sellaislin puulaJ.ihin, 

jotta suoraan kil~ailevat ranskalaisen puutavaratuotannon kana

sa, minl: ä lisäksi asetuksessa nimenomaan sanotaan, ettei ta-. 

mä vähennys koske "pohjOismaista puutavaraa" eikä "erikoisia 

puulajeja" . viimeksimaini tuilla tarkoitetaan erinälsiä varsin

kin Euro o~an ul kopuolelta tulevia ~uulaJeJa, Joita Suomessa 

ei kasva. 

eille tosin ei ole suoraan sanottu, tu leeko yllä

m i nittu 5 1 :n vähennys koskemaan kai vos~151kkyjl3mm., Joiden 

voidaan katsoa kilpai levan Ranskan oman ~uutavar$n kanssa, 

rou tta luulisin asian näin olevan. Emme ml ten~aan he.lua tois-

taiseksi asiata ministe iöissä penkoa, koska tähän asti mei

käläisiä li ens seJ ä yleensu on käsitelty meitä tyydyttävällä 

t avalla Ja koska d4marohe voisi osoittautua tunniolliseksi, 

jos sl& ei ole niinkuin epäilemm •• ) 

Autuksen mukaan yleisk11ntil5n Jako eri maille tulee 

tapa.h 1umaan myöhemmin Ja tässä onkin kysymyks.n varjopuol1. 

On ensiksikin tOdennäköistä, että Jos ' v.näläia-ranskalais.t 

ka p aneuvottelut piakkoin Johtavat 1ulokae.n, on yleiSki1ntll5n 

puitteissa ll5ydettävä Venäjälle anne ~tava määrä, joka varmoJen 

tie toJ.n lIl\1lcaan tulee olemaan n. 40,'000 st. Puhutaan palJon 

siitä, että Itävallan Ja Saksan nykyisistä kiintiöistä ot.t

taisiin enemmän kuin mull ta Venäjän hyväksi. mutta en täaaä 

suht ..... uskaltaisi vielä mennä mitä~ va~aa sanomaan, sitä 

suuremmalla syyllä kun minist8riIUssä. halli tusi,ulien vu.oka1, 

nykyään valli t.... varaln huomat tava kaaos Ja tulevaisuuA.n 

tl.tlmättG~7s, selkka Jota •• im. uliomin1st.riGn kauppao •• ston 

päälllkkG mlnulle p.rl .~l1vlä sitt.n avoimesti valitti. 
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Jos niIn kävisi ett ä venäläis-ranskalaiset neuvottelut 

e Ivä t Johda yö nte iseen ~lokseen ennen vuoden vaihdetta, s.o. 

ennenkuin ylelskiintiHn Jaon eri maille täyt,ynee tapah tua, 

voi olla mahdollis t a e ttä ako t apah tuu venäläisiä lukuunot

tamatta. Huomasin käydessani ulkoministeriHn kauppaosastolla, 

e ttä tämä mahd ollisuus on olemassa, vaikka pyytäisin ettei 

9ille t oivei t r akenne t ta iai • 

itä kauRpaneuvojteluihin ~oakovan Ja Pariisin välillä 

muu ten ~ee , fualnitsen tässä yhteydessä ensi luokan lähteis

t ä kuulle eni, että neuvottelut todella ovat eräänlaisessa um

pikuJassa. Tämä keskeytys ei kuitenkaan riippu.ne niin palJon 

kaupallisia keskustelu ja kohdanneista vaikeuksista vaan siitä 

että on ouduttu erimielisyyteen venäläisen kauppaedustuksen 

oikeudellisesta a semasta täällä. IAlullaanpa että Jos täm6. q_ 

symys saadaan Järjestetyksi, a~pimus on hyvinkin pian odo t et. 

tavissa. Kuten Jo kahden vuoden kulue.aa aina olen sanonut, 

Moskovan ja Pariisin lähen te 11' kulk<l e hi taas ti eteenpäin eIkä 

pidä rakentaa toive! ta tilapäis1in keskeytyksi1n. Tosin tuntee 

joka askeleella täällä juuri ~yt. että ~tvinoffin äskettäin~ 

matka ei ole Moskovan p8,,"e1 ta 1tanskassa nostattanut eikä 

lehdist15 nykyään sisäl lä mitään rakkauspostll1oJa Moskovan ad

ressille. ~ myOs Moskov-alle Ranskan ystävyys tuon matkan 

jälkeen on vähentyny t IIl8rkitykseltällll, s.o. Ranskalle ei kanna-
x) 

ta enU luva ta s_aa kuin alkaisemm1n. 

Varain kiintoisaa on todeta ettl taaarivelat eivät n., 

enU n~tteleväl1 .amaa osaa neuvottelui... kuin alkaisema1n. 'fä.

ml seikka viittaiai siihen, mistä Helsingisaä äskettäin tein 

.elkoa, että nll' Moskova, ilmeise.ti Ranskan siltä tIe tien, 

h1l~a.kselleen o •• a pOis markkinoilla olevat tsaariaaikalset ob
xJ 

e/u. Ruaanian llb.eUllla kertoI täDUD neuvotte'lu~en KoKo
van kausa oleV&l'1 kokonaan ump Iku Jaaaa. llyfS s muiden maiden kana. 
.. paNIl.l.aan kI.JnnIaaä olevat kauppaneuvottelut edI.tyneVl1. var
.in hi taaat1. Sensl~a, n kauppaneuvottelut Berliinin kanaaa '-.1ul
livat hiilen tietoJen. lI~an erittäin suotuisasti. Palaan nl1-
hin Qaymyka11n. 
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Jos ni in kävisi että venäläis-ranskalaiset neuvottelut 

e ivät Johda 6nteiseen iUloks een enn,n vuodec vaihdetta. s,o, 

ennenkuin ylelski i ntiön Jaon eri maille t~tynee tapahtua, 

vo i Ila mahdollista e t t ä ako tapah tuu venäläisi ä l ukuuno t-

tamatta •. uomasin käydessani ulkoministeriön kauppaosastolla, 

e tt ä åmä mah dollisuus on olemassa. vaikka pyytäisin ettei 

s ille toiveita r akennettaisi. 

1 tä kaup pane vO,tteluihin iiIoalcovan Ja Pariisin välillä 

muuten tulee • ainitsen tässä yhteydessä ensi luokan lähteis-

t ä kuulleani, että neuvottelut todella ovat eräänlaisessa um-

ikuJas8&, Tämä keskeytys ei kuitenkaan riippune niin paljon 

kaupallisia keskusteluja kohdanneista vaikeuksista vaan siitä 

että on ouduttu erimielisyyteen venäläisen kauppaedus~sen 

oikeudellisesta asemasta t äällä, Luullaanpa että Jos tämä ~_ 

symys saadaan Järjes tetyksl, sopimus on hyvinkin pian odotet. 

tavisaa. Ku. ten Jo kahden vuoden kuluessa aina olen sanonut •. 

osk~ ja Pariisin l ähen te 11 kulkee hi taas ti e te enpäin eikä 

pidä rakentaa toiveita tilap äisi1n keskeytyksiin. Tosin tuntee 

joka askeleella täällä Juuri D)'t. että ldtvinoftin äskettäinen 

matka ei ole Moskoval ps.ktelta ~anskassa nostattanut eikä 

lehdistlS nykyään sisällä mitään rakkauspostilloJa MOskovan ad .. 

rusille, ~ myös Moskovalle Ranskan ystävyys tuon matkan 

Jälkeen on vähenty~t merkitykseltäll1. s.o, Rans~al1e ei kanaa.-
xl ta enää luvata samaa kuin aikais.amin. 

Varsin kiintoisaa on todeta että tsaari velat eivät nI.J 

enää nf4r.ttelevän samaa 08&& neuvo.tteluiaaa kuin aikaiSemmin. 'lä.

mä seikka viittai8i siihen. mistä HelSingissä . äskettäin tein 

.elkoa, että näet Koskova, ilmeisesti Ranskan siitä tie tien, 

hllJaksellun ostaa pola markkinoilla 01evat tsaariDt.1kaise' ob
xJ 

a/u. lb&a&nlan Ilhettlllia kertoi tänU.D neuvottelujen KoKo
van kau.. olevan kokonaan UlnRlkuJ...... lfyfS s muiden maiden kaaa. 
.. R&1'&il.laan kI.Jnnlssä olevat kaUPRaneuvoAelut edlltyneva, yazr,.. 
Slll hi tautt. SensiJa&l1 kaunaneuvottelut Berlllnin kanna -.1ui
sivat hiilen thtoJen. mukaan er1ttäin suotuisasti. Palaan nlLt.
hill ~8Ymyka11n. 
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Pal taks eni vielä puutavaraan mainitsen, 

he rra . eden kanssa t. k . 1 p :nä kävimme maanvilJelysministe_ 

rin uhe illa tämä viittas i s iihen. että osasta meille v:ksi 

19S. my nne t t äväst" uutavarakiintiöstä on pakko "keskustella", 

5 .0. ett ä saadaksemme koko vanhan kiintiömme, mikä, kuten 

lussa tOdetti in, on äskettäisen asetuksen mukaan mahdollis_ 

ta, meidän on luva ttava tehdä täältä Joitain ostoJa. Kiel

t~dyimme varsin ka tegoorisestl täll ä korvalla kuulemasta, 

mutta myö s ulkoministeriössä on senjälke en kahdessak i n eri 

keskustelussa eri henkilöiden puolelta viitattu t ähän mahdol

lisuuteen. Eräissä puutavarap iireissä ol laan sensijaan sillä 

k nnnlla. ett " t ämä uhe on pelkkää uhkaus ta, tarkoi tuksella 

houkutell~ meitä j ota in tarjoamaan. Nor jan l ähettiläs minulle 

s nOi. että hän uute en kiintiö järjestelmään nähden edelleen 

on aikai semmalla kannallaen, s .o. ettei hän missään tapauk

sessa suostu sella isiin neuv otteluihin. "JOS Ranska, sanoi 

hän, todella aikoo itä vaatia, ai omme me heti menetellä 

samoin r anskalaisiin tavaroihin nähden". RuotSin lähetyst!Sssä 

otetaan a sia varsin ra hallisesti Ja arvellaan että vastus-

tus uutta kiinti!SJärJestelmää vastaan ei vähimmin Englannissa 

on siksi suuri , ettet sitä voida toteuttaa, sekä että sen 

mahdollinen toteut~inen tulee oleellisesti riippumaan siitä 

miten päättyvät ne kauppaneuvottelut. Joita Ranska paraillaan 

k~ kymmenen eri maan kanasa (Portuaal, Puola,.. Tsheldtoslove ... 

kia, Moskova, Bnglanti. sataa, Sveitsi, Brasilia, Espanja, 

AIlatral1a' • 

Olen ouata puolest&ni sillä kannalla, että meidän eI 

ol1ai otettava toistaiseksi kuulevl1n korvUn nM tä ran8ltalal_ 

sia ub kiUsla vaan rauhaa.. katsottava miten tilanne 

liin optimistinen 1' •• {.laan nlhdon ~i. 0... mon.' 

kehitw. 

DIlut 
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en kui te nkaan uskaltaisI olla, mutta tilanne mielestäni pa-

heni9i Jos hätäilIsimme neuvotteluja . 

x x 
x 

Mitä muihin suuriin vien tIartikloih imme tulee mainIt-

sen lyhyos tl, että o kauan odo t e ttu asetus koskien massan 

Ja selluloosan m3ille edullista järjestelyä on viipynyt vain 

senvuoksi, ettei hallitus ulien vuoksi ole saatu a sianomais-

ten mi 1s terien lekirJoi tuksia1 

Sanomal eh tipape ria koskeva. kesällä minis teri Prooopen 

t ääl l ä oll es sa tehty "ystävyys sopimusft , joka suo meille noin 

12,000 tonnin suuruisen kiintil5n ensi vuodeksi. on par i päi

vää ai tten a se tuksella pan tu lukkoon. 

"itään toiveita eräi den pahvi-, kartongi- y.m. l a jien 

kiinti ön korottamisesta me illä ei ole muussa kuin ~ i1nä 

• t psuksea sa että jo tain si jalle ta r j oamme. T·· tä eri yhtey-

dessä. 

x x 
x 

Kun ~kettäin r anskalais-englan t i l aisten kauppaneuvotte

l ujen alkaessa engl antilaiset uhkas ivat panna kaikille rans

kalai sille tavaroille 21-prosenttisen surtLxen (8.0. 15 ~ va

luuttasurtaxea vastaan ja 6'" 1a10ntimaksun vastikkeeka1J .rans

kalaiset heti olivat va lmiit neuvot t elemaan nä1D syntyneestä 

tilanteesta.X)Kikäli luotettavas ta l äh teestä olen kuullut 
xl 

Varsin kiintoi.aa on todeta e ttä Ranaka ei Yhdysvalloille. 
dollarin Jätettyä kullan. ole annut mitään valuuttasurtaxea. 
MUodolll.estl on tätä .el1te tty silll. että Rooseveltin tar
kol~a dollarin l aakemlsella oli korottaa sisäistä hintatasoa. 
JOlloin Yhdynal taln v1ent JDII.hdollisuudet eir·· t Ransltaa hai t
talai. MU.tta todellisena .3yynä 11enee ollu pelko, että Yh
dysvallat siinä tap~k.es.. koettaia1vat kieltolain kaa4ut~ 
dlakrlm1nolda Ranskaa alkohollJuomiin ja vllnelh1n nähden. ,a.
tä huol1matta on Ranska sauaut Yhdysvallol... sllmllup1stävlD 
pienen vlin1kilntlDa. jota on paljoa ,lenea1'l kuin Italialle, Ba-
1'anjalle ja Saksalle ~DI1It7t. 317k.l tlhln on kaiketI kataottava 
sitä .eikkaa, ettei Ranaka ole ~orittanut 1a1nnettuja sotavelkoJaaA. 
LlkDDrl- Ja konJatklkilntll51h1n nähden Ranata .ensiJaan on en81 al-
jalla. • 
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ka 0 i n vaI 1s 1 ~1 äivinä l uopumaan valuuttasurtaxesta Eng_ 

1 ntl1n nähden . Ttnån v ikuttanee myö s se tosiasia että Eng_ 

l an ti t . k . 7 :nä vapautuu tull1rauhesta ja voi ryhtyä kos-

to- J i nostus toimenpiteisiin Ranskaa vastaan silläkin ~lal-

l e . Kosk t iselt u~len Ranska ei voine ~nglannille tätä 

etua :oy t&.ä l'lmaiseksi - Ir.eh· · saimme maksaa siltä kalliit 

l unn at - ne~vote llaaJ~ raikaa 31 tä ett ·· Englanti va. stik-

k eksi suo~tuisi er~isii n u 5iin ~iinti ö ih1n englanti l a i siin 

t v roi in n~den Ranskassa • ikäli ymmärr än - ei.vä t näroät kUn-

t öt voine koskea i t~än sell i si 

me R nskean. is sä määrin Engl anti 

ke eksi suos tumaan vastapal veluksi in 

tav r oi ta Jolta me vi em

ehkä on v lmis va stik-

m öS oliitti ella tai ti-

naussi alll.lla , s itä on vaikea ta toist i se" si mit "'än varmuudel-

1a anoa. 

Clen uai d'Orsaylla nimenomae.n kiinnit tänyt huomiota 

s iihen, i nkä ikävän vaiku tuksen meillä teki s i, Jos urvalta 

Enelbn ti saisi tuon edun i lmaiseksi kun me plenet maa t olem

me siit ä kall i isti maksaneet. 

Puhutaan pal jon myö skin tunnetun tuontlmaksun (2 _ 4 _ 

6 %) muuttamisesta siksi mitä se oli aikaisemmin, Jolloin 

kaikilta meahan t uoduilta tavaroilta nostettiin 2 ~ 8Iåä1Dea 

.r1koismak~t vastaten saksalaista Umsatzsteueria (täällä ni

meltäAn taxe sur ohiffres d'affaires). Asiaa pohdit,an parai

kaa parlamentin valiokunnissa. Pidetään tOdennäköisenä, että 

Jos ' se poistetaan Englannll ta, se suosi tu immuud en pe~13tuk.el

la pOistetaan muiltakin. Tästäkin olen ulkoministeriössä huo

mauttanut. Kuten muistettaneen, t~ä mak~ on poistettu Ita

lien ja Belgian osalta, kun nämä vastavuoroisesti muuttIvat 

heillä voimassa olleen vastaavan maksun aamanlaI.eksI kuin 

Ranska •• a koh41.taen sen yk.InoHan ra.nakala1al1n tavarolhln. 

~8ensa1mak~ Ja~nen ensi vuonnakIn näyttää to4ea-



näköiseltä, s i ll ä Chautempsin hallituksen budjett i ehdotuksesaa 

f Iguroi 22:i mll oonae. fra ng Ia erlkoi sena tulolähteenä 11sena

slma.kSUiata. lIi ten ja mihin artIklolhin s1 t ä. aiotaan sovi t-

taa., 611 tä on alli tuksen eri kois es ti pääte t tävä, sillä ny. 

ky i nen asetus llaensslmaksulsta me nee umpeen t.k:n viimeise_ 

nä äivinä . rullaanko Joitain llsensaeJä todella ensi vuona 

na myymään huu okaupII.lla (aion ei ol'!" vielä pää te tty. Pu.u,.. 

tavar aan nähden meillä on varmuus että niin ei tule tapah
xl rumaan. Vas tus tus puu tava r a lisenssimaksuUll nähden on kaikklal_ 

l a suuri, mutta neidän taistelurlntamaamme heikentää se to-

siesia. että lisenssimaksusta huolimatta tämän vuoden puuta

varak iinti 6 runsaasti t äyttyy Ja että rullaamattomana on 

vielä varsin huomattavia määriä. Joten emme voi väi ttäl., 

että lisenssimaksu. Joka on l uonteeltaan f iskaalinen, olisl 

vähentä nyt puutavara t uontiamme Ranskaan. Tosiasia on. että se 

on vähent~nyt Keski-Euroop an huonojen l a jien kilpai lukykyä 

meidän rlnnallammel Tullin, tuont1mak~ln. li •• nssimaksUll y.m. 

ollessa niin korkeita kuin ovat nykyään, tavaran ~ mer

ki taee vähemmän, minkä vuoksl tulee edull1 semmaka1 ostaa ha

li teetti tavaraa, Jon.ka lialmakau t eivä t ole lien korkeammat 

kuin sekundatavarankaan. 

xJ 
Kulta vhntlt&varolt __ .i 11.enssluksu rasita. 


