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Herra Wln1steri, 

Tämän ohella l ähetän kunnlolttavlmmin Herra Klnls-

terllle Tokion l ähetystön raportin No. 1 koskeva antshuri-

~ ,selkkauk.se-tat kaisuoa:,cl0.l i_su ':<91 a . 

'ustaanottakaa, Herra Mi nisteri, erinomaisen kun

ni oitukseni vakuutus. 

, 

Herra YlnlsteriA. W. Hackzell , 
Suomen Ulkoasiainministeri, 

y.m. y.m. y.m. 
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Salainen . 

. .... x .O . .K I O . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. /7' . 
I ~f;Le< ' '33 

Tok1o "" 6 . ,nä t_ kuuta 19 33. ~f.E ' '33 ;' 

Asia : koske . l4a.nt.ahurl.&n. ae~8en 
ratka1sumabdol11suuk81a~ 

t:. C?->-() !('') 

WAntshurian kysymyksen ratkaisun osottauduttua tois

taiseksi ylivoimaiseksi kansainliitolle, on kuuleman mukaan kulu

va lomakausi sekä Genevessä että muualla käytet t t uusien ratkaisu

muotojen keksimiseksi, joiden voitaisi olettavan t yydyttää molem

pia asiapuolia. Täällä väitetään myös, että hallitus olisi alkanut 

kiinnittää huomiota eräissä piireissä täällä, joskin hyvin varovai

sessa muodossa,esitetyille vaatimuksille, että Japanin olisi luo

vuttava t ähänastisesta non possumus kannastaan ja konstruktiivisil-

' la ehdotuksilla edesauttaa kansainliiton pyrkimyksiä selkkauksen 

selVittämiseksi, mutta, mikäli tuntuu, eivä t nämä vaatimukset tois
r-

tai seksi ole johtaneet mi hinkään realisempiin toimenpiteisiin • 

Enemmän huomiota kiinnittävät puoleensa ne ajatuk

set selkkauksen selVittämiseksi, jotka ovat kotoisin eräistä t ä

käläisistä, ei-japanilaisista piireistä. Olen ollut verrattain lä

heisessä kosketuksessa näiden piirien kanssa ja on heidän suunni

telmistaan annettu minulle seuraavat luottamukselliset tiedot. 

Kyseessäolevat piirit lähtevät siitä, ettei kol

mion Japani, Kiina, kansainliitto rajoissa voida päästä mihinkään 

sellaiseen ratkaisuun, jOka~~ mittaan läheskään voisi tyydyt-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

n T ". ; 
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,~ t~~ molempia asiapuolia. He katsovat sen vuoksi, että ratkaisua 

selkkaukselle on etsittävä toiselta linjalta, jossa olisi aino

astaan kaksi tekijää, nimitt~in toiselta puolen Kiina ja toisel

ta puolen, niin kummalliselta kuin se vOi ,kuuluakin, n . k . Man

chukuo , joka viimemainittu J a anin taivuttamana ehdottaisi Kii

nalle väl ittömiä neuvotteluja. 

Alotteen alkuunpanijat arvelevat, ett~ tuollaiset välittö-

mät neuvottelut olisivat kaikkien asiapuolten intressissä ja pe

rustelevat kantaansa seuraavasti. 

Mitä ensiksi Japaniin t ulee, on tä~llä tunnettu tosiasia, 

ett~ vaikeudet Mant shuriassa, niinhyvin taloudellieet kuin soti

laalliset ja poliittisetkin päiv~ päiv~lt~ ovat yhä vaan kasvamas

sa ja ett~ asianomai sille tääll~ vasta nyt alkaa selvet~ että 

antshurian säilyttäminen on vaikeampi urakka kuin mitä alussa 

luultiin. Mantshurian valtauksen lasketaan hyvin alhaisen arvion 

mukaan maksavan Japanille noin 5 miljoonaa dollaria kuussa yli 

rauhanajan normaali sten menojen. Tämä suunnaton ~eno yenin arvon 

samanaikuisesti huimasti las1iessa ja hintojen vastaavas ti nous

tessa on jo herä ttänyt paljon tyytymättömyyttä , lähin~ liike- ja 

finanssi aailman keskuudessa. Nämä t yytymättömyyden ilmaisut pi

de t ään kuitenkin visusti salassa ja sanomalehti sensuuri on erin

omaisen ankara , sillä herra Matsuokan on Geneveesä voitava vedota 

t äysin yksim1eliseen kotimaiseen rintamaan ja siten herättää e

nemmän pelkoa esiintymisell~~n. 

Mit~ sitten sotilaallisiin vaikeuksiin tulee, ovat sota

ministeri Arakin lupaukset Kantshurian pikaisesta rauhoittamisesta 

ainakin toistaiseksi j ä~neet tuloksettomiksi ja silmin~kij~in 

kerto ukset nykyisest~ olotilasta esimerkiksi H~binissa ja Muk

denissa, puhumattakaan rautatielinjasta et~ämm1l1~ olevilla seu

duilla, antav.t valaisevan kuvan siitä uskomattomasta sekasorros

ta, joka KantshUriaasa nykyään v~litsee. Lisäksi tulee se seikka, 

että Kanobukuon sotavoim1sta huomattava osa on osottautunut hyvin 

eplluotettaviksi ja valmiiksi siirtymään kiinalaisten puolelle, 

jos vaan tarjoukset ovat olleet tarpeeksi houkuttelevia. 

K1t~ ~opuksi poliittisiin vaikeuksiin tulee, ei t~ällä 
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ole mikään salaisuus että suhteet Manchukuon valtionpäämiehen 

Henry Pu-Yin ja t äkä l ä isten aotilasviranomaisten välill~ ovat 

kaikkea muuta kuin hyvät. Henry Pu-Yi kuuluu nimittä in olevan 

vallan tyytymätön nykyiseen asemaansa ja hänen vaikutuksensa 

rajoittunee siihen että hä n ulospäin eSiintyy jonkunlaisena puo

lueettomana kylttinä t äydellisen määr äämisvallan Manchukuossa 

ollessa japani l aisilla, l ähi nnä sotilasviranomaisilla. Täällä 

kerro t aan , vaikken ole voinut kontrolloida huhun todenperä isyyt

tä, että hän olisi karannut Hsingki ngi stä , Manchukuon pääkau

pungista, mutta joutuneen pakomatkallaan japanilaisten k'isl1n, 

palautettu virkaansa ja istunee nykyään jonkunlaisessa kotiares

ti ssa palatsissaan. 

Edelläkerrottu j en vaikeuksien vuoksi laskevat alussa

mainitut piirit, ettei Japani ehkä olisi haluton taivuttamaan 

llanchukuon välittömiin neuvottelui hin Kiinaa kanssa, edellytyk

sellä tietenkin, että se saisi riittäviä takeita siitä , ettei 

sen el1nintressej ä Mantshuriassa tulevaisuudessa vaarannettai-

si. Tuollainen menettely Japanin puolelta voisi tarjota sille 

kunniallisen ulospääsyn siitä umpikujasta, jossa se nykyään e

pä ilemättä on. 

Mitä sitten Kiinaan tulee, kohtaisi suunnitelman 

toteuttaminen sen puolelta todennäköisesti suuremp~ikeuksia • 
Onhan Kiina koko ajan johdonmukaisesti ollut sillä kannalla et

teivä t mitkään neuvottelut voisi tulla kysymykseen ennenkui n 

japanilaiset joukot Hantshuriassa on siirretty rautatiealueen 

suoja-alueelle, johon vaatimukseen Japani ainakaan aluksi ei 

tulisi suostumaan. Ottamalla kuitenkin huomioon/ että Kiina lie

nee periaatteessa hyväksynyt Lyttonin raportin, jossa muun muassa 
I / 

nimenomaan sanotaan, ettei Mantshuriassa aikaisemmin vallinneen 

olotilan palauttaminen olisi mikään ratkaisu vaan olisi päin-, 
vastoin omiaan tuottamaan siellä uusia häiriöitä, voitaneen olet-

taa, että Kiina,i&ZF riittäv~n painostuksen alaisena suurvaltain 

puolelta saataisiin suostumaan hyväksymään Manchukuon neuvotte-
/ 

lutarjouksen. Tämänhän ei tarvitsisi Kiinan puolelta edellyttää 

Manchukuon tunnustamista itsenäiseksi valtioksi vaan ainoastaan 
/ 
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4. r. samanlaatu i sia neuvotteluja kuin ne, jolta Nanklngln halll-

~~ tus jo usempien vuosien kuluessa on k~ynyt Mantshurian edus

tajien kanssa Chang - Hsueh - 11nln ja ~nen polkansa Chang

Hsueh - liangin ollessa siell~ yksinvaltiaita. 

Mlt~ lopuksi kansainliittoon tulee, tuottaisi ajatuksen 

toteuttaminen sille suoranaisen helpotuksen ja voisivat se 

toimenpiteet enempi~ tuloksia odotettaessa rajoittua asian 

käsittelyn lykkäämiseen "aslanosaisten pyynnöst~" toiseen 

istuntoon, menet t elytapa, jossa sillä jo on tottumusta ja jon

ka se todennäköisesti mielellä~n omaksuisi myös nyt kyseessä

olevassa sille hyvinkin kiusalliseksi käyneess~ . tilanteessa. 

Edell~ on selostettu ä~riviivat puheenalaisesta suun

nitelmasta perusteluineen, joka täältäkä sin yksityisesti on 

saatettu erä iden eurooppalaisten valtiomiesten tietoon. Ei 

liene kiellettävissä, että sillä on erä itä mahdollisuuksia 

"pelastaa kasvot" kaikilta selkkaukseen nyt osallistuneilta. 

Sen toteuttaminen ja lopulliset tulokset tulisivat luonnolli

sesti täydellisesti riippumaan siitä myötänlielisestä suhtautu

misesta ja hyv~stä tahdosta, joka olisi välttämätön niiden puo

lelta, jotka l ähinnä o~ vastuussa selkkauksen saattamisesta 

onnelliseen ratkaisuun • 

Lopuksi pyyd~n, ettei tätä raporttia otettaisi tle

doituksiin. Olen l ähettänyt kappaleen ministeri Holstille sil

t~ varalta, ett~ alote jossakin muodossa tulisi esille l ähi

tulevaisuudessa Genevess~. Täm~ on kuitenkin v~hemmän luulta

vaa koska ne henkilöt, joiden tietoon suunnitelma on saatettu, 

ovat kä sityksenään lausuneet, ett~ aika tuskin viel~ on kypsä 

sen esilleottamiseen. 
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..... ::t' 9 K . 1 0 SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTTI 0:0 2. 

Tokio 

Asia : ko sk eJl.a. ... vi.i.me.1s.i.ä .. t .a.pa.b.:t.uxlli .a. ... 

~huriassa. 

Salain en . 

. ---

Viimeiset uutiset antshuriasta ovat varsib vaka-

via. Eilen t änne saapuneiden tietojen mukaan ovat ilmitaistelut 

taas käynnissä, t ä llä kertaa ShanhaikWanissa, jonka kaupungin 

japanilaiset joukot toissapäivänä miehittivä t. Levottomuuksien 

puhkeamisesta kumpikin puoli syyttää toista. Tapaukset Shanhai

kwanissa antavat sitä enemmän ai hetta huolestwniseen koska kau-

punki sijaitsee juuri Mukden-Pekingin rautatien varrella, johon 

pääasiallisesti on si joi tettu englantilaista pääomaa. Heti tais

telutietojen tänne saavuttua kiiruhti Englannin t äkäl ä inen suur

l ähettilä s ulkoministerin luo lausumaan huolestumisensa tapahtu-

mien johdosta. Ulkoministeri oli t ähän sanonut, että kiinalais

ten provosoiva esiintyminen oli pakottanut japanilaisten joukko~ 

}en itsepuolustustarkoituksessa r yh t ymään vastatoimenpiteisiin 

sekä vakuuttanut, että Japani tulisi ryhty~ään kai kkiin mahdol

lisiin toimenpiteisiin levottomuuksien lokalisoimi s eksi. Samalla 

hän kuitenkin oli lisännyt, että ellei Kiina muuttaisi poli tUk

kaansa Japania kohtaan varmuutta ei ollut olemassa siitä, eikö 

tilanne voisi kehittyä vakavammaksi. 

Muuten täällä on juuri viime aikoina odotettu levottomuuksia 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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2. 

nyt kyseessäolevalla alueella. T!i!zI.ä johtu1.l l Eihinnä sl1 t ä että 

se sijaitsee Jeholin maakunnan r a jalla, joka vielä on tosialli

sesti valtaamatta, todennEikö isest sen vuoksi etteivä t japanilai

set joukot Mantshuriassa ole tähän riittEineet, vaikkakin se viral

lisesti on proklamoitu kuuluvaksi Manchukuohon elimellisenä osa

na. ~ Nyt väitetään kiinalaisten juuri t äältäkä

sin valmistavan suurta offensiiviä Manchukuon takaisib valloitta-

miseksi. Otin ennen joulua puheeksi t ämän ~~an muutamien j apani

laisten yleisesikuntaupseerien kanssa pienessä seurassa eräässä 

yksityisperheessä . He lausuivat t ällöin kä sityksenEiän, ettei Kii

na omassa i ntressissään tulisi tuota yritystä toteuttamaan, mutta 

että jos kaikesta huolimatta niin kävisi Japani oli valmis estä

mään sen . He lisä sivä t nimenomaan, että sellaisessa tapauksessa 

sotatapaht~mat eivät kuitenkaan tulisi rajoittumaan Jeholin maa

kuntaan, vaan että Pekingin ja Ti~ntsinin kohtalo myös samalla 

ratkaistais11n. 

Ottamalla huomioon ne sU'~attomat ja keskenään jossakin 

määrin ristir11taiset intresstt, joita suurvalloilla on näillä 

paikkakunnilla, olisi ilman muuta selvää , kuinka kauaskantaviin 

seurauksiin näiden seutu jen muuttwninen sotanäyttämöksi voisi 

johtaa • 
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t 

okioBsa t ammi kuun 20 p :nä 19)3 . 

o . 21. 

Herra l nisteri, 

.3 ao~~ 
1. ~ '3:) , 

1)'- e ' J>-

Tämän ohella l ähetän kunnioi t t avi mmi n Tokion l ä -

hetystön rapor tin No. 3 koskeva euvosto-Venä jän non-agressio

sopi mustarj ouksen vii meisiä vai heita . 

Vastaanot t akaa, Herra tnisteri, erino naisen k~~ni

oitukseni vakuutus • 

Herra Ministeri A. Hac kzell, 

Suomen Ulkoasiai nministeri 

y. m. y. m. ym. 
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Salainen . 

T .. Q .. l{. 1 0 . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3. 

Toki o . ssa 20 p:nä tWlll!l i kuuta 19 33 . 

A sia: e.UYQs:tQ:-:V.e.näj än ... nQn~ggr.e..a.elo-

.I?ogimustar jouks en viimeiset vaiheet • 

.... ~. ': -... _"'" .. ,. .. -, .. .. .~ . . 

Kuten raportissani No. ! g' viime vuodelta mainitsin, 0-

sotti Neuvosto-Venäjän ja J apanin vä l inen yleispoliittinen tila 

viime syksyn kuluessa j atkuvi a parantumisen merkke j ä . Oltiinpa 

t ääl l ä eräi s s~ virallisissa piireissä ni inki n optimi sti sia että 

t 'mä vä lien parant umi nen voisi j ohtaa . yöntei s een ratkaisuun kau
ki n/ 

an vireilldollee s ee aon agress iosopimuksee : 1::: : c.e.l . ::t tä: -:;~~ llai-

_t ot ~~sumat e i vä t myöskään olleet a ivan tuulesta t amma t t u ja 

osoitti myös Japani n Geneven-valtuuskunnan pu een j o t aj an herra 

' atsuokan vii e j oul ukuun puoli vä lissä pitämä puhe, j ossa hän, 

kosketellessruul Neuvosto-Venä j än suht autumista Mantshurian kysy-

ykseen , totesi, että l~ euvosto- aIli tus pi dä ttäyt yessään kaikki

nais'sta sekaantumisesta oli oikein käsittänyt t ilanteen anta u

riasaa sekä et tä t ämän j ohdosta mieliala Japanissa oli muuttunut 

suoaiolliseksi ehdotetulIe non-agressiosopimukselle. Kaikki t ä l

laiset toiveet ovat kuitenkin nyttemmin osottautuneet täysin pat-
o/ 

t äviksi ja huletta voi sanoa, että puheenalaisen sopi muksen te . e-

minen t ä llä haavaa on etäämpänä kuin ehkä koko sinä aikana, jona 

se on ollut vireillä . 

Koakeivät asian viimeiset va i heet ole aivan vailla 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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2. 

mielenkiintoa, selostan niitä t·ssä l yhyesti, joski n ehkä Suomen 

lehdistössä on ollut asiasta uut isi a . 

J apanin puolelta anne t ussa suulli sessa vas t auksessa Neu

vosto-Venä j än t äkä l ä i sen suur l ähettilään udi s tettuun t ieduste

l u\m , miten J apani suhtautuisi ehdotettuun sopi~kseen, viitat

t iin s iihen t osisei kkaan että t äällä oli er;åvia mielipiteitä 

s i i t ä , mikä aj ankohta olisi sopivin tuollaisen sopi muksen teke

miselle. Erä s kä s ityskanta kannatti sopi muksen pi kaista solmi mis-

ta, koska se vois i turvata vastaisu'.ldessa ehkä syntyvien erimie-

lisyyk si en r auhanomaisen ratkaisun , toisen kä sityskannan pitä es

s li ki i nni s ii tä että ne syyt, jotka voisivat antaa ai hetta eri

mi elisyyksii n ensin olisivat poistettavat sekä että sellaiset 

yl eisl uontoi sem a t kysymykset, kuten non- res siosopi muksen te-

keminen , ol i s i vat ot ettavat harkittavi ksi vasta sen j ä lkeen . Pun-

nitessaan näit~ kä sityskantoja oli Japanin hallitus omaksunut 

s en kannan , ettei ai ka vielä ollut kyp sä paktin solmi miselle, 

velle. tarkoit~~ senmukaisemmak si että ensin ry . dyttä isiin mieli-

pite i den vai htoon sellaisten erimielisyyksien r auhanomaisesta 

r a t kai semise : ta, jotka voisiva t synt yä si i t· että asestetut j ouk-

ko-osastot olivat tulleet ko sket uksiin toi stens a kans sa. Tämän 

johdosta ehdotettiin· euvosto-Venä j än , Japanin ja !.:anchukuon 

edusta jista muodostetun komissioni n aset tamist a t utkimaan kei

noja rajavä likohtausten vastaiseksi ehkä isemiseksi. 

euvosto-Ven'·j ä n puolelta annetussa vastauksessa 

suttiin valit te l u siitä ettei Japanin hallitus ollut yhtynyt en

si nmainit t uun käsityskantaan, vaikka sillä oli ollut J apanissa 

kannatusta ja todettiin että Japanin kannan ehdottomasti t äytyi 

johtaa sen ajatuksen t ä ydelliseen kieltämiseen että non-agressio

sopimukset ja kansainvä lisesti deklaroitu luopuminen sodasta 0-

lisivat keinoja Kellogg paktin edellyttämien erimielisyyksien 

sovittamiseksi. Lisäksi huomautettiin, että Japanin hallitus il

meisesti oli sitä mieltä, että non-agressiosopimuksia yleensä oli

si solmittava ainoastaan sellaisten valtioiden välillä, jOilla 

ei ollut mitään erimielisyyksiä keskenään, mutta kun otettiin 

huomioon nykyinen keskenäinen taloudellinen ja poliittinen riip

puvaisuus kansojen välillä, oli tuollainen suhde tuskin mahdolh-
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nen , e t enki n niiden valti oi den vä lillä , j ot ka suuremmassa tai 

pienemmässä mää r in olivat naapur ivaltioi ta. Ei hän myö skään ole

massaolevi en erimi el isyyksi en r atkaisua voitai si pitää takeena 

s i itä e tteikö vast ai suudessakin voisi synt yä samanlaatui sia er!-

mieli syyksiä . Eivä t myö skään ne valtiot, j oiden kanssa Neuvosto

: a llitus oli solmi nut non- agr e ssiosopi muk sia olleet missää n muo-

dossa t unnustaneet molemmi npuolisten erimieli syyksien olematto-

muuden . Aivan ä skettä i n oli !euvos t o-ballitus solmi nut t uollaisen 

sopi muksen se l l aisen val tion kans sa , jonka kan ssa vie l äpä r aj a-

sU. teet olivat ri idana l a i s et j a j ota vastaan s illä oli yvin pe

r uste l tuj a a l uee l li sia vaat i muksia. euvost o-balli t uksen mieles

t ä oli i in yvi n non- agres s i osopimusten kui n Kel log pakti n mer-

ki ty s siinä että valtiot , myöntäessään er i mi eli syyksi en olema ssa

olon tai n i iden mahdolli sen synt ymi sen , l uopuivat ni i den r a t kai-
01. 

s emise sta voimakeinoin Bck" e t t e i euvost- al li tus i t enki:iän voi-

nut olla s i t ä mi eltä e t t ä s en ja J apani n vä l il l ä ol isi se l l a isi a 

erimi elisyyksi " joita ei voit aisi tai joita s e ki el t äytyi s i r a t-

kaisemast a rauhanomaisin keinoin . Neuvosto-Venä j ä n e dotusta ei 
i n/ 

myö skäHn olisi ka tsottava mi ksikään Kellogg sopi muk sen väheksymi-

seksi, vaan tarkoi tt i se pä i nvastoin ma i ni t un sopi muksen vahvis-

tamista bila teraalisil la sopi muksi lla . Lopuksi huomaute t t ii n vas-

t auksessa, et t ä sopi mus t ar j ous oli edel leen voit. assa sekä et tä 

euvosto-hallitus oli val mis keskus tel emaan J apani n hallituksen 

kanssa ebdotetun r a jakomis s i onin aset tamises t a. 

Edelläolevi en t ieto jen jul kisuut een saattaminen ve

nä l ä isten t oimesta her ä tti t äällä suuttu!nuksen myr skyn . Tä kä l ä i-

sessä ulkomi nisteriössä kerrott i i n mi nulle, et t ä neuvo ~teluja 

kyllä oli käyt y kommuni kean j ul kaisemisesta, mutta et te i n i i ssä 

vielä oltu päästy mi hinkään lopullisiin tuloksiin venä l ä isten 

ryht yessä niitä yksipuolisesti j ulkaisemaan. 

Pääasiallisimpana syynä Japanin ki eltei seen kantaan 

non-agressiokysymyksessä voitaneen pitää sitä tosiseikkaa että 

sotilasviranomaisten jatkuva vastustus paktin solmimi sta vastaan 

on hallituksessakin nyt lopullisesti päässyt voitolle. Tämä 

käy ilmi myöskin ulkoministerin puheesta parlamentin avajaisis

sa toissa päivänä, jossa hän puhuessaaan sanotusta paktista ni-
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menomaan totesi, että , ottamalla h~oon erä issä piireissä voi

makkaasti esitetyt mielipiteet, hallitus oli katsonut, e tte i 

hetki vielä ollut tullut tuollaisille neuvotteluille. yötä

vaikuttavina seikkoina sii hen että hallitus taipui sotilasvi

r anomai sten vaatimuksiin lienee myös ollut Manchukuon hartaasti 

toivotun de jure tunnustuksen Neuvosto-Venäjän puolelta edelleen 
"," . 

viipymisen sekä t änne t äydellisenä yllgtyksenä saapunut tieto 

venäl ä is-kiinalaisten diplomaattisten suhteiden uudelleen sol

mi misesta, jota tapa tumaa tulen eri yhteydessä kä sit telemään. 

Vaikkakin Neuvosto-hallitus on s elit tänyt edelleenkin 

pysyvänsä non- agressiotarjouksessaan, voidaan kuitenkin jolti

sellakin varmuudella sanoa että kysymys pitkiksi ajoiksi on 

si i rtynyt päivä jä rjestyksestä ~ois • 

___ -LJJ.~ 
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Sa lainen . 

T 0 K l O SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

4- . 

ssa 4- p:nä helmi kuuta 19 33 . 

I I 

Asia : Havai ntoj.a . a..nt.s.l.t,J.;J;l~ ... ~Y- .' 

qymyks~~s 1i . 

Eilen illa l la oli minulla toista t unt ia .'est ·vd. 

ke skust el u · antshurian kysymyksest ä ja Japanin nyky suht eista 

ka sainliittoon var aul komi nisteri Aritan kanssa, jonka hartioil

la flä i den asiai lähin hoito ul komi nisteriös sä o . erra Arita 

on tunnet ust i 'antshurian politiikan jyrke ~n suunnan ka 

ja j a kutsutt ii hänet t ä än suunnan a l kaessa voittaa alaa 

vuosi sitten l ä ettil"stoimestaan i enissd. varaul ko i i steri 

vastuunalai selle paikalle . Kesk lstel un kuluessa , joka t apa tui 

,yvi n t uttavallisessa sävyssä , nuo asi täne : uolestum i sensa 

si i t ä käänt eestä , jonka asia vii . e pä i vinä oli Geneve ssä saa-

nut E lanni ja Ranskan edustajain suostuttua kanl attamaan 

jul kilausumaa ' anchkuon non- t unnustami sesta, ut ta vä it ti hän 

että edesvastuu neuvotte l ujen todennUköisestä epäo istumi ses-

t a ei voisi l angeta J apanille , koska t äältä käsi n oli koko ajan 

te ' t y tarmokasta t yöt ä a s ian r a t kaisemiseksi sovitte l utietä , 

s.o. kolmannen pykäl än pe r usteella ja si inä tarkoituksessa esl -

te t ty l ukemattomi a ehdotuksia, j otka kui tenkaan eivä t olleet 

saaneet myötämielist' vastaanottoa muiden edus t aj a i n puol elta. 

osin hän huomautti , ettei Japani pel~ännyt neljä nnenkään py-

Jakelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

...• ...... ........... .... _ ..... .....•........... .. ..................... ... lIe . 

. .... .... ...... ...... ...... ... ..................... ......... .. . II • . 
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kd l än sove l luttamista, koskei sek~än voisi järkytt ä Japanin ase-

maa 'antsi":uriassa, mutta että mieluummi n " ht ä isiin sovittelun 

kolma~en pyk~län nojalla on. ist uvan , koska . e l jän en pyk' l ä n 

sovell uttaminen ma .dollisesti voisi jo taa arva~nattomi in se l r aUK-

sii • "i t ä ~ 'n täll i::: tarkoit ti kiivi pian selville ' ,äne suor aan 
an/ 

tiedustellessa mielipi de tt" n i s11 t ä , miten l uuli sin Geneven tu-

levan su:,tautuma an Je olin maakunnan vaI t aamiseks i piakkoin a l ka

viin sotilaallisii toimenpiteis i i ja olisiko syyt ä luulla, että 

kansa inliitto t ulisi r i nnastamaan tuollaiset operatiot sellai sten 

sotatoimenpi teiden ka'1ssa , jotka ,~oht aisivat sanktioihin Japania 

vastaan 16 a rti kl an perusteella. ( v' stasin että ko ska Je olin aa

kunnan ainak i toi staiseksi on katsot tava olevan ki ina lai sta alu-

etta,. Geneves sä tuski tulta isiin yht ymään t äällä erä issä piireis

sä v allit sevaan k~ sitykseen että sen valtaami ne olisi verra tta-

vissa nii hi n r au!loitt istoi enpiteisiin , jo i hin ti aikanaan 

r y t yi ?o.j oi s-I nt i a ssa sek' Ranska l Geriassa. Sanktioiden : a: öol

Ii en sovelluttami ne, näyttiki e nen\ kai k ea hti.::1t i1. huo lestuttavan , 

mutta sii t~ 1 uolir" atta hän hUO~:1aut ti , et tä , a Ili tus !lykyään oli 

iin ankaran pai nostuksen a l aise, a yle i sen ie l i p i t ee:1 puo l e lta, 

ette i ~ uut a tie tä e i1.i1. olL.lt l öydettäv i s d . Kun t ä " johdost.a h~:-

eltä tiedus t elin , uka tuo t a "yleistä mi elip i e t tä " l~hi nä e-

dust i ja missä muodossa pai no s tus oli il ennyt , vastasi hiin , että 

ky symyksessi1. olivat n . k . isänmaalliset or€ani sat iot patriotie 

leagues ), joille , kuten h~n lisä si, oli löydett~vissä vertauskoh

tia myös Suomen vi i e i kaisesta istoriasta. Hän mainitsi vi e l i1. , että 

t ämä org anisatio , jonka j ohto on nä kymätön, mutta silti hyvin ar

vovaltainen, 011 viime aikoi na suure s ti voimistunut. Sen pää jonto 

oli Tokiossa, mutta yli 10,000 alaosastoa toimi ymp~ri J apanin j a 

oli sillä edustajansa pieni mmissä maalaiskylissäkin. Liikkeeseen 

kuului 1 'hinnä entisiä sotilaita (ex- service men) ja sen johto 

tarkkasi kiinteästi ja suurella valppaudella kaikkia hallituksen 

ede sottamisia antshurian kysymyksessä , saaden muun muassa ulko-

mi nisteriö noin 50 sähkettä päivässä, joissa vaaditaan , ettei o

tetta saadå hellittää . 

Keskustelun muun osan, l ähinnä Japanin mahdollisen ero&-
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Salainen . 

T 0 K 1 ... 0 .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 5 • 

Tokio ssa 9 p:nä helmi kuuta 19 ) . 

A ia : 

.ky.s.y r kse.s.s.ä. .. lI .. 

Raportissani o . ~ täm 'n kuun ~ p :lt ä selostin 

alkupuolen siitä keskustelu sta, j oka mi nulla oli varaulkominis

ter i Aritan kanssa antshurian kysymyksestä ja Japanin suhteista 

kansai nliittoon tuon ky s ymykse yhtey essä . Jatkan t~ ssä . ainit-

t ua selostust a . 

Keskus te l e siirryt ty ' nii ' i seu r auksiin , j o~ 

hi n asian Japanil l e epäeuullinen r a t kaisu kansai liitossa voisi 

j o' taa , huomau t t i mi nist e r i _ita, että e .nenkui n mi ' i nkään toi -

menpi t eisi!. sii ni:!. suhtee ssa voi taisii r y: t yi::: , olisi odotettava 

ylei skokouk s en 15 arto pyk~ län peru steella tekemä~ p~~töstä . Sen

tapaist a menette l yä oli kui~enkin j o alustavast i suunnite ltu hal-

litu spiirei ssä , e ttä , jos t uo p'ätös ei tulisi kunnioit t runaan 

anc hukuo i tse ä isyyttä , mi kä myös oli todennäköistä , t ul i si Ja

panin valtuuskunta esit tämään ylei skokoukselle deklaration , jos

sa lausuttaisiin valittelu siitä et t äivät kansai nliiton eri el i -

met asian kä sittelyssä olleet ot taneet huomioon Japani n puolelta 

esitetty j ~ vilpittömi ä sovitteluehdotuksia sekä todettaisiin, et

t ä vastuu sovitt elun epä onnistumi esta ei voisi l angeta J apanin 
hän , 

syyksi. Tiedustellessani r aj oit u iaivatko toi . enpiteet t ä hä n , sanoi 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

~~ . .. ..................................... ................................................... ... ..... ........ ... lIt. 

~ftf.x.H~ ........... .... .. .................................. ........................................... ............... /It. 
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2. 

e ttä koska valtuuskunnalle sen j älkeen ei jäisi mitgän te t ä

viä Genevessä , se todennäkö isesti samanaikuises!/kutsuttaisiin 

kotiin. itemmälle ei modus prooedendi n suuntaviivoja oltu hal-

lituksessa toistaiseksi kehitetty . Sotilaspiireissä oltaisiin 

kyllä valmiita menemään pitemmälle ja heidän mielestään olisi 

Japanin eroamisesta liitosta ilmoitettava heti sen j ä l keen kuin 

yleiskokous on hyväksynyt 19 miehen komitean ~KllilKä~IIMKK pää-

töslausel m nelj ännen pykä l än perusteella, 'mutta ainakin tois-

tai seksi hallitus halli tsee tilannetta. erra rita lisäsi kui-

tenkin , että asioiden vastainen kehitys kansainliitosta eroamie een 

nähden tulisi luonnolli sesti palj on riippumaa yleiskokouksen 

päätöksen sanamuodosta, jossa suhteessa toista iseksi olisi yö

dytöntä ryhtyä mi hi nkää arvai l ui in. Jos pä~tös kuitenki n , vas

t oin l uuloa , tulisi sisä ltämään joitakin Japanin kansallista 

kunniaa loukkaavia kohti a tuli~ivat tiet ysti kysymykset kansain

liitosta ero~ isesta ja valtuuskunnan poiskutsumisesta myös varus

tusten supistamiskonfere s s ista viipymä t tä vireille. rlän lisä si 

aivan kyl mästi , että Euroopassa yleensä oltiin val miita yliarvioi

maan niitä etu ja, joita Japani lla muka oli j ä senyydestään krulsain-

lii tossa ja pyysi mi nun mainitsemaan, mitä haittoja Japani lla kä

sitykseni mukaan tulis i eroamisesta olemaan. Kun t ä llöin otin 

puheeksi J apanin kansainliitolta saaman mandaatin Etelämeren saa-

riin ja sen todennäköisen menet tämisen, lausui hä l , ette i tuol-

lainen johtopäätös ollut oike~koska Japani on Versaillesin rau-

brulsopi muksessa saan~t mainitut saaret vastapalveluksena Japanin 

laivaston maailmansodassa liittoutunei l le antamasta tehokkaasta 

avusta hei dän kuljetusreittiensä suojelemiseksi sekä että ainoana 

syynä siihen, että koko mandaattikä site ttä lainkaan oli olemassa 

oli se, että presidentti Wilson esiintymi sellään rauhanneuvotte

luissa oli tehnyt mahdottomaksi asioiden nimittämisen niiden oi-

kealla nimellään. Keskustelumme hi posi myöskin Japanin kansainvä-

lisen prestig en mahdollista he ikent ymistä seurauksena liitosta 

eroamisesta, mutta näytti berra Arita yrittävän rauhoittaa itse

ään s111ä että prest1gekäsite aina on suuremmassa tai pienemmässä 

m1:i.ärin rel.atiivinen. 

Keskuatelu 011 kahdenkeskinen ja tapahtui se l ähetystössä . 
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t~ miel ial aa J ananissa . 

Vastaanottakaa, erra i ni st er i , eri omaiser ku~-

ioitukse i vaku t u s . 

Herra lli ni steri A. Hackzell, 
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Salainen, 

...... J' 0 KlO SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 

. . o$.-i 0 ..... ssa 27 p:nä e I mi kuuta 1933.. 

, -- --,-- .... 
Asia: J{y;kyinen mieliala Japanissa. 

Ky symys siitä mi nkälaisiin pai nostustoimenpitei

siin kansai nl iiton .ja Amerikan puolelta ( euvostol1i ttoa e1lain

kaan ma i nita t ä s sä y_teyde ssä ) ehkä t ullaan ry: tymUän si i ä tapauk

sessa, ette i J apani tule ukaut umaan yl e iskokouksen toissapä ivä iseen 

päätökseen , askaruttaa suuresti mi eliä tä':llä . Täl laine askart el u 

onkin 'laI la luonnolline , koskapa se ma ollisuus voidaan pitää 

aivan poissulje ttuna että Japani tulisi noudattamaan esimerkiksi 

suositusta joukil:oje pOisku tstU isesta ants uriasta . :utta e uo

dot, joisea t~mä ielipiteiden il aisu tapa tuu, tekevä t Sivull iseen, 

lievä sti sanoen oudon vaikutukse • Pu umat t akaan siit' , että niis-
I 

säki n julkisissa lausunnOissa , joiden takana on j ul kisessa elä.mä s-

sä t unnettuja nimi ä , tavantakaa ko _taa i l!'!leisiä ep"loog ill1suukaia 

ja ristiriitaisuuksia sekä tosiaeikoista pi i ttaamat t omuutta, ikä 

johtunee sii tä että asianomaiset tahtovat kuvata tulevaisuuden 

niin ruusunpunai sessa hohteessa kuin mahdollista, on t ämä ielipi

te1den muokkaus vi ime aikoina saanut suorastaan naurettaviakin 

muotoja. Sanomalehdet o'lat tulvillaan haastattel 'uja nykyt1lantees

ta, joita suurin otsikoin julkaistaan ensi sivulla ja haastattelu

j e kohteina ovat vieläpä rait10teiden naiskonduktöör1 t, ri kshan-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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vet j ~t , pe l astusarmeijan yömajoissa asuvat työttö "t ja ka' vi~oi

d e. naistar j oilijat . Kaikista nä istä haastattelui sta huokuu tie

t ysti rajaton alttius uhrata kai kkensa isä aan kunnian puolesta, 

vaikkaki n t ä ydellä syyllä voidaan aset taa kysymyksenal aiseksi, on

ko heillä pi eni ntäkään aavistusta haastat t elun kohteena olevista 

asio ista, .xtiKx~~ia ilman että he siltä häikä ilisivä t mitä 

jyrki~ i n tuomita kansainliiton ja Amerikan politiikan. 

Olen t ä hän asti j os saki . määrin väheks ynyt t ämän häli-

nän merkitys t ä juur i sen lapsellisen l uonteensa vuoksi, mutta kos-
~ 1/ 

ka t ä llaisetki n metoodit, kunhan ne v~ saavat riittävän kauan 

jatkua, voivat kritiikin puutteessa olevissa massoissa l uoda yhä 

sotaisemman mi elialan, t äytynee nii hi n k i innittää vakavaa huomi ota • 

Ja kun lisäksi ennestään j o tiedetään inkä lainen mieliala armei-

jan ja laivaston keskuudessa on vallilnlut viimeisen puolentoista 

vuoden aikana, voi edellyt tää että niissäkin piireissä nykyään 

lietsotaan sotaista mi~lialaa ainaki n samalla jo' donmukaisuudella 

kui n sanomalel distön palstoilla. Erä s Bexlinissä kesäll~ 1914 pal

vellut ja tääll~ . ykyään pal ve leva diplo aatti huomauttikin minul

le ä skettä i n että mieliala t ää llä suuresti muistutti mielialaa 

Saksassa juuri ennen maailmansodan sytt ymistä . 

Tulin kosketuksii n muuta~ia pä ivi" sitten erää n japa

nilaisen pankki - ja t alousmiehen kanssa , joka on t unnet tu harkitse

vaksi ja tasapuoliseksi mieheksi. 'y~yinen j ä nnittynyt tilanne tun

t ui ku itenki n jossakin määri n käyneen hänenkin her moilleen . Hän . 

kuten yleensä ei kukaan muukaan japanilainen, uskonut mi nkään soti

laallisen saarron voivan tulla kysymykseen, sillä s~ merkitsisi eh

dottomasti sotaa . Yitä 16 artiklan sisä ltämään toiseen vai htoehtoon, 

iai~ nimittä in j ä Senvaltioiden omalta osaltaan ja ilman voimakeino

ja toimeenpanemiin taloudellisiin sanktioihin tuli, ei hän uskonut 

siinäkään suhteessa voitavan saavuttaa tarpeellista yksimielisyyttä , 

mutta jos niinkin kävisi / ei asema t~isi muodostwnaan Japanille ka

taetrofaalisekSi. Tämän hän motivoi sillä, että Japani yhdessä Ko

rean ja Yantshuxian kanssa oli useimpiin raaka-aineisiin nähden 

V miltei omavarainen ja siis jokseenkin riipPumaton niiden tuonnista. 

Ne r aaka-aineet, joita Japanilta puuttui olivat pääasiallisesti 
/ 
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3. 

~ ~ villa, puuvilla, vä riaineet, tina ja raaka-öljy. Nykyiset villa-

ja puuvillavarastot riittä isivä t kuitenkin, jos niit~ ~~st~v~s-

ti käytettäisiin, kahdeksi vuodekad eteenpäin, jotapaitsi puuvil

lanviljelykselle olisi mahdollisuuksia sekä Koreassa että Etel~- an

churiassa, kun taas villaa, j oskaan ei parasta laatua, voitaisiin 

hankkia }ongoliasta. Si~äpaitsi voitaisiin sek~ villa ett~ puuvil

la ~tätilassa korva ta silkillä . Fushuni n kivihiilikaivoksissa 

Manc nuriassa suoritetut kokeet öljyn puristamiseksi kivihiilest' 
sl 

olivat myös osottautuneet t ulokellisiksi. Sokeriin, suolaan, puu-

tavaroi hin, paperiin, keinotekoisiin lannoitusaineisiin, rautamal

miin, kivi hiileen ja kupariin nähden oli Japani jo miltei t ä ydelli

sesti omavaraine • Puhuteltavani huomautti ei millään tavalla tah-

tovansa kieltää sitä seikkaa, etteivä tkö t uollaiset painostustoi

menpiteet voisi tuotta~apanille suuriakin vaikeuksia, mutta ne o

lisivat samalla omiaan jouduttamaan Japanin ja anchurian yhtymis

t~ kiinteäksi taloudelliseksi blokiksi ja vahvistaisivat niinmuo

doin kotoista taloudellista rint&aa. Sitä paitsi hän huomautti, et-

tei Japani yksin tulisi niistä kärsimään , vaan että ne voisivat 

k~ydä tuhoisiksi myös alotteentekijöille itselleen. Niinpä hän 

esimerkki~ mainitsi, että Amerikan olisi suljettava kaikki silk-

kitehtaansa, joissa raaka-aineena-käytettiin japanilaista raaka

silkkiä , jotapåitsi se tulisi menettä~än 10 % puuvillamarkkinois

taan. Englanti taas menettäisi noin 30 % Intian puuvillamarkki

noista (Japani ostaa nykyään pUUVillaa Intiasta 500 milj. yenillä 

vuosittain) sekä Australia parhaimman villanostaj ansa. 

Taloudellisiin painostustoi enpiteisiin tulisi tode~köi

sesti liitt~än myös r ahataloudellinen painostus, mutta puhutelta

vani arveli, ettei tilanne k~vis1 nykyist~ vaikeammaksi, koska Ja

pani ilman mit~än pä~töst~k~~n kansainliiton puolelta itse teossa 

on ollut isoloitu kansainv~lis1ll~ rahamarkkin01lla jo anohurian 

selkkauksen alusta saakka. Hän lausui k~sitykse~~n, ett~ t~~n 

asti seuratun kurss1n jatkaminen on ainoa mahdolliSUUS, koska ky

symyksess~ 011 Japanin kunn1a ja sen asema suurvaltana. 

Edell~esitetyissä m1el1p1te1ss~kin on, kuten helposti huo

maa,luvattoman suuri annos aiheetonta oPtim1sm1~utta t~n kansan 

näkyy vallanneen täydellinen psykoosi, josta maa1!manrauhalle voi 

kottua ............. omia vaaroja. ~.Irt..... I.~t", ." ", 
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Täm~n ohell a l ähe t 'n kun. ioittavi i n ' erra i niste-

rille Tokion l ähet s t ön r aportin l O . 7 koskeva Jauanin eroa-

oist a kansa i li itosta . 

'lasta ottakaa , 

tukseni vakuut us • 

Herra Mi ni steri A. Hackzell, 

Suomen Ulkoasia i i nisteri, 

y. m. y.m. y . m. 

kunnioi-
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Salainen . 

'" 0 .,K .. 1....0 ....... . ....... SSA OLEVA LlUIETYSTö. 
:z 
/ ;!C{ ~n.( 

RAPORTTI 0:0 7. 
/~/:.r- , 

Tokio ssa 10. p:nä 11 htl kuuta 19 )) . 

Asia : Jap.a:..1.L 

ll.,i tosta, ... . 

Paljon puhutt j a s urella touhulla äy ttb._ ölle a~tet-

t u e::.-oa'J i ne ka11sainlii t05ta tapahtui 5i tten vii!!le viikolla . Juhla-

."iel t el oetettii:1 ylUipi t äc viimeiseen saakka ja eroamispäb.t" l sell e 

annettiin tavallista juhl a llise pi ulkonainen loisto . eisarin it-

sensti toi . iessa puheenjoht c:jana ja koko ' a lli tul: se saapuv illa ol

lessa, antoi keisarilli en salainen neuvosto (Privy Uouncil) yksi-

~!l ielisesti suostwmk sensa halli tuksen ehdotukselle , e-:;tti. JapaJ i ero-

aisi ka.."1so.i nliitosta säi::!detyn . "äräajan kul uttua ja .. y"he I ia p:: i 

vällä pi detyssä alli tuksen istunnossa valtuutt i keisari :,alli t uk-

sen ",y. tY!!I~11'1 tbist ai heutuvii toir~.e pi teisiia . Vielti SaL1ana il

tana saatto i u l ko. i n i steri ~~~~eellä pä ·töksen Sir Eric rumnon-

din tietoon . 

Edell' a i ni tun pää tök ser. yh teydes sä saatettiia . l~ i -

suuteen kaks i eri asiakirjaa, jotka ansai nne10at t ässä 1 hye !!Iän 

se l ostuksen, vaikkakaan e eiv' t sisäll' mitään eriskurnmallise~

paa. Toinen niist· oli ke isarillinen reskripti ja to i nen päämi~is

terin , varakre ivi Saiton ju l kilausuma Japanin kansalle . oleomissa 

a siakirj oissa todetaan , ettei kansai nliitto ollut hyväksynyt Ja

pani n toimenpi t ee t rauhan yll'pitlimiseksi Kaukaisessa I dässä , mi kä 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.. ............... .......... _ ... , -.-_._ ........................................................ _ ...... _ ................... . 
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sel kka 011 jo tanut vakaviin erimie11ayy al1 n Japani j a liiton v~

l111ll., siten pakotta.e Japanin yt tekemäänsä päätökseen . Vakuute

taan yös , ettei eroami en suinkaan er itse i tä ·n eristäytymistä , 

vaan että Ja~i tarkoitus oli jatkuvasti myötävai kuttaa ih 1skup

nan parasta tarkoittav&ssa kansainvälisessä y teistyössä sekä edel

lee kehittää ystävällisiä suhteita . ihin valtioihi n . Lopuksi kei

sari kehoittaa alamaisiaan rau a11isesti suhtautumaan syntyneeseen 

tilanteeseen, osottamaan jatkuvaa yksimielisyyttä sekA r ohkealla 

mielellä suuntaamaan k~t seensa t ulevaisuutta ko ti . 

Päätös ei her'·ttiinyt täällä suurempaa huo iota. Syynä sit

he oli todennäköisesti oeaksi se , e ttä kaikki mahdolliset näkökoh

dat sen puolesta jo ~tukäteen oli esitetty ni1n ettei uusia ar u

menttejä enää ollut löydettävissii , os aksi taas vii eaikaisen jänni

tyksen ai heuttama viss1 väsähtäne1syy s täk 1ä isiss · poliittisissa 

piireissä . 

olevani 
myös sek·än seikka, 

ielenkiintoa t ä. iän asian yhteydessä e i liene 

iten Japani tul ee suhtautumaan kansai nliittoo 

ja sen eli iin SiJä k den vuoden aikana, jona se pakti 1 art o 

kaan vielä t~olemaan liito jäsenen ase assa sekä oi euksiin 

u-

että velvollisuuksi i näbden . Vai kkakaan tätä puo l ta asiasta ei vie

l ä l iene l opullisesti °iirite l ty , olen kuitenkin keskustelujen pe

rusteella täkäl ä i sessä u1ko i ni steriössä saanut sen käsityksen että 

Japani n po1itiik~a täs~ suhteessa tulee seuraamaan pääaSial l ises

ti seuraavia suuntaviivoja. 

Vaikkaki Japanilla ed~lleenkin 0 oikeus. olla edustettu

na li iton yleiskokouksissa ja neuvoston istunnoissa, ei se t ulle 

mai nittua oikeutta käy t tämään , l uopuen sils myös puhee johtajan 

paikasta neuvoston toukokuun istunnossa. Jatkuvaan osanottoon v&

rustusten supistamlskonferenssiin, nlin myös maai en talouskonferens

sin jäsenyyteen nähden , ei tääll ä katsottane olevan mitään e steitä , 

sitä vähemmin koska niissä on mukana myös kansain1iittoon kuulumat

tomla valtioita. Samanlaista suhtautumista lienee ajateltu ~yös 

muihin kansainliiton mahdollisesti kutsumiin konferen sseihin, rii 

puen kuitenkin olosuhteista kussakin eri tapauksessa. fi inikään 

tullee Japani suhtautumaan my6nteisestl kansainli iton eri elimiin, 
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tullee Japani suhtautumaan my6nteisestl kansainli iton eri elimiin, 
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mi Ii kysymyksess~ on vuotuisten r aporttien antamine tahi infor

matioainehi ston toimittaminen . itä tulee jatkuvaan osanottoon ka

sainvä llsen t y6tol i ston tBi hin , lienee se kä sitys vallalla täällä , 

että ko skei t yötoimisto luonteeltaan ole polii t tinen , vaan enemmän 

sosiaalinen ja yleensä humanitaar l nen ja koska se sitäpaitsi on ver

ratta i n itsenäinen suhteessaan kansalnlii t toon, omaten laajw1 itse

hallinnon , olosuhteet eivä t vä lttämät t ömästi vaatine suhteiden kat

kaisemista sen kanssa. Tä llöin viitataan myös Espanjan ja Brasilian 

ant amiin esimerkkei hin , j otka kumpik i n , liitosta erottuaan, jatkoi

vat yhteistyötä työtoio i ston kanssa . Sihteeristön j apanilaisiin vir

kamiehi i n nähden olla~~ tääl l ä l ähi nnä taipuvaisia pi t ämään heidä t 

konfli ktin ulkopuolella . Että alivaltiosi hteeri S i mura j ä tti ero

hakemuksensa , lienee enemmän katsottava mielenilmaisuksi hänen puo

leltaan kuin seurauksena tää ltäpä,in harjoitetusta painostuksesta. y_ 

leensä ollaan täällä sitä mieltä , et t ä koska pääsi hteeri ni mittää 

virkamiehistön ilman että asianomaisen maan hallituksella on suora-

naista tekemistä ni ityksen kanssa ja koska sihteeristön virkamies

ten keskuudessa on myös sellaisten maiden kansalaisia, jotka eivä t 

ole liiton jäseniä , ei eroamisen liitosta pitäisi vaikuttaa sihtee

ristön japanilaisten virkamiesten asemaan, mutta että jos jokin 

heistä tahtoisi vapaaehtoisesti erota, hallitus tietysti koettaiSi , 

mikä li mahdollista sijoittaa hänet . 
I 

EdelläeSitetty suhtautuminen liittoon voi tietysti muu 

tua jos Japanin ja liito välit tulevat nykyistä yhä kireämmiksi 

sen j ohdosta että kansainliiton puolelta ryhdytään pakkotoimenpi-

teisiln Japania kohtaan Kantshurian kysymyk yhteydessä. 
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että mainittu kal usto riidattomasti kuului Neuvosto-Venäj 'lle sekä 

ettei I tUkii an radalla ollut minkäänlaista omistusoikeutta sii hen. 

T' "n pi temm"lle asia ei ole kehittynyt ja, mi käli kerrotaan', on 

täältäpä i n varoitettu Manchu.~uota pi nnistä ä stä jousta liian kire 'l

le, koska kysy . ys I täkil an rad~1 ostamisesta on tull lt päiväjärjes

tykseen j a tur anpä ivä inen rettelöimi nen Manch~lon puolelta ainoas

t aan vaikeuttaisi täm'n asian suotuisaa ratkaisua! Näitä ostopuu' ia 

tulee kuitenki n koht aamaan . onenlaiset, toistaiseksi selvittä. ä ttö-

1 "t ky symykset . ~ itä ensin t ulee yllädainittuun a l ustoon, lienee 

asian todelli . e laita se, että Kerenski n allitu s aikanaan tilasi 

A erikasta !.laini t u t veturi t, jotka Eng l ant i on aksanut ja esi i ty 

nii en hi nt a ede lleen E:1f' lan i saar~i sten joukossa Venäj ältä. Toisek

si on itse omistusoilreus pu eenalaisee rataan kiistanal a i en , eikä 

Neuvosto- Venäj ä n omistusoikeutta sii en ole ni enomaan tun ustettu 

ei Peki. ' i n eile" Mukdenin sopb:u sessa vuode l ta 1924. Ko l manneksi 

ovat eräät ranskalaiset piirit joski n Ltoist i seksi epävirallisesti 
I ,- I 

esittäneet vaati uksia ah ' olliseen kaupp ' i l t a sillä perusteella 

että ' e aikanaan merkitsiv't 80 ~ sen pankin osakkeista, j oka sai 

konsession l'adan r akent i seen , utta joka si tte in t eki var' rikon. 

Kuten edelHi.olevasta selviää on J apanilla t äysi syy suhtautua varo-

vai eesti p . eenal aiseen ostoon . 

Pogranitscmajan tapa t a taas on toistaiseksi lopulli-

sesti selvit tä ättä . Neuvosto-Venäj ä vä ittää , että j apanilaiset j ou

kot a j aessaan t akaa kiinal aisi a andiitteja ovat ylittäneet Venä jän 

rajan, viel äpä ~auskelleet r ajan toise lla puol en . Asia on t äällä 

edelleen t u t ki u s ten varassa . 

Nä i den kU!!lllla.l1kin t apahtll."nan r a! t kai se . i sesta sovin olli sin 

keinoin on kui tenkin olemassa hyviä toiveita ja tullee se ta~abtumaan 

seuraavalla tavalla. 

Kuten aikaisemmi n olen kertonut ehdotti Jap~~i samalla 

kuin se antoi hylkäävän vastauksensa Neuvosto-Venäjän non-agressio-
ml sopimustarjoukSeen, kolen valla.l1 vä lisen rajakomissionin asettamista, 

joka saisi tehtävä~een selvittää kaikki niiden välillä olevat eri

mielisyydef. Vaikkakaan Neuvosto-Venäjä ei toistaiseksi ole antanut 

virallista suostumustaan ehdotukseen (täkäläinen suurlähettiläs on 

kuitenkin ilmoittanut henkll6kohtaisesti olevan sen kannalla) arvel-

., . 
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laan t &ällä kuite kin joltisellakin varmuudella, ettei suostu

mus tule kovi1 kauan viipymään. Täkäläinen ulkoministeriö on jo 

valmistanut ehdotuksen komissionin organisatioksi. Sen pääjohto 

tulisi olemaan Tokiossa ja kuuluisivat sii hen j ä seninä Japanin 

val'aulkomi nisteri, llanchukuon l ähettilä s Tokiossa ja Neuvosto-

~ Venä j än t äkäl ä inen suurI' ettil ·s. Sitäpaitsi toimisivat komissio

~n alaosas tot Harbi nissa, anc hulissa , Blagoveschenskissa ja 

Po ranitschnajassa. Komissionin oh j elmaan, joksi t äällä myös on 

valmis e äotus ,kuul uisivat kaikkien rajariitaisuuksien ja rajoil

la tapahtuneiden vä likohtausten selvittely ja sovitteluehdotuk

sien laatimi nen, ni in l YÖS Itäki1nan rautatieret t elön käsittely 

sen koko l aajuudessa. 

Koska Japani koko ajan on osottanut t yyneyttä ja lyvää 

tahtoa erimi elisyyksien sovittamiseksi, eivä t ne myöskään !nis

sään pi iri ssä t äällä ole herä ttäneet levottomuutta. Olin ä sket

t ä in tilaisuudessa laaj emmalti keskustelemaan Neuvosto-Venä j än 

ja Japanin vä lisistä suhteista Ranskan täkä l ä isen suurl ähetti

l ään, kreivi de Martellin kanssa , joka lienee par aiten infor

moitu täkäl~isistä ul komaalaisista di plomaateista. Koska olen 

sähköttänyt Herra Mi nis t erille pääkohdat keskustelusta, ei minun 

ole syytä t ä ssä yhteydessä laajemmalti siihen puuttua. Totean 

vaan/että sain häneltä t ä yden vahvistuksen aikaise i n esiintuo

malleni käSitykse lle, ettei mitään sodanuhkaa Japanin ja Neu

vosto-Venäj än vä lillä tätä nyk ä ole. 

Japanin ulkoministeriön käsitys kuvastuu seuraavasta 

ä skettä i n julkaistusta uutisesta: 

" The Japanese Government still refuses to become excited 

about the Chinese Eastern Railway controversy . Foreign newspaper 

correspondents, calling attention to Japans obli ation to suppert 

Manchukuo if the present argument should deve10p into an open 

oonf1ict, were again to1d at t he Foreign Off1ce yesterday that too 

muoh fuss 1e be1ng made over the affair and were advised to aooept 

the calmness diep1ayed here ae proof that noth1ng serious wil1 

happen." 

• 

• 
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~/a erra "':1:11 s'teri , 

är.i:.. o' ell a l ähetän : U1 ni oi ttaen 0 10. l ä' let, s 

tö r porti :'0 . 9 . oekeva aselepoa J apanin ja Kii a vä.-

1:..Ul.!. 
rastat:.not tuk ::l , tl'er:;:-a _:1. i steri , eri oai se kun-

a ioituksen i va kuutus . j 
V. a . Asi a i .10i t~ftu..1JJWLj-J,,->~""""......s ....... - ............ 

i n i steri A. Hac kzell, 

Suomen Ulkoa si a 1 1niet eri, 

y. m. y . r. • 

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

]) Ei ul.komaaedusluksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , mutta ... .J: 
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Salainen, 
... akio. ~.. . SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTTI n:o 9. 

"'okio ssa . .7 p:nä .... ke.s ' .kuuta 19. :.3.. 

Asia : ..... !?!').l .!')po .. .. J.a.pani .Ja. Ui nan . . 

vä lillä . 

Vii e kuun loppupuol t: lla j u lkaistU t äkäl &: isis sä leildissä 

sota:ni n i steriön ko. 1U1l i kea, jossa il' an i itä' ko e n t aareja aL10as

taru1 1y: yest i a i nit t ii l e t tä japa ilaiset j oukot olivat ede neet li -

jalle , j oka oli kol.:e , ki lo_etr i :1 ei;it isyyde llä Pe i n 'istd: . ;:;en j i:i. l een 

e i l e: disQä oko a isee vi ikkoo nä y y t i kää.laisia uu tisi a til 

teen jatkuvas-:a ke !1i t s estä . ä Ii se i ~a a;, t oi ai het t a ot ' su.::alle , 

e t t d: ase lepo eovotte l ut oliva t ily n is sit ja t ;'::;;bCl"isissä s &.l101:,alenti-

tot.'lit ' . si s ;': ... i:i ot .... ic u.. at v c...r.vistettiL , 

tie s llittu iistä julkaist . itä ä t i to j a . yö s ul~o~i . isteriöstä 

oli .!!ail 'oto ta saada itä: ' tietoja, sie l l ä vii tat t iin v· sii ' e 

se i k~ että jos jOtakil to e lla oli te eilI" oli a s i a l u o teeltaan 

puhtaasti sotilaalli en , josta i n i steriöllä e i vo i nut olla tarke n-

p ia tietoja. Olettamuk s et se l evosta o l i v a tkil oi keat , si llä a -

ki L ha llitus oli lopullise s ti uoman u t ti l tee1 kest&: 'ttö yy_ 

d en ja e ~ dot tanut euvotteluja. Ii! ä jo tivatki n viikossa t u lokseen 

ja sopL.us a l lekirjoitettii toukolmUl1) l p : Ii , kut en erra i iste

terille a i kanaan s "keelliseeti il! oitin. 

ii alais t e asele oe. otus oli ep::ile "ttä ielul en japanl

laieillekin koska Pe~i i ja Tie tsi in vä liaikaisella valt aru.isell 

jo on tilanne uuten ollsl jo t ut , el itse asiassa olisi voitettu 

itääl , päi nvastoin ollsl se ollut 0 iaan ai euttamaan kauaskantavla 

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

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

... T.a.v..all1.nen ....... ........................................................................................................ _ ..................... ........ . 
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- 2 -

ko~pl1 kat i o i ta suu val t etu j e ka.'1s • 8 i t "pai tsl s aapui varakreivi 

1 6 11 j uur i sa l na pä i v l , ä euvot te l u i : i p r e s e . t t 1 Roosevelt i 

KW s sa 

sesti 

, t o issa , j o i ssa ueuvo t~e luissa , ,lik" li t ä "llå y l a i 

, oli keskust e l t u .. ös ' a kaise 1 b:n ky sy. yk s i stä , 

j ot e Pe ' i 1 ,1 j ' "' i e t s i i; SG.-.8.l i ' u i e v ".: au s 0 isi o lut h· ·

: e l le '.- i:'eaet i 8e l i i te tti:i.viss:: ja voinu t vai rut -uaa suor anaisel t 

u .. a i l u l ta . Li sa si l iene e J ap i: taipu a i suuteen su o stua. .... ee -

a l aisi in euvottt; l u1.: i : vai ' utt ut ". ö s se sei ~:ka , e t tä' ii tHe. 

"'oi :.11 t a ants: uriassa, joka jo j o aik oli osottanut lopull i -

s : 11. 1c.oLii,sel r~e rkk e j:": , jid. lee on osottanut v iI' ast uwise o i -

ei ta , j oten J a pa.! il l e oli tär k eä t Li. s aå.a l r t i jouk oj suur en ' .. uu

ri: e te l " puole l t · . tkuvia r au. o i tta . .l l t o1. ' e pi t e i t ä var te .ai ~

S ~1 riasEn. ko ka i säjo ~ri~oj e . L~ ::e t tä. i s t ä s1. n e Japani s ta oli jo 

ra;1 lli i sta S ' i s ".: i:!. , . ikäli !. ;.0.0111 ta, vi l t et t id.vä . 

:1;J. .. :!i J ; · k ' · :~o>.c~t l ie: ev!:i.t ai:. ·t"':a: e . "'e , ette:: asel epo

sop1.JUS ei t l l l ut : i1. i!ö" r y; tUx' " s 1 k i inalai sille , . ui n .!!i l:si 8e:1 

o 'o tettii. .. :uo · ost..:v,n . opi .:ui:sessa. an ) 1. ;e: o ... art. toc.etuc.: , et".:ä. 

si t tc:l.::ULl .<i i: a l ai ",e"': j ou}'o t oli va t pe ::ä::' . t.:: eet .. :':': ::i: t.rl l e l i: 

jal le se ;. japa: il iEet ler to~o: el) t;...i ... uil l a ke i 01 oliva t toden

;1 eet ; iL t apc.. l".;·· e ;1 , r .• yus j p 11- 1 e t s i t ou t uivat p a l ut ta....aan 

"suu 1 .1...· os - II j ou o i s t ac.:l s uur e _lU i :: t s lle . To i I e nk i . e . t o, 

jol!:a oli v a t oi n ',ai kk i a 0 ' o t uksia, oli 1-

l äpi tä .1:1.e si ten d e i li t a risoi l.lssa v ö' y::ke es sä u"kott l1 kii a -

l a isille poliisivoi : i lle . ~ut t a v a l . . aki e. ot i i . u o'oi ä yttä-

vä t v arsi n l up vilta kii a lai sille on tie t e oton t a s anoa 

. itään s iitä , i ten n iitä käy t ä n öss ' tullaan toteu t tamaan . ~e ra

j ato ep"luu lo , j oka japanilaisissa k ytee kii ala isten vilpi ttö yy t 

t å kO . t aan ant aa ai: et t a luu l oon , ett~ joskin kl i alaisten t a : olta 

a Be lepoe ~to jen t äy t tämisessä osotetta lsl l kui nka hyvää t a' t oa ta-

hansa , japanilaiset t u leva t vaatl~a l ä t akeita ennen-

~ i n joukkojen pOlssilrtä miseen ry dytä ·n . TäT~ vuoksi onkin l~ lta

v aa , ett · j oukot jon w aikaa tul evat pysymä 'n a e r issaru1. ~i tä sit

ten tulee kii na laist en ma hdolli s uuksiin poli isivoi i n yl l äpij ' ä t ur

vallisuu t t a del ilitaris01dulla alueella, su taudutaan si i en täällä 
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, yvin epäilevästi ja käyde säni tuon ott uude varaul ko i nis-

terin l uo 0. tiedu te le assa, iten aselepoe tojen täyttä inen su-

jui , lausui 'i:j, ' yv i pesei, isti siä ajat uksi a iinalaisten a -

d ol11 suu sista suoje l la ai 1ttua uetta kuritto 1e j oukko jen 

ute e ' ell ::i.olevas t a. il e ee ei ase lepo~o=v 1J. uksesta 

t01st a iseksi ole suuri a. odotettavi ssa ja sen toteutt isessa L U_ 

"= öisest1 il..., eneulLC ' su ia va i :teu sia. Se 0 si t '-

pai tei pu; t aast1 soti l aal linen sopi. us , joka ei ,. illää t avalla 

::sen ratkaisu • Tosi er~ät pi1ri t tää.l l ä odot

tavat , että taiste l je päät yttyä olisi taas joitakin mahdol lisuuk-

si aup"l el p r Lel le , !_ utta boi ~otti jatkuu aee l evost uoli.!!at -

ta, e i vät ä _i t: >: i1. n:erki toistaiseksi viittaa si :le 

: i 'in hal litus suunni tte l1si se 1 peru tt an ista. 
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1 i sterl , 

Tämä o' ella lä' etän k nloi t tavi .in TO_.i on 

l ähetystön xaportin u : oJ o oskeva Nykypol l1ttista 

ti 1 ette. . • 

Vf:.st - ot'.; ·.:ce..a , Herr in_ s t eri , erino aisen 

kunnioitul': se i v ·uutus • 

Herr ini steri A. - ckzell, 

Suomen Ulkoa si iru inisteri , 

• 1 • y •• y •• 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) TavaHinen ja lisäksi .......... . 
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Polii t t i en ti l anne t äällä on viime aikoina osoittanut 

y ä uusi a he lpottumisen erkke j ä . Vii e r aportissa selostamani J apa-

nil j Kiinrul vä l ise. a selevon äy t ä ölli en t oteuttami e on su-

j ut o "ot ettu pare~jin eikä' i kaan toi staise si liene tap htunut 

itä 'n erikoisenpia k awcsia se l eposopimuksen e"ellyt tämässä eva-

kuoimissu ite~ assa. J apanin, ane ukuon j a euvo s to- Venäjän vä li

set neuvot t e lut It ~-Kiin&l r an yy. i s t ä alkoivat vi ime viikolla. 

Venä l äinen ele atio sai saapues saan sano ale .di stön puolelta erin

omai se yst 'välliee v~sta~noton. To "ettiin . ni menomaan , että Neuvos-

to-Venäjä oli a inoa v al t io, joka ants ur i kysymy' seen nähden koko 

aj 1 oli osoit t ut järkk ä t öntä puo l ueetto uut t a , ja l ausutt iin, 

että J panissa .. närrettii sille sei alle , et tä Jeuvosto-

Ve "j ä Ö8 suhtei s saan Mane ukuo on on osoi ttanut er"itä l ä' entymisc ~ 

ja y . är t ä yksen merkkejä , kuten myöntämällä Manehukuolle oikeuden 

l ähet tää konsuliedustajia erä isi in Si perian k upunkeihin sekä ry ty

mällä sen edustajien kanssa l ähe iseen yhteistyöhön Itä-Kii an r adan 

hallinnossa. Kun sitten seur ~ vana päivänä täkäläisessä leh istössä 

julkaistiin Koskov asta lähetetty sähke, jossa lyhyesti t Odettiin, 

ettei alkavilla neuvotteluilla ollut mitään tekemistä Hanehukuon 

tunnust ami sen kanssa, saivat täkäläiset yhä uudemman kerran kokea, 

Jakelu {1cirjaimin seuraavien ohjeiden rJulc.an : 1) Tavallinen. 2) TavaUinen ja lisiksi .......... . 

J) Ei ulkomaaec:lustuksen tiec:loitulcsiin. 4) Ei ulkomuec:lustalcsen tiec:loiluksiin. mutta ..... . .J: 
.;.~y.~.~.~,~.~~.L.. ............ . ... .. . . . .. .............. .. .... . .. ........................................ ....................... ........................... . 
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että ki ittämä ttBmyy s on maai l .an palk a . On odotettavi s sa, kute 

j o ai aise i olen t i edottwut, et tä neuvo ttel ujen ko t eekei Ti yB

he~. ln t l evat yös kaikki ne t oistaiseksi selvi t tämättömät r aja

vä l ikohta set , j oist a europalaisessa l e iStÖSEä on nii paljon 

puhuttu . 

yös suhteet Y dysvalto i hi. ov t vi i e aiko i n j a a i na 

presi e tti Roosevel tin va l t t ulo st a l ähtien osoittaneet paran-

tumi sen erkkejä . Tääl lä 0 yl eisesti val lal la se käsi t ys , et tä 

va rakreivi I s1111 käynt i lashi to~issa presidentin kutsuvi eraana 

o ollut täkäläiseltä näkö annal ta katsot t una 0 ·st unut . Ei tieten-

kään eii ä mi e l essä , e t tä ink'~nl isia tuloksi a olisi sa vutettu 

.' t s. uri an k s .ayksee ä" de" vaan 1 " ,1. nä sen vuoksi , et tä var a-

kreivi I s ' 11 , te t äällä väitetää , ol i o l lut ti l a isuu "essa, jos-

.in var sin se 0 jel u l kopUOlel la, presi enti l l e selost ~ a 

J ap lin tS'lw'i pol itiikan sen kaik i a -k sityi s'o:tia Jyö ~en . 

T ': .. ei ui tenk8.<.;..:1 ol e a inoa tap us , joka t aa tukea t äkäl ä iselle 

käsi tykselle , et t ä se sanoakse i tyl y kun , jo a presi "e t ti Hoo-

v rin v . autena 011 v lall kaikkiin J apani n ede sot t amis11n 

ä de on jossai määr i n häl venemässä . Äsken tapaht unut Yhdysval

tain l a ivastovierailu suurenmoisine oh jelmineen j a lukuisten huomat

tavien Yhdysvaltain kansalaisten käynni t t ääl l ä ovat olleet omi aan 

yötävai kuttamaan su:.tei -e parane isee • M i ni tt oon t ·s sli. y tey

essä , että kun t Ull>letun Scripps- oward Ne sp pere- yhtyrJän pre s i -

: e t t i 14 • Roy Ho ar' äske ttäi n vier ai li täällä , ke isari önsi : "-

nelle y si tyi e au ' ie si , ik" oli kunnia, j oka e s i karr on 

tul lut sano ~ei i ie1e1 osa si . Si täpaitsi kuul ee täällä e" ti iseen 

vi i t t eitä siita , että maaperää kWJs.a ssakin maas sa muokettaisi i ar-

bi t r esopimusta v t en . Yr i ttäessäni kontro l l oida noiden tietoj en 

todenperäisyyt tä en kui t enkaan toistaiseksi ole saanut niihin vah

vi s tus t a . 

J yr kkänä va stakohtana edellämaini t uille poliittiSille va

lopilkui lle ovat J apanin j a Englannin väli s t en t a loudellisten suh

teiden milt ei päivä päivältä ~atkuva ki r istymi nen j a se anti-br~tti

läinen propaganda, josta sW10maleh istH t ä t ä nykyä on tulvillaan. 

Syyt vä lien kärjistymiseen ovat yleisesti tunnetut, joten minun ei 

tarv~tse tässä yhteydesslt puuttua yksityisko' U i n. llainit t akoon 

vain, että ~o yksistään Japanin ja Intian vll1sen kauppåsopimuksen 
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irtisanominen ja brittil~ises8~ sanomalehdist6s~ olleet eyy

t6kset dumpi 'i sta ja or japalkoista ovat t~Ull~ er~tt~neet y_ 

vin paljon suut t umusta, ja jos mlnk~kinla1s1a kostosuunn1 telmia, 

muun muassa uhkauks1 a Intian raakapuuv111an t~ydel11sest~ bo1-

kottauksesta, on näkynyt julk1suudessa. ~utta Engl annin t01men

piteet eiv~t ole rajoittuneet tähän, vaan vähän v~11ä on seu

rannut uusi a pettymyk siä J apani l l e, nimittäin J apanin ja brit

tiläisen Länsi-Afrikan kauppasopimuksen i rti sanomi nen, Egyptin 

pr o" ibitiivinen t ullisuoja j a nyt viimeksi Ma1akan liittoval

tioissa t apaht eet tul lien korotukset . Kun tietää , mitä eri

koisesti Intian , mutt myBs viime aikoina suure11a .vaiva11a ja 

tarmolla val1atut Egyptin markkinat merkitsevät J apanin vienti

teollisuudelle , ymmärtää , mikä katkeruus täällä on vallalla 

Englanti a kohtaan, si11~ Intian anti- dumping-1aki , jota loka

kuust a l ähtien tode näkBisesti t ullaan soveltamaan japani1a1-

siin tavaro i ' i n , merki see kuoliniskua J apanin viennille I n

tiaan , joko esim. viime Vuonna nousi noin 200 miljoonaan yenilo. 

Olen ol l ut tilaisuudessa keskus te l e aan vii emaini

tuista seikoi sta myBs Eng l annin täkå1~isen suur1ähetystBn kau

pallisen neuvoksen kans sa . Eng l anti laisille ominaisella tyyney

dellä hän sanoi ki innittävänsä vähän huomiota 1ehdistBn parjaus

tulvaan . Ry dyt ty j en toimenpiteiden vä1ttämättBmyys oli osoit

tautunut aivan ilmeiseksi , eikä Japanille jäisi muuta neuvoa 

kuin nii hi n muk utua. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
FINLANDS BESKICKNING 

l1:o 190. 

Herra Ministeri, 

Tokiossa elokuun 7 p:nI 1933. 

Täm~n ohella lihetän kunnioittavimm1n Tokion 

lähetystHn raportin N:o 11, koskeva Iti-I1inan rauta

~ en myyntineuvotteluja. 

Vastaanottakaa, Herra ~n1steri, er1nomaisen 

kunnioitukseni vakuut us • 

Herra 1.t1n1steri A. Haokzell, 

Suomen Ulkoasiainm1nisteri, 

y. m. y.m. y. m. 
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Salainen. 
.... . T ... O .. X ... I .0 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORITI n:o 1 1 . 3s 1 

Tokio ssa . .. ] p:nä e.l .o ....... kuufa 19 .. 33.. 
, . 

J ~ 

.) 

Asia : ......... 1:t.~.~K11nan .r.aut.~.t1e.n 

myyn.t lneuv.o t t .elui.sta. ... 

Senj ä l keen kuin tästä asiasta vii eksi tiedotettiin 

Herra Mini sterille, ovat neuvottelut Mant~ukuon j a Neuvosto

Venäjän välillä n .s. Itä-Kiinan 1. Po jois-Mant~urian r aut a-

ti e myynni stä olleet jonkun aikaa keskeyt yksi s sä , mutta al

ko i vat ne uudelleen viime viikolla J apani n ulkoasiainminister iössä . 

Tarvi t en ul ko aanval uuttaa vii si vuoti ss unni te ~'l1ansa 

toteutt amiseksi Neuvosto-Ven& jä t eki, kute tiecetään, aikoi-

na n e dotuksen radan myynnistä suoraan Japanille , mut ta t ämä 

vastasi, ettei s i a _ m l u sille vaan ant~ukuo11e . Näin ollen 

Neuvosto-Venäjä joutui neuvottelui in valtion kanssa, j ota se 

viel ä ei ole tunnustanut . Kuitenki n , j os myyntisopi us sol-
, 

mi t aan , se todennäköisesti erki tsee ant~ukuon tunnustamista 

de jure. J apani seuraa neuvottel uja vain observaattorina, il

moitetaan vi r allisesti . 

Uyyntineuvottelut alkoivat kesäkuun 25 p:nä Tokiossa. 

Kant~ukuota edustavat sen l ähettiläs J apanissa sekä sen vara

ulkoasiablIl11nisteri Chuichi Ohashi - sivumennen sanoen kansa

laisuudeltaan japani lainen -, Heuvosto-Venäjää edustavat sen 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomaaedustulcsen tiedoituksiin , mutta . .J: 
.................... T.~v.a.ll1nen •.................................................. ........... _ ............................ _ ........................ . 
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suurl ähettiläs Japani ssa sekä Itä-Kiinan rautatien johtokunnan 

puheen j oht aja Benedict Kozlowski. 

Neuvostohalli t uksen edusta j a t esittivät vaatimukse

naan 250.000.000 kultarupl aa seuraavi n perusteluin: 

Venäjä on käyt t änyt siihen sen rakenta-

misesta l ähtien ................••••• K.Rpl ~11. 69 l. 976:-

RautatielIe kuuluvi en maiden ja 

metsi en arvo ..............••.••••.•• -".... ~.OOO.OOO:-

Rautati en koko arvo ... . ... .. ........ .. ..•. -It- ~5 1. 691.976:-

"Helpottaakseen neuvottel j a" Neuvostohallitus kui

t enki n ilmoitti tyytyvänsä "vain" ylltimai!.li ttuihin 250 m1l j . 

kultarupl aan , mi kä hinta akset t aisiin seuraaval la t avalla: , 
Tavaro i na ......... . .......... Kultarpl125.000.000:_ 

Kä t ei senä heti sopimuksen 

alleki rj oituksen jäl keen 

Mant~uon valt io-obligaa-

t ioina, maksettavat 3 v:n 

-11- 41. 500.000:-

kul uttua, vuotuinen korko ~ % - It - S3 .500.000:-
------~--------

SU!nlna -11- 250.000.000:-

Mant~uon edus tajat puolestaan esittivät oman e -

dotuksensa, jota he perustelivat seuraavasti: 

Sama rautatie maksaisi nyt rakennettuna 

Paperiyeniä 130.000.000:-

50 % edelläolevasta on poistettava 
~ 

rautatien nykyisen kehnon kunnon t å:hden -11- 65 .000.000:-

Sen arvo on jaettava kahteen osaan, 

koska se on Kant~uon ja Neuvosto-

Venäjä.n yhteistä. omaisuutta •.••......• -11- 32.500.000:-
--------~~-------

Erinäisten kaupasta saatavien etujen korvauksena ja 

my6skin "helpottaakseen neuvotteluja" lLantllukuon tarjous kui

tenkin oli 50.000.000:- Paperiyeniä.. 

Aivan syrjästä. katsoen lLantlukuon ehdotus on mieles

täni jossain määrin epäloogillinen. Tleteiaopillisesti aivan 

oikein hy6dykkeen jlLlleenhanklntalcustannuksista lIhtien se . 
kuitenkin jo heti laskee poistoja. Ja jos kerran rautatie on 
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Uantlukuon j a euvosto-Venäj~n yhteistä omai suutta, miksi pi

täisi Neuvosto allituksen yksin maksaa ka luston kehnon kunnon 

ai heuttamat poistot. Vai onko kehno kunto yksinomaan venäl äi s

ten syytä ? 

Kun tar j ousten ero oli näin suuri, Japani esitti oman 

v~li~sehdotuksensa . Sen mukaan sovittaisiin kauppahi nnaksi 

100.00~000:- Paperiyeni~ . 

Neuvosto-Venä jän edusta jat eivät ol e antaneet siihen si

tovaa vastausta, mutta ovat he myBnt yväisiä j ossain määrin alen

t amaan vaatimaansa hi nt aa . Suurl ähetti l ä s Jureneffin mielest~ 

kuitenki n "Mant~ukuon tunnustami nen on jo enemmän kuin 50 milj. 

paper i yenin arvoi nen" . 

Kysym ksen kä sittel y näyttää venyvän pitkäl liseksi. ilo

kuun 3 p :nä ant&~assaan juli stuksessa Mant~ukuon halli t us 

jyr ki n sanoin i lmoitti olevansa sitä mi el tä , että rautatie 

kuul uu sen oikeudellisen vallan alle j a l upasi tukahduttaa kai

ken kommunist i sen pr opagandan raut at i eal ueella. 

ilokuun ~ p :nä seurasi uusi juli stus , j ossa Mantl ukuon 

hallitus m.m. l ausuu , että "Neuvosto-Venäjä vaatii t äyttä omi s

tusoi keutta rataan , koska se muka t e t i in venälä isen pääoman ja 

t yövoiman avull a . Näin ollen li enee syyt ä kysyä , miten Neuvosto-

halli tus suhtautuu Kiinan tekemiin suuri i n uhrauksiin , kun se 

l uovutti t arvittavan maa-alueen maksutta, salli tuoda kaikki ra

kentami seen käytetyt tarvikke et maahan tullitta j a maksoi osansa 

Venäl äis-kiinalaisessa pankissa. Toiselta puolen, millä tavoin 

Neuvosto-Venäjä aikoo korvata niiden l ukemattomien mantlurialais

ten Venäj~n alueella kärsimät vahi ngot , joiden omaisuus on taka

varikoitu, tai ne tappiot, jotka syntyiv~t mantluriala1sten an

karalla tyBll~ ansa1tsemien ruplien menettäessä Neuvostohalli

tuksen toimenpiteiden johdosta t äydellisesti arvonsa, j .n.e. 

On siis tyhj~ä puhetta, ett~ rautatie kuuluisi yksinomaan Neu

vosto-Venäj~lle, mihin kantaan tämln myynti tarjous perustui." 

Sensijaan on jul1stuksen mukaan e1ttämKtt6miä todistuks1a 

si1t~, että rautatie kuuluukin Kantlukuolle. 

"1.8."Xarahan1n dek1araat101ssa" vv. 1919 ja 1920 Neuvosto

hal11tus luopui Tsaar1n-Venijln oikeuksista Kiinassa. Tlllainen 

oikeuksista luopuminen on täysin yksipuolinen oikeustoim1 eikl 
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siis kaipaa toisen sopimuspuolen vahvistusta ollakseen pätevä. 

Väite, etteivät deklaraatiot astuneet voimaan, koska ei päästy 

sopimukseen muutamista teknillisistä seikOista, on Kantlukuon 

hallituksen mielestä kansainvälisen moraalin alkeellisimpienkin 

periaatteiden törkeää loukkausta j.n.e. V. 1924 solmi tussa 

n . s . Mukdenin sopimuksessa ei Kiina my6ntänyt Venäjälle muuta 

kuin oikeuden ottaa osaa rautatien hallintoon. Tämä, on yleisesti 

tunnettu tosiseikka ei kä siihen sen enempää kannata kajota." 

Mainituin perusteluin Mant~ukuon hallitus katsoo tar

jouksensa 50 miljoonaa paperiYeniä jo olevan mahdollisimman 

korkea. 

Mitä taasen Venäjän esittämiin perusteluih1n tulee, 

on täkäläisten leht ien arvelun mukaan sen hyvin vaikea todistaa, 

että rautatie todella olisi sille maksanut 411.691.976:- kult~ 

ruplaa. 

Viimeisimpien uutisten mukaan olisi Japani t aasen yrit

tänyt välittää esittämällä, että koko asia saatai siin r atkais

tuksi mutkattomasti, jos päästäisiin sopimukseen ruplan ja yenin 

välisestä kurssista. Mainitunlainen prejudikaatti on olemassa 

Japanin, Neuvosto-Venäjän ja U.S.A:n keskisess& kalastussopimuk-

sessa. 

Samalla kuin kysymys myynnistä on siis vielä avoinna, 

osoittaa rautatien taloudellinen kannattavaisuus paranevaa suUD~ 

taa järjestyneiden olojen palattua. Sanomalehtien ennakkotietojen 

mukaan tuotti viime tilivuosi 16.000.000:- Yeniä enemmän tuloja 

kuin sitä edellinen. Tämän tilivuoden neljän ensimmäisen kuukau

den (huhtik. - heinäk. ) tulokset osoittavat edelleen nousua 

verrattuina vA8taaviin viimevuotisiin lukuihin (tuhansin yenein)1 

Tulot: 19;; - ;4. Lisäys vaate lukuun ed.v.verr. 

Katkuatajalilkenne 6.017 1.897 

Tavara -"- 24.4;4 1.577 

Varastoma.ksut 11 7 
~a1a.t 1.1l2 334 

Ybt •• n81 tuhan81n YeDdn)1.576 '.802 

Rautatle111 on al18 buaDattava taloude111nenkln .erk1~Y8. 

~,~,~CUo{. 
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EQl1l.1I:t.ueen h lantee8es. 

Japazu, kuten JUln moJU 1llUUk1n II&&, dM ny1cyjUn 

JiOlll tt1 sta. kUUli. Monella taholla e811ntyy tyytymlttHllyyt

tl 81t. t apaa Taataan, jolla valtlon aalolta on tlhln aatl joh

dettu. Monet j oko jul1clset t&1 aala1set yhdlstykset vaatlvat 

muutoksla valtakunnan Sl~ ~a ulkopo11tllkkaan. 

Tim! krl1s1 puh1ceal 8rl1colS8stl nlkYV11n 15/5 19.}2, 

j olloln er la - Jumalan 8Otl1&1k81· ltSeKln n1llittlvl aalall1ttO, 

j ohon kuulut sekl 81vlll1henkl1Hl ta ettl nuoru .. anaeljan ja.. 

1&1vaaton upseerelta, tekl vallankaappauayrltyksen. 8&lall1tto
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pullleeatl plättyDJt, ~~ne monl1utu1aet ayötltuDnon oaoltut.at, 

jOl ta aen aa.kaD. en t.ahol1 v.. on IIYYtet tyjl kohtllllll U1 t.etty, o

vat 0801 tukaena aU t ä , lIl1 ten yleinen tyytydtdöGJlYYa 118M1& on. · 

01keudenklLynnln u.kana.. on aelvlnnyt, ettl aalal11 tto

l aJ. &et ennen ka1kkea 011V&t tatkerol "tuneUa. puolueay s t e.emll kohw 

teen. He vlltt1vlt, ettlL valtlon ~obdoas& erl aLtolna olleet pu0-

lueet elvlLt olleet tarpeeka1 valvoneet maan etuja, mutta .enal

jaan olivat 1118Dkln hYVln huoleh~neet aelaDO~.en puolueen j lL

.enten taloudell1818ta edu18ta. Held.1n V1hanaa. on kobd1a"tunut 

ayGI erllhln 111keyhtym11n, jOla«n he vlLlttlvlt haDkk1neen 1tselleen 

eotuja valtion vahlDgoksl la.bjomalla. puoluelta ~a pol11tt181a t01-

~henk11ö1tl. Zrlkolaes t1 salal11utola1.et ovat olleet katkerol

tun81 ta Lon1lo0n 1a1vutoaop1Jlultaen ~ohdoat~ He vll ttlLvlt, ettlL 

se hallltus ja ne vail:tauutetut, jotka a11t1 ovat Japuun osalta. 

vaatuue., ol1Vat vaa.:r811.tanee~ aaan turvaill18uutta:e 

8aaantap&1S1a. ~atukala kuin nlLl111 a&1&111tto1&1al11& 

on myö. n ••• · kana&l11880&lal18t18n yhtydll&, jonka< kazmattaj1a 

vJl1 t.etlLlLn olevan DOln 1Il11joona,e latettlLln Toklo .... P1 tämls8lLlLn 

kOkouk .. saa kan8&l1188081al18t1 t hyvlkaylvlt julkllauawaan, jon ... 

• ka lIUkaan he haluavat hlLVl ttu ka1kk1 utaet, jotka erottavat 

hall1t81jan kan.at-. Illt1 esteltA 011vat heldänkln mlele8t11n 

Oaak81 tlh lna8tl.et puolueet, osatal lInslaa1den ealkuvlen mukaan 

jlrje8tyneet kapltal1.,1BBt l11ke1&1toklet. 

TyytymlttlSa1en ryhlll. tyks18tl pubuttae.sa on ~n1 tt ... 

myöl kollllllUnl.tlt~ Ioaawu_l on Japuual& atupU8a1 ln1iel11gatw 

.1u t&u1l1. Ilta e.untyy IUII. 8rlkol .. aU y110Pl&tojen OpeU~18D 

ja. 0PPl1u.4en tutuw1ea .. luurelta ouJ:taau ko.auzu8tlnen 111t~ 
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nllssä Pl1reissä kAslttlAka on teoreettlsta harrastust~ ree-

taur&tlosta alkaenhan J &ta on aina. löytynyt joku rybJd, joka... 

on va.lm18 harrastamaan kullo1nkln länslma1S .... - lIlUOd1s88... olevl81 aja,.

Uuasuuntia. T01saalta ltultenkin Japan18saon yll0ppl1aiden 11ik~ 

tuotantoa., ja huoll vaet&18e8ta.le1vän8&annlsta on tehnyt eräistä 

]co lIIIlUJli st e j a:e 

Vlraooma1set käyvät muuten kOVin kour1n käslksi kommu

nlB1D11n, Dll8a1 vaan sell&18een vivahtavaa ilmeneekin .. 181m. ullto

maalta t'Ulevlll1 kujalluuuden tarkastus on Plklru.zllM8en tarltlt&a, 

ja yhä 8Ilkeampia t01lllenpl tBl tä BUunnl t:ellaan 'vaarall18en ajat

telun' vara! ta., jok81 tlAllä niDll tetlAn yleenal v8l8emm1stora41-

kaaleja ajatusauunua. 

Ia1kke1n valtavinta on, että armeijan ja la1vaston u.p-

8eer1st08sa on paljon 1:Iyytymlttömyyden henltell.- Vllmeuten 10 TUO

den aikana... on arme1jaa8&. l&kk&utettu 9 dlvulonaa, ja se. on luon

nolllsestl herättänyt upseereiden keeltuudessa vastustushenlteä 

h&ll1tultseBsa ollelta puoluuta vaataan. Laiva8to taas on erittäln 

katkera Lontoon l&1Vaeto80plmusta vaataan, joka sen Dllelestl 011 

nlSyryytys Ja.p&nl.lle. 

MUtta 8Otllaap11relssl esl1ntyy aYÖ8 soslaal18ta tyy-

1Iymllttömyy'Ul'. Monet upHere18ta ja. al1upseereuta.. ovat kotol81.n 

aaaaeudulta, ja kun arae1jan v.-ualtunnat ovat SljOltetut en ta

bollle maaseutua., Vaikuttaa ni1hin maanviljelljäväestön a1eliaa~ 

Kaatalouspula on Japan18a&t1n er1ttä1n Vaikea, kuten on ymalr

rettlv1s", kun eB'a. maan tlrke1ma1n T1ljelyslt&avin rl1s1n ke .. 

kldlrllnen lUnta tUllJl on no1n ;,0 prosentt1a 8uta, Dlltl se; 

011 T. 1927~ Azae1janlt1n keatuude8ea T~taan nyt 1'alt~on 1'01-
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mUuta tukea maalc8VlI.e.ta11e. 

8 o t1 laapllr el 1111. on atna.. ollut erl ttlhn paljon vuJcu... 

1tusvaltaa Japazun julk18ten aala.1n hOldoasa, mutta. Vilme aikoina 

on niitten p11r1en po111tt1nen vaikutus ent1sestlän l1all.ll.ntynyt. 

8ot11astab.ol ta Ul t:etUn t lmln tlstll. aelcl "aIf.w ettl ulkopol1-

tikkaa koskevia kollllUnlkel~ ja useihin varuakunt11n on vl1me 

a.1kolna peru8tettu aelvll.stl poll1ttlsluonte181a jll.rjestajll.. 

Yle1spKll.telmänl v01daan sanoa, ettll. JapaD1n poll1ttl

sessa elll.mäeall. on tll.tlnykyll. v&r81n VOimakkaana olkelatoradlkaall 

• suunta, jota kannattavat monet jll.rjestat ja laajat vll.estapllr11t. 

• 

TII.mII.n suunnan harraatajat ovat täyaln 10j&&1181a hall1~81jalle, 

jonka va.1kutusvaltaa:. asio1den ~ohdossa he tahto181vat 11BlI.tältln, 

mutta arvostelevat ankarasti tl~mlnel ta puolU81 ta, 

jOlden tolmlnnaasa ep41lemll.ttll. on ollut paljon epätervettII.. 01-

ke1etorad1kaallt vaatlvat nyt JapaD18Ba toteutettavlk81 aamanta

p&1S1a soslaalls1a muutoksla, jOlta Italiassa ja 8a.ksaall& on tOi

meenpantu. 

IOmmun1stlaella 11ikkeellll. 81tävasto1n ei näytl olevan 

UUlII. suurta markl 'tysU • 
", 

lun vallankaappau8yn tys 1ioukokuulla 19:52 01.1 vavah-

duttanut yht:81skuntaa, muodostett11n 8m1raall SAl'l'.On johdolla.. ko

koomuahalll tua, johon kuuluu muutamia aelf\lka.1- ja mln"l topuo

luelden jlaenll, mutta enemm18tanl puolueettoll1ksl lukeutuvla 

henkllal tI • 

• ,ky18en edUeta3ak8ll&l'1n ~6 jlsen.atl on 295 aelyuka.1-

puolue •••• n kuulUYla. flml puolue volal alls olkeas'aan at~oin 

tabaDaa 1In •• tU eplluottUlU81auaeen halli tulta.lle. )(utta PUOlue 
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el ole uskaltanut sltl tehdl peliten, ettl aeurauksen8kollSl 

e81m. sotl1&8dlktatuur1n 3ul18t81ll1ne1l'9 8AI'.Wn halll tus on yblL 

vallassa, mutta koko a3an tebdlln BUUD.n1 telm1a S11 tl, mlle pohl-

3al18 l1l&8I1 ayl&1n 30hto va&t&1suudessa on 3lr3estettlvl. 

Hallltuksen V&1kutusvalt&1s1n 31sen on 8Ot'8IIl1JUs'ten 

kenraali ABal, 30ka. vaatll maan hallluon uud18t8ll1sta sotl1 ..... 

pi1reiss1 vallltsevien klsitysten muk&1SekSi~ BIn puu~uu erl 

halllntohaazojen &aloihin eSittlen suunn1telmia sekl teollisuuden 

ettl maatalouden uudist81ll1 Sek81~ Mutta ennenkalkkea blLn vaatli 

maan sotal&1toksen perusteelllsta vahvist81ll1sta. Tltl vaattmu9-

taan blLn perustelee seuraavastl: 

1) Kant'&lulru.ossa on &1kaansaatava j~tyS ja lIl88i tu,r-. 

vattava ulkoap!ln uhk&8Vilta vaarollta. 

2} Japanln on varustauduttava rl1täv!sti leuvostoll1t-
\ 

toa vastaan, jonka sotavolma jo nyt on suurempl ku1n tsaartn

&1k&1sen Venäjän ja jonka kanssa Japanl todennäklS18estl eDneJIIIUn 

t&1 mrGhemmtn joutuu aseellllaan selkkaukseen. 

'JJ Ja.paru.n on pystyttlv! puolustamaan olkeukslaan 11.1-

nalS&. 

~J 1aupal11set rlstlriidat eri malden kans8&. klrjlsty

vlt klrjlstym1atlln, ja Jap&n1n on v&1'Ustauduttava pah1111111&n mah

dollisuuden varalta. 

5) Erlko1sen kr11tillinen on vuosi 19)5, jolloln J~ , 
JUn ero lans&1nlll tosta tulee lo9uJ,l1sel:81 ja Lontoon lanaato-

SOpil1US uudistetaan. 

Hallitus valm1stelee parha11laan budjettlebdotustaan 

tll1VUotta 19'J~ - )5 varten. 8ot8Jl1JUatel'1 ARAEI 11l1"t.tl hall1tult-

88n Taattm&lla. .. eljaa T&1'ten 650 1I11j. 181111, aamalla ku1n aerl

II1JU8t81'l OlOJa T&Ml WTaatoa Tart8n 700 1I11j. 181111. ( .uael-
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j8ll lIIlUlr&raha t ovat kulU'f'aa vuoden budjet1aa&. ~ mlj. yerul 

ja.l&1vaston j7~ mil j. yaru& budjetin loppusumman ollessa l.}~ 

mlj. yerul.} 

IlmA sotilaabudjetit &1heuttivat ankaran ristlrlidan 

ha.lltuksessa. Varsinkin vaatust1 rui tl ulkomlruster1 BIROTA,. Ål.

k&1sempi ulkoministeri UOBID~ joka eros1 Vi1me syyakuulla, 011 

rumenomaan joutunut arvostelun al&1seksl sen vuokS1, ett& hlnen 

katsott1ln lilan paljon allstuneen sotilaspllrlen johdettavaks1. 

K1nister1 mROTA on nyt tarmokkaasti vaat1nut dlplomatu& ase

tettavaksi aotl1aspolltl1kan edelle. BXn on selltt&nyt, että so

t~ ja l&1vastomirusterien budjettlehdotusten hyväksymlnen kärjl8-

tyttä18l tarpeettomastl Jap&n1n suhtel ta ulkoval tOlh1n. V&lkka. 

hänenkln mlelestlU1n kan8&1nvällnen asema on vakava, hIn on katso

nut, että Jap&n11la vielä on paljon mahdolllsuuks1a käyttää dip

lomaattisia keinoja, ennenkuin on pakko turvautua aseelllsiln 

v01m11n. 

Samaten on sotl1asbudjettl ehdotUks1a vastustanut f1nans

simirusteri TAKARASHI huomauttaen, että jos ne hyväksyttä1sl~ 

tul1si kokona1sbudjet1n menoarv10 ylittämään tuloarv10n n01n 

1.100 m11j. yenillä, m1kä erotus 011s1 järjestettävä lalnava

rOllla, koska hänen mielestään veroja e1 voi korottaa. 

TlmAn tolsaalta sotl1aspolltllkan, tolsaalta ulko- ja 

flnansslpoliti1kan vällsen rlstlrlidan selvlttämisestä on Vilk

kokaus1a neU'f'oteltu hal11tuksen vallokunnassa, johon kuulU'f'at 

plUl-, ulko-, flnanssl-, sot~ ja merlmlnlsterlt·. leuvottelut. 

ovat olleet er1tt&1n Valkeat, onpa hal11tu~an uhka aj01ttatn 

ollut 1lmassa, mutta v1hdolnk1n val10kunta teki jonklnla1sen pro

v1aor1.en koapr0m1S8iplUltGk.en, jOnka hallltus t1Y818tunnoe&aan 

21/10 hyvlkaY1. Vlralllaen Ilmoituksen ~aan hyvlksyttlln 811-
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lOln seuraava -perusohje-' 

-1. Xansa1nvällsissl suhteissa on otettava huomioon 

m&a1lmanrauha ja Japan1n polltlikka on menestykselllsestl to

teutettava dlplomaattls1n ke1no1n. 

-2. Maan kansalllnen puolustus on järjestettävä sl

ten, että Japan1n ei tarv1t~e ottaa vastaan ulkovallo1lta mi-

tään uhkausta tai loukkausta, ja kansalllnen puolustus sekä kansal

l1nen vo1ma ovat saatettavat sopuso1ntuun keskenään. w 

Tämä pyörlstetty wperusohje- e1 sutnkaan vlell ilmaise, 

paljonko yenejä hallitus a1koo vaatia sotilasmenoja varten. Rat

kaisu onk1n siirtynyt toista1seksi. Useat hall1tuksen jäsenet 

lähtevät nyt keisar1n mukana suurllle man~verellle, jotka tu

levat kestämään marraskuun alkuun, ja vasta ni1den loputtua hal

l1tus aikoo lopullisestl päättää budjetin määräraholsta. Slllo1n 

tehtävä ratka1su tulee Oso1ttamaan, miten hallitus arvostelee 

vasta1aen tilanteen Japan1n kannalta ja miten ae sen mukaan mää

rittelee pollti1kkansa • 
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Kun Mantluriassa 19/~ 1931 Japanin armei j an 

ja CHANG HSUEH-LIANGin joukkojen välillä olivat alka

n eet n e vi hollisuudet, jotka sittemmin johtivat Mantlu-

kuon valtion muodostumiseen Japanin aseiden turvin, häm

mästytti maailmaa Neuvostoliitto, jolla Yantluriassa oli 

suuria intressejä valvottavina, pysymällä odottamattoman 

passiivisena. Selitys tähän pa.siiviseen kantaan oli kui

tenkin selvä: Neuvostoliitto ei voinut esiintyä aktiivi

semmin, koska sen sekä sisäinen tila että kansainvälinen 

asema olivat liian heikot ja koska sillä ei ollut idässä 

t a rpeeksi aseellisia voimia. 

Neuvostoliiton ja Japanin välit ovat kuitenkin 

koko ajan olleet kireät. Rajaseuduilla, sekä maa- että 

merirajalla, on yhtämittaa sattunut kahnauksia, jotka 

eräissä tapauksissa ovat vaikuttaneet suorastaan tahallisel

ta kiusanteolta. 

Tänä vuonna nämä kahnaukset ovat olleet entia

tään ärsyttävämpll. Japanilaisia kalastajia esiintyy 

JAKELUOHJE : 
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pohjoisessa Merimaakunnan ja Kamtlatkan l ähivesiä myöten. 

Viime kesäkuulla Japani väitti neuvostolaisten viranomais

t en Kamtl a tkan r annikolla surmanneen kolme japanilaista ka

lastajaa. Sov j et selitti tiedon vääräksi ja valitti puo

lestaan , että Japani oli lähettänyt hävittä jän ottamaan 

asi asta selvää . Mut ta lopulta Neuvostoliitto tunnusti vae

tuunalaisuutensa tapaht umaan ja maksoi Japanille korvausta. 

Vähän myöhemmi n pidä tettiin taas eräs japanilainen kalastus

alus Kamtlatkass a ja miehistöä vastaan nostettiin syyte 

aluevesille tunkeutumisesta. Syyskuulla venäläiset saattoi-

vat voimaan määräyksen, j onka mukaan Vladivostokin sata

maan saapuvien vierasta kansallisuutta olevien alusten oli 

otettava luotsi, ja japanilaiset katsoivat tämän määr äyk-
" 

sen tarkoittavan estää lähinnä japanilaisia laivoja käyt

tämästä satamaa. 

Japanilaiset puolestaan ovat kuluvana vuonna pi

r dättäneet pari neuvostolaista laivaa pohjoisessa Kuriilien -. saaristossa ja etelässä Bon~nsaarilla ja sakottaneet niiden 

kapteeneja luvattomasta aluevesille tulosta • 

Niinikään on Kantlukuossa Amurin jokiliikenteessä 

sattunut selkkauksia ja pidä tyksiä. Lisäksi ovat sekä 

Kantlukuo että Neuvostoliitto syyttäneet toistensa sota

voimia alueelleen tunkeutumisesta. Säänt~nä noudatetaan, 

että toinen puoli aina kieltää syyl6ksen. 

Kutta selvimmin on Japanin ja Neuvostoliiton vä

lien kärjistyminen tullut e8ille niissä neuvotteluissa, 

joita kesäkuun alusta on käyty niiden oikeuksien myymi

sestä Kantlutuolle, jotka Sovjetilla on POhjoia-Kant1urian -
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rautatiehen (lIant'lukuon kesäkuun alusta käytäntöön ottama 

entisen Kiinan itä isen rautatien nimitys). 

Neuvottelujen lavastus ei ole ollut vailla hu

vittavia piirteitä. Neuvottelut tapahtuvat Tokiossa, mutta 

neuvottelukumppaneina ovat Neuvostoliitto ja Kant'lukuo 

(jälkimmäisen valtuuskunnan johtava jäsen on japanilainen 

diplomaatti OHASHl, joka nykyään toimii Kant'lukuon ulko

ministeriBssä varaulkoministerinä eli kansliapäällikkönä). 

Japani on vain tarjonnut hyviä palveluksiaan (bons offioes) 

sultä varalta että niitä halutaan. Sovjet unohtaa välillä 

näytelm!Ln säännöt ja joko pyytää Japania antamaan hyviä 

palveluksiaan tai suorastaan esittää neuvotteluja koskevia 

valituksia Japanille. Edellisiss!L tapauksissa Japani selit

tää, että tilanne ei vielä ole niin toivoton, että sen 

aktiivinen esi~ntyminen olisi välttämätön; jälkimmäisissä 

tapauksissa ~ osoittaa valittajat Kantlukuohon. 

Raport188aan n:.o 11 Uhetystö on jo selostanut 

rautatieneuvottelujen kulkua elokuun alkuun • 

Elokuulla Beuvostoliitto alena' h1ntavaatimukaenaa 

rautatiestä 200 milj:aan kultaruplaan, kun taas Kantlukuo 

tarjosi liitä vain 50 milj. yeniä (yenin martkinakurssi 

vastaa nykyään 13 :90 auomenmartkaa). Kant1ukuo ehdotti nyt, 

että vaibdekurssikei sovittaisiin 1 rupla = 0:25 yeniä, 

jolloin .ummat vastaiaivat toisiaan, mutta Sovjet ei suo ... 

tunut ehdotukseen, ja siihen varainaiset neuvottelut ovat

kin pye!Lhtyneet. 

le~ot'eluj.n kuluessa kumpikin puoli on esittä

nyt erinl1s1K syytDkslK toistaan vastaan. Kantlutuo - -
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syyttää Neuvostoliittoa siitä, että se on kuljettanut 

3100 rauta tielle kuuluvaa veturia ja rahtivaunua omalle 

alueelleen. Sovjet taas väittää että Kantlukuossa kaikin 

tavo i n koetetaan saada rautatien kannattavaisuus lopetetuk

si, jotta sen hinta saataisiin painumaan alas. Lisäksi 

venäläiset syyttävä t Japania siitä , että se ei suorita 

maksuja sotaväkensä kuljetuksista Pohjois-Kant1urian rauta

tiellä . 

Syyskuun lopulla rautatietä koskevat neuvottelut 

yhtäkkiä siirtyivät konferenssihuoneen ulkopuolelle. Seloa

tan seuraavassa, miten Neuvostoliiton suurlähettilä s YOURE

NEFF minulle on esittänyt tämän vaiheen: 

21/9 hän ilmoitti Japanin ulkoministe

rille HlROTAlle Yoskovalla olevan luotettavia tie

toja siitä, että Japani suunnitteli Pohjoia

Kantlurian rautatien valtaamista ja venäläisten 

\ virkamiesten vangitsemista. Kun eräitä venäläisiä 

seuraavina päivinä todella vangittiinkin, ilmoitti 

YOURENEFF 2S/9 HIROTAlle, että Neuvostoliitolla 

oli hallussaan autenttisia japanilaisia asiakirjoja, 

joi8ta kävivät selville rautatien valtaussuunnitel

mat. Kun Japanin hallitus ei kuitenkaan välittä

nyt tästä varoituk8esta, julkai8tiin lokakuun alu88& 

KOBkovaB8& eräitä YantlukuoBsa olevien japanilai8ten 

laatimia aBiakirjoja. YOUREHEFF vakuutti minulle, 

että aBiakirjat Japanin kiellosta huolimatta olivat 

ilman epäilY8tä oikeat, lisä8ipä vielä, että 

Koskovalla oli balluBeaan muitakin samanlai8ia, 
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Asl aid 1 joj en j outuminen Neuvostoll1 tOI! Itäsiin näyt

t ää tulleen yllä t yksenti Japanille, joka yl ensä pitää tark

kaa huol.... diplomaattisten salaisuukeiensa, säilymisestä. 

Neuvostoliiton tarkoituksena a8ia~irjat julkaistesB~l 

011 nälltäväet1 pakot '~aa J apania jouduttamaan neuvot t eluja. 

Mutta Japani reageerasikin toisella tavalla: Neuvostoliitol

le i~oitettiln , että Japani loukkautuneena Sovjetin menet

telystä saattaa luopua rautatieneuvotteluissa tarjoamistaan 

nyvistä palveluksista • 

Selitys siihen, et~ venäläiset luopuivat passii

v1seeta kannastaan, 011 se, ett, Neuvosto111ton kansain

välinen asema v1imeisen puolen vuoden aikana oli huomatta

vast1 vahvistunut ja että venäläiset olivat saaneet soti

laal11sen asemansa luji~etuksi idässä. 

Venäjälle mer k1tsi suurta helpotusta se, ett' se 

kesällä sai tehdyksi hy~kkääjän määr1ttelyä koskevia sop1-

muksia kaikk1en länt1sten ja eteläisten naapuriensa kanssa. 

Kiinankin kanssa on neuvotteluja ollut käynnissä samanlai

sen sopimuksen tekemisestä. Japani ei ole ollut valmis 

sellaista solmiamaan; sen sotilaspiirit eivät tahdo kuulla 

siitä puhuttavan. Siitä asti kun t~nne 

nut, että Japani ei ollut mielissään 

tekemällä sopimukset naapuriensa kanssa 

tulin olen huoman

siitä, että Venäjä 

oli saanut siihen 

määrään helpotusta läns1rajallaan, ettl se saattoi kiinnit

tJl huomionsa itään. Neuvostoliitto ei ollutkaan hidas 

käyttämään tilaisuutta hyväkseen. 

Selostan vielä, mitä suurlähettiläs YOURENEFF ker

toeasaan konfliktiata eaitti minulle Sovjetln varustautumi

sesta idässä: 
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V. 1931 J apani olisl vlelä volnut val

loi t t aa Vladi vostokin. Silloin Neuvostoliitolla oli 

valn 30-40 tuhatta miestä idä ssä. Mutta nyt on 

a s ema toinen. Joukko j a on nyt paljon enemmän. 

Ilmavoimat idä ssä ova t j o t ä ysin ri i tt ävä t. Rajat 

Japania ja Mantlukuota vastaan ovat linnoitetut, 

j oskaan e ivä t niin vahvasti kut n Ranskan r a jat 

Saksaa vastaan, n iin kuitenkin lu jasti. Venä j ä 

ei senvuoksi enää pelkä ä Japania. Neuvostoliiton 

tarkoituksena on muuten ainoa staan sä ilyttää status 

quo ldässä. Rautatien se on valmis myymään 

Mantlukuolle. 

Samaan aikaan J apanin sotaministeri6, jolla on 

tapana t ämän tästä julkaista ulkopolitiikkaakin koskevia 

tiedonanto j a, ilmoitti puolivira llisesti, että Venäjän sota

voimat t ä t änykyä olivat suunnilleen seuraavat: 

75 jalkaväkldivisloon&a; 

13 ratsuväkidivlsioon&a; 

rauhanalkalnen vahvuus yhteensä 

1.290.000 mlestä; 

2500 lentokonetta; 

1500 tankkla; 

150 panssarivaunua ja kemlallinen joukko

osa.to. 

Iaukaise.sa idässä on Beuvo.tol11tolla tämän 

tiedonannon mukaan: 

10 divi.ioonaa, nli.tJ yk.1 ratauväk1_ 

dlv1.1oona ja yk.1 -or1gad1i ne1jl 
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divisioonaa ja ratsuväkibrigadi sijaitsee 

Vladivostokin ja Nikolskin seuduilla 

Kant1ukuon itäpuolella, kolme divisioonaa 

Habarovskin ja Blagoveltlenskin välillä 

pohjoisessa ja muut joukot Takabaikalin 

alueella. 

300 tankkia; 

350 lentokonetta, niistJ 40 raskaita 

pommituskoneita, jotka voivat laskeutumat

ta lentää esim. Tokioon ja takaisin 

asemapaikoilleen; 

laivastoa on vain kuusi modernia alusta, 

mutta kuusi uutta alusta pannaan par

haillaan kuntoon. 

varustettuja asemia on rakennettu eri 

paikoille Kant1ukuon vastaiselle rajalle, 

kuten Pogranit1najan, Blagove1t1enskin ja 

Daurian seuduille • 

Joku aika sitten venäläiset väittivät 9 japani

laisen sotilaslentokoneen lentäneen Amurin yli Neuvosto

liiton alueelle. Kun YOURENEFF sen johdosta kävi jättä

mässä protestinsa HlROTAlle, tämä ensiksikin väitti tiedon 

vääräksi ja sitten huomautti, että Sovjetin olisi jänni

tyksen laukeamlseksi vähennettävä Kantlukuon rajalla olevia 

joukkojaan. Hän viittasi siihen, että Yhdysvallat olivat 

päättäneet siirtää laivastonsa Tyyneltä mereltä Atlantille. 

HlROTA huomautti, että Venäjän on parannettava 8Uhteitaan 

Japaniin, ennenkuin tlLmä taas on valmh edistämään 
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rautati eneuvotteluja . 

Japanin ja Sov jetin vä lit ovat epä ilemä ttä jatku

vasti kireä t, j a Euroopassa ja Amerikassa voidaan l uulla, 

ett~ a seellinen konflikti nä i den maiden väli llä on koska 

t ahansa nahdollinen . On kui tenkin olemassa useita seikkoj a ~, j otka 

vähent ävä t t ä t ä mahdollisuutta. 

Neuvostoliitolla tuskin on halua aloittaa sotaa. 

Pohj ois-Mant~urian radan se on valmis myymään niin hyvällä hinnalla 

kuin mahdollista, mut t a muuten se pyrkii sä ilyttämään a lueensa 

j a i ntressinsä kaukaisessa i dässä . 

J apani n hallitus ja voi makkai mmat puoluejä rje stöt eivä t 

myö skään t ä llä hetkellä hal ua sotilaallisia selkkauksia . Valtion 

f i nanssitila ei 'sui nkaan ole helppo. Lisäksi huolestuttaa halli

tusta erikoisesti lentovoi ien he i kkous. V' i me elokuulla jär

jestettiin vartavasten lentomanööveri ilmasta uhkaavan sodan

vaaran selville saami seksi, ja hallituksen juuri hyväksymän 

lisä tyn sotilasbudjetin yhtenä tarkoituksena on tehdä mah

dolliseksi lentovoimien kiireellinen vahvistaminen • 

Se seikka, että Yhdysva llat juuri ovat tunnusta

neet Neuvostoliiton , va ikuttaa sordiini na sodanhal uisiin 

piireihin. 

Joka tapauksessa tekee ankara t a lvi sodankäynnin 

Uantlukuossa ja sen läheisyydessä äärimmäisen vaikeaksi. 

Mutta kieltämä ttä on sodanvaaran aiheitakin ole

maSSa. Japani on tietoinen siitä, että Euroopan ja Ame

rikan vaikutusvalta Aasiassa on suunnattomasti vähentynyt, 

ja se pyrkii saavuttamaan maanosassaan ehdottomasti domi

neeraavan aseman. Siihen sitä pakottaa jo liikaväestö 
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ja maan yhä lisääntyvä 

ovat yksimielisiä siitä, 

Yantlukuossa. 

9 

i ndustrialisoituminen. Ja kaikki 

ett~ Japanin on pysyttävä 

Varsinkin armeijan keskuudessa ja nuorisossa on 

pal j on a ineksia , j otka harrastavat Japanin vanhoja sotilas

ihanteita . Lisäksi on huomattava, että Mantlukuossa varsi

naisesti mäUr ää kaikesta Japanin armeija. Mantlurian selk

kauksen alusta alkaen on armeija jo usean kerran asetta-

nut hallituksen fait aooompli'n eteen. Senvuoksi on aina 

olemassa mahdollisuus, että jokin äkkiyllättävä välikohtaus 

johtaa Japanin selkkauksiin Venäjänkin kanssa. 
• 
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Japanin viennin viimeaikainen tavaton laajentuminen 

joka on herättänyt huomiota kaikkialla maailmassa, on suu

relta osalta johtunut yen'in ulkomaisen kurssin alhaisesta 

arvosta kahden viime vuoden aikana. 

Kun Englanti syyskuulla 1931 oli luopunut kulta

kannasta ja maailman taloudellinen ja finanssipula 011 ke

hittynyt kireimmilleen, kävi kultakannan säilyttäminen Japa

nillekin yhä vaikeammaksi. Kulta virtasi ulkomaille, ja 

Mantlurian selkkaus lisäsi samanaikaisesti hallituksen vai-

keuksia. Silloin hallituksessa oleva mi nseito-puolue piti 

ensin kiinni kultakannasta, mutta inflaation puoltajat, 

joita johti siihen aikaan oppositiossa oleva nykyinen 

finanssiministeri TAKAHASHI, pääsivät viimein voitolle, ja 

11/12 1931 hallitus asetti kiellon kullan maastaviennille, 

Silloin alkoi yenin huima lasku. 

r -

Alparikur88in mukaan 100 yeniä vastaa 49.S4 Yhdys

valtain dollaria. Marraskuulla 1931 näiden valuuttain mark

kinakura8in keskiarvo oli vielä 49.38. Joulukuulla 1931 

tämä keskiarvo putoai ~3.33:een, - ja tammikuulla 1932, 
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j olloin kullasta l uopuminen pli 'si t äyde llä voimalla vai

kut t amaan , a i na 35.97: ään. Senjälkeen yenin keskiarvo 

dollari i n verrattuna kuukausi kuukaudelta säännöllisesti 

laskeutui ollen kesäkuulla 1932 30. 35 ja j oulukuulla 

1932 20.65 eli noin 40 ~ alpariarvosta. 

Dollarin arvon kuluvan vuoden toukokuusta alkaen 

aletessa on yenin kurssi siihen verrat tuna noussut. Loka-

kuun keskikurssi 

ollut 30.75 eli 

oli 27.56 ja viime päivien kurssi 

noin 60 ~ alpariarvosta • 

on 

Puntaan verrattuna yenin alparikurssi on 2/0.5g 

(1 yen = 2 shilling 'iä 0.5g penny'ä). Marraakuulla 1931 

näiden rahalaatujen markkinakurssin keskiarvo oli 2/7. 2g, 

seuraavalla joulukuulla 2/5.g2. Tammikuulla 1932 se oli 

2/0.91, kesäkuulla 1/7.g7 ja joulukuulla 1/3.11. Kuluvana 
1 

vuonna on 
1 

ja 1/2 !:n 

Englannin 

välillä . 

val~utan kurssi vaihdellut 1/3 !b:n 

Lokakuun keskikurBsi oli 1/2.16 ja 

~ämän päi vän kur'ssi 1/2 ~. 
Yenin arvon alennuttua on hlntaindeksi Japanis sa 

kyllä jonkinverran noussut, mutta ty6väen palkkat a so on 

pysynyt tasais na. Jos palkkaindeksiksi loppuvuodelta 

merkitään 100, oli ' keskimääräinen palkkaindeksi v:lta 

94.7 ja v:lt~ 1932 93.5. Vuonna 1933 tämä indeksi 

vaihdellut ainoastaan 93.1:n , ja 96.4:n välillä. 

1920 

1931 

on 

, 
Näiden seikkojen va;kutuksesta Japanin ulkomaan-

kauppa on vuoden 1931 lopulta alkaen tavattomasti vil

kastunut. Tosin vuoden 1932 alkupuolen kauppavaihto näytti 
. 

olevan Japanille epäedullinen: tuonti oli nll1l. sinä alkana 

'- 267 1Il1lj. vientii auurapl. 'l'1IIlI johtui 811 tä, että 
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liikemaailma yen i n j a tkuvaa a 1en t umista pelä ten t oi euu

ria va r a stoja maahan . -u t t a nämä va rastot oli vat suurek si 

o saksi r aaka- a i neita t e o11isuustuotantoa varten . Niin e s i m. 

tuotii n maahan r aakapuuvillaa , 82 mi1j: 11a enemmän kuin 

vastaavana a i kana edellisenä vuonna. Kun yen jatkuvasti 

a l eni, muuttui ulkomaankauppa vuoden 1932 loppupuolella 

v i ent i voi t toiseksi. Koko ~uoden 1932 v ienti ol i , 1,410 

mil j . j a tuonti , 1,431 vastaavien lukujen edellisenä 

vuonna oll essa , 1,147 j a , 1,236. Tuontiyl i jää mä oli 

s i is va in , 21 mil j . eli huomattavasti pienempi kuin 
kaupa ssa 

se J apani n tuontivoittoisessa 1 01i ollut sitten vuoden 

1918 . 

Seuraava t aul ukKO osoittaa Japanin vientiä v . 

1932 sen tärkeimpiin kauppamai h i n verrat tuna samaan vien-

tUn v . 1931; luvut 

Yhdy svalla t 

tarkoi t t avat 

~ 
mi1joone ja yenej ä : 

~ 
Britannian Intia 192 110 

Hollannin Intia 100 63 

leo-Britannia 60 53 
Suurin viennin lisäys edellieeen vuoteen verrat-

tuna koski eeuraavia tavararyhmUt: 

Puuvl11atuotteita: lisäys 61g mllj ;': neli6yardia; 

Vehnäjauhoa: • 144 • kin1iä (1 kin = 
Hienosokeria: • 123 

0.6 kg); 
• • 

Va1urautaa: • 70 • • 
Oli kuitenkin selvä, että muut maat eivät tulisi 

riltissä käsin katsomaan Japanin dumping~. Iuluvan VUOden 

alusta alkaen toinen maa toisen-B j~lk 
wa G een on ryhtynyt 
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tuontia 
est!imään halpojen japanilaisten t uotteiden I alueelleen. Japanin 

kauppaministeriöBn saapuneiden tietojen mukaan olivat seuraa

vat 27 maata marraskuun loppuun menne ss~ ryhtyneet t~llaisiin 

suojatoimenpiteisiin: 

AASIA: 

Kiina 

Filippiini t 

~otlinkiina 

Siam 

AKERIKXA: 

Kanada 

Yhdysvallat 

Argentiina 

Brasilia 

Liittoutuneet Malaijivaltiot Chile 

Alankomaiden Intia 

Intia AFRIKKA: 

EUROOPPA: 

Iso-Britannia 

Alankomaat 

Belgia 

Ranska 

Saksa 

Sveitsi 

T1ekkoslovakia 

Itävalta 

Kreikka 

Turkki 

Egypti 

Bri tannian l~nsiafrikka-

laiset alueet 

Britannian It~-Afrikka 

EteU-Afrikka 

AUITRALIA. 
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Toimenpiteet, joihin n1imli maat ovat ryhtyneet ee

t lilikseen japani l alsten t avara ln tuontia, jakautuvat se uraa-

viin r yhmiin: 

Tullinkoroituksia. 

Llukuvla t ullej a . 

Tuontikiintlösysteemejli. 

Tuontllupasysteemej ä . 

Valuuttakontrolll. 

Halpaa val~uttaa koakeva lislitulli (surtaxe). 

Ne japanilaiset tuotteet, jotka marra skuun loppuun 

mennessä olivat joutuneet t li l lalsten ehkliisytolmenpiteiden 

kohteiksi, ovat seuraavat: 

Aluspuvut M~rentuotteet 

Emal j iteokset Olut 

FajaIlssit Paidat 

Harjat Paperi 

Hatut . Polkupyörlit 

Hiili Puuvl11alanlca ja -kangas 

Huovat Puvut 

Jauhot Pyyhlnl1inat 

Kaulukset Rautatavarat 

JCenglit Romutavara 

JCondenaoltu malto Salppua 

JCudontatuotteet Selluloldituotteet 

JCumikengät Sementti 

Luipullot Silkki, -tavarat 

Leikkikalut 8ilkki-pong'e 
L 
Matot 8impukankuorinapit 

< 
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Sukat 

Superfosfaatti 

Säbkölamput ja -patterit 

Sä ilykesardiinit ym. -kalat 

Tekosilkkilanka, -kangas 

ja -tuotteet 

Täytekynä t 

V1l1atuotteet 

Väriaineet. 

Nämä säännastelytoimenpiteet saivat aikaan, että 

Japanin vienti kuluvan vuoden alkupuoliskolla ..... pie

neni viime vuoden vientiin verrattuna. Se pysyi kaikesta 

huolimatta kuukausittain 43-59 % suurempana kuin vienti 

vuoden 1932 alkupuoliskolla oli ollut. 

Kuluvan vuoden tammi-syyskuulla Japanin viennin ja 

tuonnin arvot miljooneis&a yeneissä verrattuina samoibin 

arvoibin vastaavana aikana v~ 1932 olivat seuraavat: 

!m lli! 
Vienti 1,354 936 

Tuonti 1,424 1,054 

Tuonnin ylijäämä 70 116 

Volyymlltäänkin vienti mainittuna aikana 011 buo-

mattavasti liaälntynyt verrattuna vastaavaan aikaan edelli

senä vuonna, kun sitävastoin tuonnin volyymi oli viime

vuotista pienempi ja vähenee edelleen jatkuvasti. Tämä 

8eikka ei lelvälti näy tuonnin arvossa, kun yenin alen

tuneen kurslin johdosta tuonti.avaroista on ollut mak8et

tava paljon korkeampia hintoja yeneislä kuin aikaisemmin. 

Japanin pyrkimys 

\ kahden vuoden aikana on 

viennin li säämisek8i viimei8ten 

ennen kaikkea johtunut yenin al-

hai8e8ta ulkomai"8ta kur88ista • 

• 
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Japanin viennin tunkeutuminen uusille markkina

alueille on lisäksi ollut seurauksena siitä, että sen 

läheinen vientimaa Kiina suureksi osaksi on siltä sulkeu

tunut. Tämä taas on johtunut osaksi Kiinan yleisestä 

ostokyvyn heikkenemisestä,· osaksi siitl, että kiinalaiset 

viime vuosina ovat harjoittaneet intensiivistä Japanin 

tuotteiden boikottausta protestina sen Kantlurian-politii

kasta. Kun v. 1925 vienti Kiinaan oli , 46S milj., 

oli se v. 1930 261 milj., v. 1931 156 milj., v. 1932 

141 milj. ja v:n 1933 tammi-lokakuulla vain S9 milj. 

yeniä. 

Kutta onpa ollut muitakin tekijöitä vaikuttamassa 

Japanin viennin laajentumiseen. Maailmansodasta alkaen Ja

panin tuotantokyky on tavattomasti lisääntynyt. Kant1uriaa

ta, joka nyt on kokonaan joutunut sen kontrolloitavaksi, 

saadaan suuria raaka-ainerikkauksia. Ja samaan aikaan, kuin 

varsinkin Japanin teollisuuden ekspansionikyky on lisään

tynyt, on länsimaiden vaikutus Aasiassa yleensä ja talou

dellinen kilpailukyky Japanin kanssa erikoisesti heikenty

mistään heikentynyt. 

Keiji-reformaatiosta alkaen Japani on 

taitavasti pyrkinyt jäljittelemään länsimaita. 

på ja Amerikka ovat erehtyneet luullessaan, 

pysty muuhun kuin lainaAmaan ja matkimaan. 

ihmeteltävän 

Kutta Euroop

ettei Japani 

Japani on sodan jälkeen suuressa määrin ratsiona

lisoinut teolli8Uuttaanjasiten vähentänyt sen tuotantokustan

nuksia. Lia!ksi se on joustavasti ostanut ja ottanut 

käytäntöön keksintGjl, joita esim. konservatiivinen 
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Englannin teollisuus on hylkinyt. Japanin kutoma-alan ko

neisto onkin t ä llä hetkellä täysin uudenaikainen, kun 

sen sijaan Lancashiren koneisto monessa suhteessa on 

takapajulle. 

Toisaalta Japani kaikesta modernoitumisestaan huoli

matta on osannut säilyttää omia sosiaalisia olojaan ja 

niiden mukaisen elintason. Esim. kansan7alistus on Japa

nissa erittäin perusteellinen. 6-vuctinen kansakouluopetus 

on pakollinen, ja 1000 kouluiässä olevasta lapsesta kävi 

v. 1930 9,S32 kansakoulua. Uutta tästä opinkäynnistä 

huolimatta Japanin työväki tyytyy elintasoon, jota on 

väärin sanoa sinänsä alemmaksi länsimaisen työväestön 

elintasoa, mutta joka ,perustuu toisenlaisiin elämänvaati

muksiin ja on paljon halvempi. 

Epäilemättä eSiintyy japanilaisten kilpailumenetel

missä paljon h!ikäilemättömyyttä. Sellaista on esim~ ulko

maisten tavaramerkkien el'ehdyttävä jäljittely, joka eri

koisesti on viime aikoina kuohuttanut mieliä Englannissa • 

Japanin vienti ei voi esteittä jatkaa l aajentu

mistaan. laikki~ll~ maailmas sa pelätään nykyään Japanin 

kauppakllpa.llua ja raltennetaal e stei tä sen tielle. Eri

koisesti Brittein valtakunnan eri o8issa käydään ta~stelua 

Japanin taloudellista ek8panaiota Ya8taan. Parhaillaan 

suoritetaan erittäin vaikeita neuvotteluja uudeata Japanin

Intian kauPP&80plmukaeata. Japanln a8ema on kul tentln siLi.l1 

Yahva, ettJ aen kaupp&Ya1bto 881m. ,Intian ja Au.trallan 

kana.. on tKbIn aetl ollut tuontivoittoinen. 

ninan bolkottau. jatkuu edelleen, joat1n jap&n1-
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Yhdysvaltain dollarin laskeuduttua arvossaan on 

yenin arvo siihen verrattuna huomattavasti noussut. Yenin 

ulkomaisen kurssin kehitys tulee luonnollisesti vaikutta

maan Japanin viennin laajuuteen. 

Joka tapauksessa Japani, joka aikaisemmin hämmäs

tytti maailmaa kebitty~~llä poliittiseksi suurvallaksi, on 

viime 

tulee 

aikoina kebittynyt taloudelliseksi suurvallaksi, joka 

vaatimaan itselleen entistä suuremman osan maailman-

kaupasta. • 
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TOKIO ...... SSA OLE VA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RA P 0 R T T 1 n : 0 .. 15 .. · 

Tokio s s a 29 p:nä joulu kuuta 19 :u. y 

Asi a : .Japanilaisten suhtau

... tum1.Il~Il.. Suome.en. 

C!!f 

Japani on maa, jossa muodollisuuksia tarkasti 

nQudatetaan, ja niin on suuri osa aikaani täällä oloni 

ensimmäisinä kuukausina mennyt virallisten käyntien ja 

vastauskäyntien tekemiseen. Uuden lähettilään on täkäläisen 

protokollan mukaan käytävä ei ainoastaan suurilukuisen 

dlplomaattikunnan jäsenten, vaan myös useampien asemamaan 

arvohenkilöiden luona kuin muissa maissa on tapana. Hänen 

on pyydettäv~ audienssia ei ainoastaan keisa rin, vaan 

lisäksi keisarinnan, leskikeisarinnan ja neljäntoista kei

sarillisen huoneen prinssin luo. Lisäksi hänen on käy

tävä us.eiden ka b1netin jäsenten ym. luona. 

Vaikka prinsessa ASAKAn kuoleman johdosta julis

tetun hovisurun takia en ole vielä voinut suorittaa kaik

kia virallisia hovikäyntejä, pyydän seuraaVaSSa sittää 

eräitä vaikutelmiani siitä, miten tapaamani . ~ilaiset 

8uhtautuvat Suomeen. 

~e1 sarin audienssisea läsnäolleiden henkilöiden ta-

holta on ' minulle vakuutettu, että halli tsi'jan esiintyminen 

tilaisuudesBa ~11 erikoisen sydärnellistä. V1.rall1sta 

J,(KELUOHJ!, . 
........ 1'av.all1p.It.p. •............ ....... 
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toimitu~ta seuranneessa keskustelussa keisari mm . ilmaisi 

i10nea sen johdosta, että SUomi oli korottanut Tokiossa 

olev.an aSiainhoita jan viran lähettilään viraksi. 

Keisa ril liset prinssit ~ensä ovat vä1ttänee t 

politiikkaan puuttumista. Poikkeuksia kuitenkin oli, ja 

esim. keisarin vanhin veli prinssi CHICHIBU pyysi minua 

kertomaan po1itiikastamme ja erikoisesti suhtautumise stamme 

kommuni smi in. Hän on muuten useiden japanilaisten urheilu

seuro jen blnniajäsen ja oli hyvin kiinnostunut Suomenki n 

urheiluun. 

Kaikissa piireissä 

vuotias pääministeri SAITO 

kunnioitusta nauttivat 75-

otti minut hyvin ystävällisesti 

vastaan. Hän keskusteli pitkään kanssani sekä Suomen että 

Japanin oloista. 

Tokioon saavuttuani kävin he ti seuraavana päivä

nä silloisen u lkominister in, kreiv i UCHI DAn luona . Keskus

te1ustani hänen kanssaan ei ole erikoista mai ni ttavaa . 

Hän oli silloin vi i meistä päivää vi~assaan, erosi nim. 

jo seuraa vana pä ivänä rasittuneisuutensa ja sai raa110isuu

tensa vuoksi. 

Hänen seuraajansa, nykyi8en ulkoministerin HIROTAn 

olen tavannut useita kertoja. Kerran hän piti minut tun

nin verran luonaan virkahuoneessaan keskustellen teen ää

ressä vilkkaasti kanssani. HIROTA on vasta 55-vuotias ja 

hyvin elinvoimainen ja t~mokas mies. SUomea kohtaan hän 

on erittäin my6tämielinen. Ollessaan suurlähettiläänä Kos

kovassa hän on ottanut selvää Suomenkin oloista ja näyt

tää käs~ttävän hyvin suhteemme Neuvostoliittoon. Hän totesi 

. ' 
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kerran , että Suomen j a J apani n kanta Venäj ään on pää-

a siallise sti samanl a inen : sen ykyisen hal lituksen kanssa 

on yll ä pi dettävä korrekt e ja suhteita! olojen kehityst~ 

Venäjällä on tarkasti se rattava, ja ulospäin suuntautu

vaa kommunististista propagandaa on jyrkästi vastustettava. 

HIROTA sanoi saaneensa mieluisan käsityksen tapaamistaan 

suomalaisista dip~omaateista . Hän on muuten lupautunut 

tamwikuulla päivällisille l ä etystöömme • 

Hallituksen j ä senistä olen lisäksi käynyt sota

mi ni steri ARAKln ja l a ivastomi nist eri OSUMln luona. Ken

r aali ARAKI oli aivan erikoisen ystä vä llinen; pois l äh

tiessäni hän saattoi minut pihalle asti, j ollaista koh

teliaisuutta tulkkini (sotaministeri käyttää ulkomaisista 

kielistä ainoastaan venä jää), joka oli saat tanut useita 

d i p lomaat te ja ARAXln luo, ei ollut a ika isemmin nähnyt 

hänen osoittavan . Kenraali ARAKI s anoi i hailevansa itse-

näiseksi valtioksi fluude s taansyntynyttä" Suomea . Hän sanoi 

"Suomesta saamiensa r aporttien nojalla " hyvin tietävänsä, 

että Suomi on Japanin ystävä. Samalla hän mai nitsi, että 

Japani a ikoo ensi vuonna sijoittaa vakinaisen sotila sasia-. 
miehen Helsinkiin . Kun kii tin sotamin1steriä ' kapteeni 

BREMERin osaksi viime kesänä tulleesta huomaavaisuudesta, 

hän sanoi ihailevansa kapteenin taitoa ja toivovansa suo

malaisten ·lentäjien vastaisuudessakin tulevan Japaniin. 

Mainittakoon, että ne hallituksen jäsenet, joiden 

luona olen k!ynyt, ovat kaikki henkil6kohtaisesti saapu

neet vaatak!yUnille lähetyst66n. 
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Yleisva ikutelmanani halua isin lausua, ettti Japanin 

hallitus j a poliittiset piirit suhtautuvat erikoisen sym

paattisesti Suomeen . Osaksi t~mä johtuu Suomen aikaisem

pien tä~ll~ toimineiden edustaj ien vaikutuksesta. Osaksi 
~ 

syy~ on se, että J apanin Suomessa oleva l~hetystö il-

meisesti on ja~kuvasti tiedoittanut Suomessa sangen ylei

sen~ vallitsevasta japanilaisystävällisestä mi elialasta. 

Mutta lisäksi olen voinut huomata, että Japanin 

hallitus osoittaa erikoista huowaavaisuutta Ven~jän naapuri

valtioille. Ven~jä on a ina t~rkeä tekijä Japanin politii-

kassa, ja Japanissa kiinnitetään selvästi huomiota nii hin 

mai hi n , joilla Ven~jän suhteen katsotaan olevan s~aanlai

sia intressej ä kuin on Japanilla. Eräs skandinavinen d ip

lomaatti on minulle hieman kateellisesti huomauttanutkin, 

että Venäjän naapurivallat näyttävät olevan t~äll~ erikoi-

sesti suosiossa. 

Tätä erikoisasemaa eräät valtiot koettavatkin 

käyttää hyväkseen. Puola ei tosin onnistunut saamaan lä

hetystö~än Tokiossa korotetuksi suurlähetystöksi, mutta sen 

lähetystö esiintyy kuitenkin miltei kuin ambassadi. Heti 

tuloni jälkeen saapui tänne Puolan uusi ministe~i MO~ICKI 

(tasavallan presidentin poika), joka eDirgisesti on ryhty

nyt kehittämään Puolan suhteita Japaniin ja erikoisesti sen 

sotilaspiireihin. Rumanian lähetyst~ niinikään työskentelee 

tarmokkaasti. Turkin lähetystö muutettiin joku vuosi sitten 

suurlähetY8t6ksl, ja Afganistan on tänä syksynä perustanut 

tänne lähetystön. 
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Ei-poliittisissa piireiss~ Suomi on tunnettu etu-. 
p~~ss~ urheilumaana . Urheilijoittemme, käynti täällä v. 1932 

kehi tti ~tei ta Japanin u.r helluvä en kanssa, va ikka monis

ta merkeistä päättäen japani l aiset silloin olivat toivo-

neet saavansa tänne edustavamman suomalaisen joukkueen. 

J apanin urheiluliiton sihteeri on ilmoittanut minulle jo 

periaatteellisesti pää tetyn, että Berliinin olympia l a isiin 

l~htevä Japanin jou~kue. tulee matkustamaan Suomen kautta 

ja menomatkalla jä~mään viikoksi pariksi Suomeen. 

Kaikesta hu~limatta , Suomi on Japaniin verrattuna 

pieni ja kaukainen maa eik~ luonnollisesti voi olla 

täällä laajalti tunnettu. Erikoisesti olisi tOivottavaa, 

että toisaalta, sotllas-~ toisaalta - kulttuuripl1rit voisivat 

kehitt~ä suhteitaan Japaniin. Yonet maat, jotka haluavat 

ylläpit~ä l ähempi ä suhteita Japaniin, . j ä rjestävät aika 

ajoin tänne laivastovierailuja ja toisaalta lähettävät 

usein jonkun tunnetun kulttuurihenki16n tänne erikois-

tehtävissä. Sellaisella matkalla ovat täällä äskettäin 

olleet J 
esim. en.tinen opetusministeri HONORAT Ranskasta ja 

senaattori YARCONI Italiasta. 

Olisi toivott~vaa, että Suomikin voisi näillä 

tavoin edelleen kehittää niitä hyviä suhteita, jotka sillä 

on Japaniin. 

• 

• 

• 
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, 

Ei-poliittisissa piireiss~ Suomi on tunnettu etu-. 
p~~ss~ urheilumaana . Urheilijoittemme, käynti täällä v. 1932 

kehi tti ~tei ta Japanin u.r helluvä en kanssa, va ikka monis

ta merkeistä päättäen japani l aiset silloin olivat toivo-

neet saavansa tänne edustavamman suomalaisen joukkueen. 

J apanin urheiluliiton sihteeri on ilmoittanut minulle jo 

periaatteellisesti pää tetyn, että Berliinin olympia l a isiin 

l~htevä Japanin jou~kue. tulee matkustamaan Suomen kautta 

ja menomatkalla jä~mään viikoksi pariksi Suomeen. 

Kaikesta hu~limatta , Suomi on Japaniin verrattuna 

pieni ja kaukainen maa eik~ luonnollisesti voi olla 

täällä laajalti tunnettu. Erikoisesti olisi tOivottavaa, 

että toisaalta, sotllas-~ toisaalta - kulttuuripl1rit voisivat 

kehitt~ä suhteitaan Japaniin. Yonet maat, jotka haluavat 

ylläpit~ä l ähempi ä suhteita Japaniin, . j ä rjestävät aika 

ajoin tänne laivastovierailuja ja toisaalta lähettävät 

usein jonkun tunnetun kulttuurihenki16n tänne erikois-

tehtävissä. Sellaisella matkalla ovat täällä äskettäin 

olleet J 
esim. en.tinen opetusministeri HONORAT Ranskasta ja 

senaattori YARCONI Italiasta. 

Olisi toivott~vaa, että Suomikin voisi näillä 

tavoin edelleen kehittää niitä hyviä suhteita, jotka sillä 

on Japaniin. 

• 


