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Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoasiain

ministeriOlle raporttinl lUO 1, Joka sisältää: 

Eräistä kauppapoliittisista seikoista • 
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Lähetän tämän mukana kunnlo1t en Ulko asia1n

m1nisterilnle raporttirt1 n:o 1, Joka 81aä1tää: 

Iräi st kauppapol1ittisis ta s.1koista. 
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Salainen. 
1"' A ~ 1 1 .3 1 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 . 

rar llsi ssa 19 p:nä t amm i kuuta 19 34, . 

1') / 
,-

.-1sia: 

seiko i s ta. 

15 f surtaxe • 

Kuten tunnettua on ~anska ollut pakotettu suostumaan 

Eng lannin vaa timukseen otsakkeessa ma initun punnan kurssin l a s

kun aiheuttaman l isämaksun poistam isesta. Englanti n äet ki eltäy-

t y i 'y rkä sti alkamasta Ranskan kanssa ~euvotella uu desta kaup

pas op i muk.3esta , j ollei t äh&.n eh toon suostuttaisi. Ranskan hal

li tus julkaisi vuoden lopulla a setuksen, j onka mukaan vo ida~n 

olla t ästä l äh tien sovlttama tta tuota l isämaksua niihin kullas-

t a l u opuneisiin maihin nähden, j oiden raha voidaan katsoa Jäl

leen de f e.eto stab1l1soiduksi. Tämän asetuksen pe rusteella pois-

t ettlln sitten 11sämaksu 3nglannl1ta ja erä iltä ser. a lusmailta. 

Sensi j a an ei ole ainakaan vielä v astaaviin toimenpitei-

siin r t ty koskie n esi m. Tanskaa, Japania, Kanadaa y.m. 

On kUu lunut ääniä jotka ovat va lmiit pitämään näissä 

olosuhteissa sitä lisäsop imusta turhana, j onka Suomi Ranskan 

kanssa viime h elmikuulla solmi otsakkeessa ma initun ylimääräisen 

maksun Poist~l isesta. Näitä v äi tteitä en voi pitää oikeutettui_ 

na. 3nsinnäkin olemme t ä ten olleet kokonaisen vuoden vapaute_ 

tut mainitusta maksusta, mikä va rsinkin erä ill ä a loilla on 

merkinnyt meille suurta hy~tyä. Toiseksi tiesimme Jo sopimuksen 

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

3) Ei ulkomailt!dustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1: 

"'" .... ................................... ................ ~./iI,.v.~lli.nen .. ...... .. 
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2. 

tehdessämme. että t älla inen tila nne aikaisemmin t a ikka my5hemmin 

syn t y isi, jotapa i tsi til",nne ol1si ollut meille yh t ä nOlO, Jos 

f rangi t ä ll ä välin olisi l uopunut kullas ta, mit ä monet ennusti

vat 0 silloin kun sopimus tehti in. Kolman neksi se mink ä rans-

kalaisill e va s tapalvel uks eksi ~" nsimme. oli arvoltaan varsin vä

h äp a t öistä ei vhtk ä ranskalaiset ole voineet senj älkeen lisätä 

vientiään Suomeen. 

Äun olen ulko- 'n k~uppamini s teriössä huomauttanut s iitä 

ett e ~nglannille on tehty myönnytys ilmaiseksi, on mi nulle ai

na va stattu, et t en minä voi tietää mitä englantilaiset mahdol-

li sesti ovat l uvanneet, Tässä vä itteessä on perää, sillä tyy-

tym ättömyys Lontoossa surtaxen pudo ttua on uuJelleen kasvanut 

a kaSVal.las sa riippuen siit ä e ttä ~anska on senj ä lke en kontin-

~e n toinut 134 artillan tuonnin, mikä suureksi osaksi kohdis tuu 

Engl an tiin ia Yhdysva ltoihin. (I:.eitä n ämä uudet Kii nti ö t eivät 

koske, koska ne pääas i a l li s esti kohdistuvat teollisuus tuotteisiin, 

mu tt a se nsi jaan 'quotsi niist b. a ika l f. illa kärsii.) :'oiseksi ~ans-

ka sovittaa Englantiin kuten kaikkiin muihin uutta JCiintiöpoli

tl1kkaansa (25 - 75 ~ J ) joka samoin E:ngl ann issa :!ermostu ttaa. ja 

lopuksi on Ranska koro ttanu t eräit ä tulleja , m. m. hii1111e. mi-

k ä ~nglanti a samoin suututtaa. Senpä vuoksi Lontoosta jo kuuluu 

ääniä, ettei neuvotteluihin Ranskan 

le1 ensiksi näit ä uusia vaikeuksia 

kanssa ole ryhdyttävä, 
x) 

ole poistettu. 

Jol-

Uudessa r an skalais-venäl ä isessä kauppasop i muksessa on Venä-

jään t ähän ~ sti kohdistunut 25 ~ surtaxe poistettu, mikä oli 

loog illinen tulos neuvotteluista. 

xl 
Kun täm ä oli kirjoitettu, tuli tieto ett ä Ranska Englannin 

painostuksesta on sille luvannut useiden kontingenttien myöntä

misen 100 ~ :sestl ilman neuvotteluja. Lista näistä nimikkeistä 

eI viel ä ole julaistu. 
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sei ko ista. 

15 % surtaxe. 

Salainen . 

Kuten tunnettua on Ranska ollut pakotettu suostumaan 

Englannin vaa timukseen otsakkeessa maini~ punnan kurssin las~ 

kun aiheuttaman lisämak81ln pOistamisesta. Englanti näet kleltäy

~i jyrkästi alkamasta Ranskan kanssa neuvotella uudesta kaup

pasopimukaesta. jollei tähän eh toon suostuttals1. Ranskan hal

litus Julkaisi vuoden lopulla asetuksen, Jonka mukaan voidaan 

olla tästä lähtien sovi ttamatta tuota l1sämakS\la nl1hin mIlas-

ta luopunei siin maihin nähden. joiden raha voidaan katsoa Jäl

leen de f acto stabilisoiduksi. Tämän asetuksen perusteella pois

tettiin si tten l1sämaksu Englannll ta Ja eräU tä sen alusmall ta. 

Sensijaan ei ole ainakaan vielä vastaaviin toimenpitei_ 

. siin ryhdytty koskien esim. Tanskaa. Ja:- :i.nia, Kanadaa y.m. 

On kuulunut ääniä Jotka ovat valml1 t pitämään näissä 

olosuhteissa sitä lisäsopimusta turhana, Jonka Suomi Ranskan 

kanssa viime helmikuulla solmi otsakkeessa mainitun ylimääräisen 

maksun pOistamisesta. Kättä Tättteitä en voi pitää oikeutettui. 

na. Ensinnäkin olemme täten olleet kokonaisen vuoden vapaute. 

tu t maini t'Jsta malc81lsta. mikä varsinkin eräillä alo11la on 

merkinnyt meille suurta hTOt7ä. Toiseksi tiesimme Jo sopimuksen 

Jakelu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ...... .... . 
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at. 

tehdessämme, että t ä llainen tilanne aikaisemmin taikka myöhemmin 

syntyisi, Jotapaitsi tilanne olisi ollut meille yhtä nolo, Jos 

frangi tällä väl in olisi luopunut kullasta, mitä monet ennusti

vat Jo silloin kun sopimus te h ti in. Kolmanneksi se minkä rans

kalaisille va stapalvelukseksi myönslmme. oli arvoltaan varsin vi

häpätöistä eivä tk ä ranskalaiset ole voineet senjälkeen lisätä 

vientiään Suomeen. 

Kun olen ulko- ja kauppaministeriössä huomauttanut siitä 

että Englannille on tehty myönnytys ilmai~eksi, on minulle ai

na vastattu. etten minä voi tietää mitä englantilaiset mahdol

lisesti ovat luvanneet. Tässä vä itteessä on perää, sillä t yy

tymättBmyys Lontoossa surtaxen pudottua on uudelleen kasvanut 

ja kasvamassa riippuen siit ä että Ranska on senj älke en kontin

gentoinu t 134 art1l:lan tu.onnin, mikä suureksi osaksi kohdistuu 

Englantiin Ja Yhdysvaltoihin. (Me itä nämä uudet kiintiOt eivät 

koske. koska ne pääaSiallisesti kohdistuvat teollisuus tuotteisiin, 

mutta sensijaan Ruotsi niistä a ika lailla kärSii.) Toiseksi Rans

ka sovittaa Englantiin kuten kaikkiin muihin uutta kiinti6poli_ 

tl1ltkaansa (25 - 75 1' ) Joka samoin Englannissa hermostuttaa, Ja 

lopuksi on Ranska korottanut eräitä tulleJa, m. m. hiilille, mi

kä Englantia samoin suututtaa. Senpä vuoksi Lontoosta Jo kuuluu 

ääniä, ettei neuvotteluihin Ranskan 

le1 ensiksi näitä uuaia vaikeuksia 

kanssa ole ryhdyttävä, 
x) 

ole poistettu. 

.101-

Uudessa ranskalais-venäläisessä kanppasopimuksesaa on Venä

Jään tähän a sti kohdis~ut 25 % surtaxe poistettu, mikä oli 

100g1llinen tulos neuvotteluista. 

x) 
Kun tämä 011 kirJoitettu, tuli tieto että Ranska Engl&nn1J1 

painostuksesta on sille luvannut useiden kontingenttien my6ntä

misen 100 %:sesti ilman neuvotteluJa. Lista näistä nimikkeistä 

eI vielä ole Julaistu. 
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Ranskan uusi kiintiöpolitiikka. 

Kuten tunnettua sovittaa Ranska tämän vuoden alusta unt

ta kiintiöpolitiikkaansa. 8 . 0 . myöntää niille maille. Joiden 

kanssa sen kauppatase on negatiivinen, a inoastaan 25 % aikaisem

mista kiintiöistä, Jotavastoin muista 76 %:sta on neuvoteltava, 

9 .0. tarJottava RaLskalle Joitain kompensatoorisia ostoJa. 

Kun 9/1 mini~teri Hynnisen kanssa kävimme kauppaministe

riOn traktaattio8&ston JohtaJan luona (Jonka me samalla kertaa 

dekoroimmel. puhumassa yleisistä kysymyksistä maittemme kauppasuh-

teissa, tämä nimenomaan huomautti, ettei Ranskan tarkoitus ole 

pyrkiä kauiRasuhteitten tasapainoon vaan ainoastaan saada So.omen 

halli tukael ta varmo~a takeita sUtä. ettei Ranskan vienti SIlo-

meen vähenemistlU1n vähenisi. Minun on turha maim ta että 88i-

t1llme kailtlti tunnetut argwnenttimme Ranskan viennin vähenemisen 

selityksekSi. raJoitun senvuoksi mainitsemaan tästä periaatteelli

aesta kannasta. 

Kuten tunnettua Saksa neuvotteluissaan Ranskan kanssa 

kauppasopimuksen uusimisesta Jo oli suostunut hYVäksymään neuvot

teluJen pohJaksi uuden kiintiOJärJestelmän. SenJälkeen kuin rans

kalais-saksalaiset kauppaneuvottelut ovat katkenneet on luonnolli

sesti tämäkin neuvottelupohJa peruutettu.. Näinollen tulee Ranska 

sovittamaan S&k8&an nähden toistaiseksi vain 25 %:ttisten kiin

tiOiden myöntämistä tarJoamatta Saksalle mahdollisuutta neuvotel

la lopusta. On l . skettu että tämä kiintiöiden väheneminen mer

kitsisi Saksan viennin Ranskaan Vähenemistä 600 milJoonalla 

Rmk:lla eli noin 10 milJaardilla auomenmarkalla. 

Ranskalais-saksalaiset neuvottelut suJuivat alussa varsin 

hyvin. Jonka vuoksi on vaikeata täsmälleen sanoa, mitkä syyt 

aiheuttivat keskeytymiaen . Jonka Rans.ka ilmeisesti tahallaan pro

vOloi. Luulisin tähän kysymykseen voitavan vastata ainakin nel

Jällä tavalla. Enslks1 sUhen vaikutti S&ks.~ suuri vientivoi t. 

toisuul Ranskan rinnalla, Joka tosin on normaali ilmiö mutta 
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~oka ranskalais- saksalaisen kau~pasop1muksen kautta v:lta 1927 

vain on lisään tyny t. Kaikilta tahoilta vaadittiin tämän tllaJ> 

teen lopettamista, Joka ' tavallaan oli Jäänn~s Briandin kulta

aJOilta, s.o. ajoilta JolloIn koetettiin hakeamalla hakea Ssk

salle myönnytyksiä. Toiseksi minulle sanottiin Ranskan kauppaml

nisteriOssä, että Sohaohtin viimeinen temppu transfer-kysymykses

sä, Joskaan se ei kohdistu Ranskaan yhtä kipeästI kuin moneen 

muuhun maahan, teki 

astisella pohjalla • 

mahdottomaksi neuvottelujen jatkamisen sl1hen

Kolmanneksi Ranska vaati Saksalta takeita 

siitä, ettei Saksa erikoisesti harjoita soripsien avulla Rans

kalle hai tallista duml'ingia Ja että Saksan nykyinen vientiyli

Jälmä ensi sijassa on käytettävä ranskalaisten maksuv~at1musten 

järjestämiseksi. Ja lopuksi luulisin, että myOs Ranskan jossain 

määrin kiinteämpi ote yleisessä pOlittisessa suhtautumisessa Sak

saan on värittänyt kauppaneuvotteluJakin. Oli miten olI, Ranska 

vaati kauppataseen eron (Joka v. 1932 oli 1900 milJ. frangia Ja 

v. 1933 n. 1300 milJ. frangia Saksan eduksi) vähentlaistä 300 

milJ. frangilla kiintiOneuvotteluJen ~uittelssa. Tähän katkesivat 

.. neuvottelut. Nyttemmin on senlisäksi Saksa 13/1 asettanut Rans-

kan tavaroille sellaIsia uusia kiintl0itä, että Ranskan vienti 

Saksaan vähenisi vielä n. 160 milJ. frangilla. Tähän vastasi 

Ranska 17/1 irtisanomall. sopimuksen. tosin samalla ehdottaen 

uusia neuvotteluja. 

Mitä RuotSiin tulee tapasin äskettäin Ruotsin täkäläisen 

pääkonclln, meilläkin tunnetun herra Nordlingin. Tämä kertoi Jou

lun alla käyneensä Tukholmassa sekä tällöin olleensa useammassa 

keskustelus.a Ranskan sikäläisen llhettiläln Ja kaupallisen avus

taJan kanssa ranskalaisten ~nnetusta vaatimuksesta neuvotella 

kiintiOiden kolmeneljäsosaata. Näissä keskusteluissa oli kertoJ~i 

tehnyt kaikkensa osoittaakseen ranskalaisille. ettei Ruotsilla ole 

mitään tarjottavaa. Ranskan lähettiläs ol1si lopuksi luvannut il

moittaa Pariisiin saaneenaa .en käsityksen, ettei Ruotsilla ole mltäln 

tarJottavaa. 
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inis t e ri Procope puolestaan on kuullut ett ä ruotsalai

s~t olisi vat p eria atteessa Jo valmiit (mikä on sopusoinnussa 

sen kanssa mi t ä Nordling minulle kertoY. Eilen kuulin Ruot-

s in kauppa-attasealta . että neuvottelut TUkholmassa sujuvat 

hyvin Ja että ranskal a isten va atimukset ovat kOhtuulliset. 

Tapasin myö s Norjan l ähettilään Joka kertoi. että he 

a i no astaan seura ileva t kysymyksen keh itystä mutta että he ei

v ät viel ä a i o neuv otella vaa n odottava t tapah tumien kehit~s

t ä . 

Tans kaa e i kysymys liikuta, koska Tanskan ja Ranskan 

kauppatase on Jä l k i mä iselle vientivoittoinen. Viro Ja Latvia 

ovat t o l s easa asemassa, koska hellIä on olearingsuhde Rans

kaan. Puola a l ka a kuu~ lopulla neu votella (Puola n kauppa-at

t a sean t ie to) • 

. it ä meihin tulee rohkenen e hdo ttaa että Halli tus mi-

n i s teri Hynni s en pa l a ttua mahdollisimma n pian päättä iSi mitä 

ostoJa voita isiin Ran skalle klinti ~ itä va staan luva ta, tietys

ti edellytt äen että n ämä kiintiOt saadaan pysyvä isiksi. Olisi 

hyv ä että olemme i t se s el v i llä s i i t ä mitä voimme myöntää 

t arpeen tullen, mut ta ehdota n t01 selta puolen myOs. että neu

votteluja ei h ä t äiltäisi vaan päinvastoin venyteltälsiin näh

däksemme miten muut maat menet t elevä t. Edellytän ettemme rans

kalaisten kanssa k eskustele t äällä teh t ävien ostoJen lisäämi

.estä muulla ehdolla kuin kilntiOiden vakauttamista vastaan, 

Jolloin tu leva t ky symykseen puutavara (paperipuuta lukuunotta

matta). maataloustuotteet sekä eräät erlkoispaperilaJit. Mikäln

häN meitä ei estä liioin. jos o s toja voidaan tehdä runsaam_ 

min. vaatimasta n ä itä kl1ntllSi tä l1aättävlksi yli aikaisemman 

määrämm.. seikka joka varsinkin olisi ot.ttava huomioon maa

t&loustuott'isl1n Ja .rikoi~ap.rl1aJelhin nähden. Joiden kiln

tiOt pitkin matkaa OTat olle.t vallan liian pien.t • 

• inist.ri Hynnisen Ja toimitusJohtaJa Walldenin tlAllä 

011 .... on ollut tilaisuus uudell •• n käsitellä ranskalaisten 
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6. 

ke.n._ "koko progrNllllia", ja on me 1l1ä ollut tilaisuus kes

kustella useiden 30htavien hentil~iden kansaa, mistä erik01ses

ti mainitsen monet keskustelumme päivällisillämme maanvilJelys

ministerin y.m. kanssa. Luulisin että ministeri Hynnisen mat

ka on ollut asialle erittäin hy6dyllinen - tietysti edelly~ 

täen että hänen palattuaan Suomeen todella lupaamme 

tain täältä. Vastakka isessa tapauksessa matkan hyoty 

nollisesti katsottava mieluummin negatiiviseksi. 

Ran ske.la i a-belg i&laiae t kauppaneuvot telu t. 

ostaa 

on luon-

My6 s Belgiaan nähden Ranska 

sa uutta kiintiOpolitiikkaa, seikka 

huomattavasti pahaa verta semminkin 

011 

Joka 

koska 

ilmoittanut sovittavan

Belgiassa herätti 

Belgian Ja Ranskan 

kauppatase on ' yleensä pysynyt tasapainossa ollen viime aikoi

na kuitenkin muuttunut hieman vientivoittoiseksi Belgialle. Ul

koministeri Hymans käydessään joulun ja uudenvuoden välillä 

Pariisissa neuvottelemassa hetken polttaviata poliittisista ky-

symyksistä käytti 

lisiakin suhteita. 

tääll ä Ja ovat ne 

tilaisuutta hyväkseen kosketellakseen kaupal

Varsinaisia neuvotteluja käydään nyttammin 

mikäli olen kuullut hyvällä alulla. Bel-

gia toivoo osaksi vanhan ystävyytensä, osaksi naapuruutensa ja 

osaksi läheisten kaupallisten suhteittensa vuoksi saavansa pri

vilagioidun kohtelun, sitä suuremmalla syyllä kun Belgia on 

Ranskan paras osta jamaa. 

Näiden neuvottelujen ja niiden edellä käyneiden keskus

teluJen aikana on pari se lkkaa tull.u t ilmi, Jo 111a on laa.

Jempikin kan tavuua. Kun marraskuun lopulla Ja jouluk.u.un alue

sa Belgian parlamentti käsitteli ulkoedustu.ksen menoarviot&. ul

koministeri Hymans kolmeen otteeseen nousi puhumaan meno arvio

taan puolustaakaeen sekä v&l.aistakseen muutamia polttavia päi

vän k,ysym,yks1ä. 

Ens !ksit1n Hymans ilmoitti että Belgian nyk,yinen ' halli

tu. ei pyri minklitinnWtu seen tullil1i ttoon Ranskan kan ••• , .i-
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ten ka tkaisten ka iken puheen tällaisesta mahdollisuudesta. !oi

seksi hän esi t ti parlamentille, Ja uudisti sen täällä k~

dessään, että hänen mielestään niiden maiden olisi pyrittävä 

lähempään t aloudelli seenkin yhteiatyöh6n, Jotka ovat pysyneet 
xl 

kullassa. 

Kysymykseen aikooko Belgian hallitus ryhtyä toimenpite1-

siin Moskovan tunnustam1seksi, Hymans vastasi halU tuksen e1 

kysymys t ä poh tiv n, koska se katsoo tähänastisten esimerkkien 

osoittavan, ette i tunnustus eivätkä sopimukset paranna kulloin-

ki n kyseess ä olevan m an taloudellisia. 

Va stauksen kään t äminen kaupalliseksi on 

Ranskan frangi. 

suhteita SovJetiin. 
xx) 

itsessään kiintoisa. 

Vuoden va i h teessa kir joitti Le Tempsin tunnettu talou

del liDen avusta ja Jennt pitkän katsauksen tilanteeseen, Josta 

l ainaan seuraavaa: 

Jos kohta Ranskan Pankin kultavarasto vuoden kuluessa 

on vähentynyt n . 83 mi ljaardista 77 milJaardiin, on toiselta 

puolen ma inittu ankki vapau ~nut erinäisistä s i toumuksista, 

mistä Joh tuu että kullan vähe.ntymisest ä huo limatta kultakate 

on vuoden kuluessa noussut 77,29 ,; :sta 79,20 %:l1n. 

Toiseksi huomauttaa Jenny, että RanSkan kaupp asuhteissa 

ulkom~iden kanssa viime vuosina tapahtunut suuri alennus nyt

temmin on jotenkin pysähtynyt ollen Jopa viime vuoden 10 en

simäisenä kuukautena viennin volyymi suurempi kuin edellisenä 

vuonna. Tähän voi tosin huomauttaa, että vähentymistä ~skin 

enäi saattoi jatkua, Joten pysähdys itsessään on l uonnollinen. 

xl 15 

Huomiota herät~f 'hänen. va rovainen ~tautumisensa Saksan kysy
mykseen, Jossa suhteessa hän oli huomattavasti varovaisemp1 
kuin ulkoasiainvaliokunnan raportti, Jonka a ikoinani olen lähet
tänyt kotia. 
xxI 

Sivumennen mainittakoon että Rymans ~öskin polemisoi Hollannin 
ulkoministerin äskettäin 88i ttämää kantaa vastaan, tämä kun äskettäin 
väitti 1839 vuoden sopimusten, Jotka takaavat Belgian itsenäl~den. 
edelleen vaativan Belgian PY$Ymistä neutraalinaI Saanen toivottavasti 
tilaisuuden palata Jostu. m18hemm1n tähän kiintoisaan ky~mykseen. 
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Toiselta puol en 

uus i a valtteja 

tämä mlos on antanut Ranskan 

jatkaakseen kiintiopolitiikkaansa, 

halli tukeella 

joka S118 tä.-

män todiste lun mukaisesti on kantanut a inak in osaksi toivot

tuja hedelmi ä . 

Näissä olosuhtei s sa ja katsoen 

bud "etti a inakin toistaiseksi on saatu 

si ihen että val t ion 

järjestykse en, Jenny 

ka tsoo 

koh ta 

ettei frangia 

hän lisää että 

lisoiminen taas tule e 

pro bleemien eteen • 

J ennyn käsi tys 

olen vuoden ku luessa 

tci s taiseksi uhkaa mikään v arat jos 

punnan Ja dollarin mahdollinen s t abi

asettamaan Ranskan fr ngin vaikeiden 

on siis 

esittänyt 

jotenkin t arkkaan se, minkä 

r aporteis sani t äällä va llitse-

van. Se on samoin sopusoinnussa sen kan s sa , minkä minulle 

marraskuun alussa ke rtoi Ranskan Panki n j ohtaja . 

Kirjoituks ensa Jenny päätt ää seuraa~an jO~topäätökseen, 

jonka t ähän lain en sananmuka isesti: 

~Pour tirer de ce qu i pr~o~de un br~ve conclusion, 

nous di rons. pour ce qui concerne l '~tranger, que l'Ang1e

terre, graoe au redressement de sa s i tuation, qui slest pour

suivi en 1933, gemble miintenant prete a aller de l'avant 

et en position de b4n~fioier 1argement de la premIåre am4-

110ratIon s~rieuse des affaires internattona1es quI se pro

dulra ö que les Etats-Unis. ou 18 pass' sera bient8t 1IquI

då, pourront la suIvre d~s qU'ils auront r~pudi~ leurs uto

piee mon~taires, et que, une fols la orise VB noue dans 

les grands pays anglosaxona, le resta du monde se trouvera 

progressivement entratn4 dans le re1~vement. Pour oe quI oon

oerne la Franoe. il semb18 que 1a pente sur 1aque11e 1a 

oriae a f aIt g11aser son åoonomle approoh8 d8 sa fin et 

que Q~ et 1~ 18 fond de 1a d~pre.8ion soit atteint, volre 

parfols d'pa •• '. 11 raate surtout ~ parfaIre 1 "qul11bre fl

nanelar, qul 8at 1a oondition de 1a oonfianoe Indiapensable 

aune repri.e durab1e des affaires, et a råallser en outre 

1& d'flatlon n'oe.salre des prIx lnt'rieurs. dff1ation ~1 
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mettra =e s pr ix en ha rmonie avea le liveau mondial, et nous 

permettra de d~filer et de soutenir, dans la diffioilo lutte 

pour les debouoh4s. la oonourrenoe sur le maroh~ internatio

nal. La monnaie franQaise, a la fin de l'ann4e 1933. reste 

aussi solide qu'elle l~ f ut il y a un &n. Rien ne pourra 

l'atteindre. si l'oeuvre d'assainissement finanaier et mende 

a bonne fin" • 

Venäjän ja Ranskan kauppasopimus. 

Koska t ämän sopiwuksen tekstiä ei vielä ole Julaistu . 

lykkään tuonnemmaksi sen kommentoimisen. Puutavaraa tulevat ve

näl äiset saamaan kiintiönä enemmän kuin luultiin. eli noin 

60. 000 st., joka suurin piirtein vastaa heidän normaalia 

tuontiaan Ranskaan ennen sotaa, vähennettynä VenäJästä irtau-

tuneiden maid en osuudella. Suomelle myönne tyn kiln tiön käyt

tämistä ei ma inittu uusi tilanne voine estää. Puutava ramark-

kinoitamme Belgiassa se senSiJaan tulee helpottamaan • 

. it ään suurempaa entusiasmia ~i sopimus ole he r ättänyt 

le hdiss ä eikä suuressa yleisössä. Hyvin vähä n kommentaarra on 

on vähentänyt rakkautta päivälehdi ssä näkyny t. Vakoilu Juttu 

oskovaan. Joka edelleen pysy;,' ene!llJIlän taikka vähemmän viral .. 

listen piirien privllegiona. Kun eräänä 11 tana kävimme suures

sa alokuvateatterissa Ja kun päivän uutisten yhteydessä esi

tettiin p.o. sopimuksen allekirJoitustilaisuutta, puhkeSi yleisO 

raivokkai siin mielenosoituksiin :oskovaa vastaan. 

ett ä 

x 

Kun ylläoleva oli 

Ranska Yhdysvalloille 

x 
x 

pääasia.~sa .kirjoitettu saapui tieto. 
~ .... otr~ .... 
on Vmyontänyt kaikki viimevuotiset 

kiintlllt 100 %:ttisesti tällekin vuodelle. Tämän Ranska on teh

nyt luonnollisesti peläten muuten viiniensä Ja likllllrionaä koh

taloa. 
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Koska siis Yhdysvalloille. Englannille Ja. Belg1eJ.l.e on 

tehty näin suuria kiln~18.,äbnytyk.ll. rohkenen olettaa, etteI

vät ranskalaiset mUhlnkUn n!hden tule a.ettataan mahdotto

mia vaatimuksia. Toise l ta puolen ei tule unOht&a, että kl1n

tiöpol1 tl1kQ.. Joka alkuaikoina v. 1931 pantiin voimaan yksin

omaan suoJelutoimenpiteenl. nyttemmin on muuttunut taisteluvä

lineeksi kaupallisen tasapainon saavuttamiseksi ~~SSä tais

teluiasa. Tämä oleellinen muutoa kannattaa panna merkille. 
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Salainen . 
....... !' ... :l. .... ~ .... ~ .... L.~ ... I. ....... SSA OLEVA LJUlETYSrö. 

RAPORTTI n:o 2 .• ... 

.. . Par.U~J .. ssa .. ~.9. .. p:nä .. t.I3:lJlR.lL .. kuuta 19 ... 3. .• . ~ 

Asia : ..... K.e .~.lj; J.l. .s .t.e.1J.l. .... J. .~p. .".n 10 ....... su \.j..r.l.~ e t-

... Hl~.e.~ k~nssa. , .......................... . 

Kävin eilen ensi käynnillä Japanin nuden snnrlähettilään 

Saton lnona (hyvin ~ettn Geneve stäö olin hänen virkavelJensä 

Brysselissä). Keskustelnn kulnessa. Jota kesti lähemmä ~n. 

tulimme kosketelleeksi myös Japanin snhdetta Kansainliittoon . 

Sato sanoi tällöin olleensa Japanin Kansainliitosta lähtöä vas

taan mn tta voivansa vakunttaa että kun kerran Japanin halli tus 

tämän päätöksen teki. ei pidä kenenkään lnnlla että se Ge-

neveen p~l84. ntta samalla snnrlähettiläs erikoisesti painosti 

sitä että hänen mielestään ei missään tapauksessa saisi kaJo

ta Kansainliiton paktiin, sillä jokainen korjaus siihen merkit

sisi Kansainliiton olemassaolon nhkaa. Kansainliittoon nähden on 

olemassa vain yksi mahdollisnus: Joko nykyinen tai Jotain val

lan t oista. Joka e i ole Kansainliittoa. 

va 

On vaikeata sanoa missä määrin Saton käsitys 

Japanin halli taksen käsi tykselle, ~ 0 t tamallakin 

on kuvaa-

hnomioon 

että sato on ollnt Gen~ven uskollisia. on kuitenkin kiintOIsaa 

todeta, mi tebkä ainakin hänen kantansa täydellisesti eroaa Roo

massa vallitsevasta. 

Joudnimme myö s puhwaaan s11 tä. aikooko Moskova pyrkiä 

Kansalnlilttoon. Sato ei pitänyt tätä mahdottomana. mntta lnnli 
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kuitenkin oskovan toisenkin kerran vielä ajattelevan asiaa. 

koska Kansainliittoon ku~luminen edellyttää eräiden ei vain 

poliittisten ja talo~d ellisten va an myas sosiaalisten peri

aatteiden hyväksymistä . joille nyky-Moskova on vie~s. Mikä 

tulisi olemaan Venäjän asema B.!.T:ssa? Miten ne~vostossa 

venäl ä inen voisi olla esim. raha&7atmysten raporttaari? y.m. 

Hän p iti ku itenkin selvianä. että Ranskaa kysymys su~estl 

kiinnostaa. 
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Salainen . 
......... P ... a ... r. ... l ... l .. J~ .. 1.... .SSA OLEVA LÄHETYSrö. 

RAPORTTI n:o 5~ 

Pariisi .ssa 24 ... p:nä talllill1 ...... kuufa 19 .... 3.4. 

Asia: Paul - Boncourin ulkopolii t tinen 

s elostus Senaat issa . 

TOi ssapäivä nä Ranskan ulkomi nist eri Sen~atissa tek i laa -

j 3ssa puheessa selkoa u~opoli it tisesta tilantees t a ja Ra ns -

kan v ira ll i s e s ta s uh t au tumi s esta siihen . La i naan täh:· pää-

kohdat t ä s t ä k iintoi s a s ta puhee s t a : 

x x 
x 

Saksaa vavahut t a nee t crusteelliset muu to kset a settava t 

Euroopan e teen !:E l oi t t va n kysymysmer k i n . On myönnet t ä vä , sa-

malla l uonnoll i s esti k i e llet t ä essä k &i ke nl e inen sekaantumi n en 

Sak san ulkopolitiikkaan , e t t ä ras i st inen käsitys on s ynnyttä 

nyt kansa kä sit teen, j oka on ris t i r ii dassa ran s kal a isen käsit

teen kanssa . Tämä uus i kä Site pyrki i v~ikut tomaan r ajojen 

ulkopuol elle synnyttä e n levot tomuutta naa puri vc. llo issa. Tästä 

on l ähi nnä ma i ni t t ava kaksi esime rkkiä. 

Saa rin kysymys. Siihen nähden on politiikkamme selvä 

j a l 3i nmuka i nen. Jo ensimäi81s8ä keskusteluissaan Sa ksan kans-

s a ilmOitimme , ettemme luovu ka nsanään estyk sestä. ~lnoastaan 

Saarin oma asujamisto voi pää ttää kohta los t aan. Nykyhe tkellä 

on tärkeintä, että voimme tarvata kansa näänestyksen va pauden 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .......... . 
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j a t otuudenmuk suuden- Mutta 

välistä aluet t a , ei Ranskan 

1a Saarin kysymyk s iä muuta 

Gen~v~ssli. . 

koska Saa rin a lue on kansain

ulkonsia i nministeti voi koske t el

kuin Kans a inlii ton j ä senenä, siis 

I täv lta on toinen maa, jossa r a sis tisen kansalli-

suuskäsi tteen a i h euttama mie l tenkuohu ilmenee - Ranska on a i-

na k tsonut, että It ~val lan ri ippumat tomuus on Euroopan t a 

sapai non t &rkein t ekaaja - Sik sipä olemme an t a ne e t Itävallal

le fi nnnssiapua . Olemme oikeude llisin keinoin puolust ee t 

I t ävallan r iippum t tomuut ta- I t lian , Tshek os l ovekian ja 

e idän vä linen yh teis oin i nta t äs s ä kysym kses sä on herkeä -

mätö,- J a tämä kysymys , jos 

j a me i dät l ähe i s esti yhteen. 

Keski-Euroopr n elv t t ämiseen , 

h ';n tehti:i.vään . 

mi kä>' n , on 111 ttänyt 

Me idän t eh t:· vämme on 

j a Italia yhtyy . . osS· 

Italian 

ryhtyä 

e t ä -

Suhtau t umi stamme I t :·v llan k :rs ymyk een voi sin pi t ää 

politiikkamme nege ti i visena puol ena; mutta me i dän on myö s 

r yhdy t tävä po ~itii iseen po1it i i . en Euroopan r ckentamis eksi. 

Me i dän miel essämme e i kummi nk an ole koskaan ollut Saksan 

s a r tami nen , mikä politi ikka tuot ti n iin paljon tuhoja en

nen sot 8 , vaan kutsumme yhteis työhön ka i kk i v a ltiot, nii

h in luettuna myöskin Sa ksa- Luonnoll i sesti niiden v ltioiden 

joukossa , joiden kanssa olemme täl laisessa yht eistyössä, ovat 

e nsimäisinä ne , jot B ova t uhr autunee t puo l est amme . Ja 

t ä ssä suhteessa t ahdon s anoa, ette i n iissä puhe issa ole 

laisinkaan pe rää , jo t ka väittävä t, ett ä suhteemme Puol a n 

ja pieneen ententeen olisiva t h~ltyneet. Senaa tti voi olla 

vakuutet tu Si i tä, että suhtee~e p i eneen ententeen ova t lu

jemmat kuin ko skaan_ Mutta t ä t ä l ähe istä s uhdetta emme ym

mär rä siten , että se oli sl j oku sul jettu va ltiorybmä va s

tapainona muille ryhmille, vaan me koe tamme saa da uusi~ ys

tävyyksiä ja koe tamme toimia vä littäjänä maamme kunniaksi. 

Suhteemme Ita liaan ova t t ä ydellisesti muuttuneet

Nelivaltio~akti on lähes tyttänyt me idä t Italiaan ja saattanut 
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m9hdoll i seksi . että olemme voineet näytellä vä littä j än o~aa. 

Ei ole m öskään epä iltävää . et t eikö pi enen ententen ja Ita -

l i en välit oli si ra ema ssa . mi kä tul ~e mahdoll i stuttamaan 

Kes .(i - Euroopan jällee r akel1 t arn isen . 

S nlaista läh~tymisen politiikkaa olemme harr asta

neet Sov jett i in nähden . Neuvostol ii tto on j ~rjestäe s ään si-

s E. is t·· llankurnoust t ullut er ikoisen konserv~t iivl si Euroo-

pa n j ~rj6s tyksen s ä il' t t ä ~ks i j a osoi tta n t s elväst i ne vaa-

r a t . jo t a o t isiv- t Euroo l ueell i ses t revi 5 ionis t a. 

Ol emr;e silmä'~ r ~p··. t tä.n::~tt~ ·llä i tänE-e t l å..'1.e·ntymisen poli t iik-

k a Venh b.&n . Non r ess isoT,l irtus j a kaupallinen so i mu s ova t 
s ol :-:i i t u t. N~· i en se rauks et 0 t Ra s . 11 0 :)Onel: .. 3et. . up-
pe taa e "" e tul -:.e p .tenem:.. an . M t t v i k.{8 ' . upalliset suh tee t ,~ 

0 f' t : i n t W:' eä t, H n v ie l ä tä ·eämpänä on pidettävä l uot t e -
mu~sen pa l~ t t a i s t a j t urv, lli suuden tunteen lis äämi stä . 

Tä t ä seikkaa on l ähen t c ise e Ven· Jään e. it t änyt ja olanme 

to teut t eneet s aa pol i t i ikkaa kuin GenevessLkin: asteit t a is-
t eo regi onaalisten 5O;> i u t e kautta. Qll luo t ava v-kay t pe-
rust et euroo ~ lelsell r akennukselle . Mei tä on tyydytti:1nyt 
se. et t ·· euvostolli too suht utu inen neapur i vu l tioihinsa on 

ollut s manl a isen , m i di:1n pol i tUkka e kanssa· h täpi t ävän 

l··hen t ymispyrki myks en sanelema . · Neuvostoliitto on lru ten tie ät -

t e solmi nut 12 naapuri vultio Sti kanssa hyökkää jämääritelmää 

koske van 50 imuksen . Joka menee vielä pitemmälle kuin pelkät 

hyökkäämättömy~sso i muks e t . Tämä sopimus on. t ä ydentäessään 
entisiä määritelmiä . utt nut Ka nsainli iton paktin t äytäntöön-

panoa. Tosin Neuvostoliitto ei Vielä ole Kansainliiton Jäsen, 

mutta solmiessaan t ä rkeitä sopimuk sia nä iden n aapuriensa kanssa . 

Jotka ovat Kansainliiton j äseniä, se on kietoutunut sel18i-

seen itäeurooppalaiseen turvallisuutta takaavaa n verkostoon, 

Joka vastaa idän Locarnoa. 

Itse Locarnokaan ei ole sä~stynyt kritiikiltä. Tämän 

aoptmukaen mukaanhan rauhanaikaiset rikkomukset ova t Haagin 

tuomioistuimen tuomiovallan alaisia. Meidät vaaraan aaattava 
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sota inen toiminta taas antaa meille puolustautumisen oikeu

den j a velvoittaa kaikkia sopimuksen allekirjoitta jie kään

tymään rikkoj ee v stean . Tällainen v e lvoitus on varmaan sa

manarvoinen kuin v nhojen ystä vyyssopimustenkin antama tae. 

Ba l kanin sopimusta olemme neuvoillamme suo s i nee t ot

t a en huomioon ystäviemme riippumattomuuden j a pitäessämme 

päämääränämme ma hdollis t en tul ipaloalkujen sammu t t amisen. Onkin 

tOdennäköi stä , e ttä J ugosla via . Rumania, Krei kka ja Turkki 

piakkoin solmiva t so imuk sen, johon toivottav sti Bulgari akin 

liittyy. Tämän sopimuksen t a rkoituksena on taata kys eessä

ol evien va ltioiden alueellinen ko skemattomuus_ 

Suhtau tumisemme Kansa inliittoon on selvä. sillä jos 

olisi t ä llä h e tkellä kysymys itse Kansa inl1 i ton prinsl1pp ien 

muuttamise s t a , merki tsisi tämä s amalla i t se Liiton hävittä

mi s tä, ja nykyhetkellä kansat eivä t löytäisi keinoja uuden 

luomiseksi. sillä sodanjä lkeinen toivohikkuus ei enää kansoja 

elähytä_ Pääministerimme on a ikaisemmin antanut sanomalehdis

tölle s elvän jul istuksen meidän Kansainliitto-poliitiika stamme. 

joka kunnioittaa muiden mielipiteitä. mu t ta pysyy luja na 

omassa kannassaan. Tähän pääminister imme selos tukseen ovat 

useimmat Euroopan va ltiot. aina Skandinaavian va ltioista läh

t ien. yhtyneet. sillä kaikki k nna ttava t t a sa-a rvoisuuden ideau 

ja vapaan keskustelun periaatetta kansainvälisissä ssioissa. 

Me siis emme voi Kansainliitto-poliitik ssamme epäillä ja mei

dän k ntamme on huomenna sama kuin se oli eilEll. Me kes

kustelemme vira sto j amne kautta ja va ihdamme mielipiteitä suur

valtojen kesken, mutta kun nämä valmi ste lut on tehty, niin 

me. kuten olemme jo huomautt anee t neliv ltiopaktissakin. jä

tämme viimeisen s anan Kansainliiton sanottevak&l. Samoin me 

palvelemme Kansa1nliittoa koetta essamme ylläpitää sen kaikkia 

artikloja. Myöskin näitä koskevat muutokset saavat osakseen 

t a rkan tutkimisen. Mutta pysymme J ä rkkymättöminä Xansainl1i ton 

paktin prinsiipeissä. sillä nämä prinsiipit ovat sopimuksen 

määräyksiä. joiden yhte1atakaukeeeta Jäaenet ovat sopimukseen 
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lii t tyneet. aseri i sunte konferenssiin olemme menne et koska 

tämä on eräs Kansainli iton pa kt1n ase ttamis ta olenna1sista 

velvollisuuksista. J a näihin neuvotteluihin ovat kaikki 

Ransk n hal l i t ukset osal l i s tune et ka tsomatta Siihen, kuka on 

ollut hallituksen päänä. Sillä lOPPujen lopuksi on muis

tettava , ettei jonkun va ltAkunnan voimaa pidä mita ta muu

t a kuin s en s uh teis ta naapureihinsa. Ja jos aseriisuotakon

fe r enss1 ei saa suori tettua t eh t ä väänsä, j a jolle i s aada 

s yn tymään ede s ~sev r ustusten r ajoitt ami sta, niin tie dätte 

ka i kk i hyv in, et t ä asev:rus t uskilpailu alka a. 

Mi tä tulee s a ksa l e is- r ansk l e i s iin s uhteisiin, joiden 

kahdenk es kinen s 1 v ittely on he rät t ä ny t paljon l e vot tomuut ta, 

mi n" v o in i lmoit t a a t e ll lt: , ettei Ranskan kanta, sov i nnol

linen muttc l uja, ole yhtään muut t unut s iitä ka on s ta , j o

ka me i l lä l i a s eriisun t a neu vo tte l u i s sa s inä etke nä , Jol l oin 

Saks a s i e l tä po i stui. Me i dän suurlähettiläämme neuvotteluil

la Ux on tar o i us s _e.tt e. s elväs t i Saksan t ie t oon, ett ä 

Ran ka on edell ' cD v l~ is t ( En t elemään kai kkien kanssa . 

j o t aserii s '..u: t akysymys saata i s iin ratka istUks i. ei aseis-

tautumi ella , joka mer ' i t s ee sa maa .~ aseva rus tuskilpeilL, 

vaan a s t eettaisten a sesup is tuste n k utt yhd essä t ar kkojen 

turvall isuu st ke i de n ans c . j otka ov~ t k nt ue pe r uste na. 

x x 
x 

Senjä l keen kun e r ä itä t o isia 

käyt e t ty, Sena a tti antoi ha1litw selle 

1uot t a.mus laus~en n i enomaan a l leviiva ten 

nouda t t amaa ulkopolitiikkaa. ainoa s t a an 

tiin luot tamusla usetta vastaan. 

puheenvuoroja oli 

melkein yksimi el i sen 

hyv "ksyväns ä sen 

kolme ääntä annet-
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Suomen Lähe ty a tlS 
F!NLANDS BESKICKNING 

Pariisissa, tammikuun 30 p:nä 1984. 

6 /d-c ,scJ 3r 
0 -J Y I 

UlkoasiainministeriBlle , ~ llr; 
H e 1 s i n k i. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoasiain-

ministeriölle Lähetystön raportin n:o 4. Jok~ käsit

te lee aihe tta 

Ranskan hallitusRula • 

V. a . As iainhoitaja: 
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Salainen . 
........ r. .. .A ... ~ .... l .... l ... S. ... I ......... SSA OLEVA LAHlTYSrö. 

RAPORTTI n:o i • 

.... ..r~rUJJl .ssa ..... 3.9. p:nä J &..lM!!.L .kuuta 19 ... '3.4 .• 

Rans :an viimeisen hallituspulan syitä arvosteltaessa on 

todettava että se on a il eutunut miltei yksinomaan Stavis~-Ju-

tusta Ja sen yhteydessä tehdyistä useita hallituksen Jäseniä 

kompromettoivista palJastuksista. Ennen tämän skandaalin puhkea

mista oli Chautempsin hallituksen asema ~~l itse asiassa niin 

vankka kuin hallituksen asema Ranskassa yleensä voi olla. Bud

jettikäsittelyn vaadittua uhreiksi Daladier'n ja Sarraut'n hal

litukset. oli parlamentti Jo uhreista kyllästynyt. Chautemps, 

muodostettuaan viidennen peräkkäisen radikaalihallituksen pääasias

sa samoilla puoluetovereillaan, Jotka olivat osallistuneet 4 

edelliseenkin hallitukseen. aikaansai kompromissin bUdJettikysy

myksessä saattaen menoarvion jotakuinkin tasapainoon, Ja osoitti 

yleensä kompromisseissa enemmän taitoa tai enemmän onnea kuin 

lähimmät edeltäJänsä. 

Kun sitten stavisky (alias ~lexandre) tuli kuuluisaksi 

Ja kun kävi i1mi että hänellä oli ollut asianaJaJinaan Ja 

auttaJinaan useita radikaalipuolueen kansanedustajia, oli tieten

kin luonnollista, että oikeisto-oppositio käytti tilaisuutta pal

Jastuksilla saattaa radIkaalIin eturivimiehet Ja siten koko puo

lueen mahdollistmaan huonoon valoon, aikaansaadakseen oikeistoon-

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

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

.... _ ..... .................................. ................... J~~!.~J!~,.JA .•..................... .................................................... 
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x) 
kin nojautuvan kokoomushallituksen tai uudet vaalit. 

Staviskyn peruste t tua Bayonnen pormestarin, radikaaliso

sialistisen kansanedusta"an Garat'n avulla kunnallisen, valtion 

kontrollin leimalla to imivan panttilainakonttorin, jonka johta

jana toimi eräs heidän kät~rinsä, laskettiin tämän laitoksen 

nimessä liikkeelle obligatioita Ja velkakirjoja, Joiden nimel

lisarvo yhteensä nousee satoihin miljooniin, Ja Joiden pant

teina ova t alotteentekijän Ja hänen välikäsiensä sanottuun lai

tokseen sijoittamat väärennetyt Jalokivet. Näitä velkakirjoja 

yleisölle kaupatessaan onnistui Stavisky hyvillä suhteillaan 

v:na 193 ~ saamaan aikaan sen, että Chautempsin siirtomaamin1a

teri. silloinen yleisten töiden ministeri Dal1mier kiertokir

jeessä suositteli vakuutu$Yhti~ille ja yleisille sosiaalivaknu

tuslaitoksille varoJensa sijoittamista kunnallisten panttil&1na

konttorien velkakirjoihin Ja vielä lisäksi sen, että tämä hal

li tuksen jäsen Staviakyn omistaman Volont'-lehden toimittaJalle 

lähetti kirjeen, Jossa hän sanoi voivansa näille laitoksille 

suositella Bayonnen panttilainakonttorin obligatioita • 

Chautempsin uhrattua Dalimiertn kohdisti oppositio hy~k

käyksensä muihin hallituksen Jäseniin. Helpoimmalla selViytyivät 

asiasta de Monzie ja Paul-Bonoour. Heitä syytettiin edustaJa

kamarissa siitä, että kun "une oertaine fille Simonft , josta 

my~hemmin tuli rouva Stavisky, oli v:na 1986 pidätettynä Ja 
osa111suud esta. / 

syytettynä / Stavlskyn organisoimaan mur to varkauteen , jota Juttua, 

syytettyjen päästyä sittemmin vapaalle Jalalle, oli lykätty 19 

kertaa Jääden se edelleenkin ratkaisematta, olivat mainitut mi

nisterit ainoat henkil~t, Joilla oli vankilaviranomaisten antama 

lupa päästä tämän pidätetyn naiavangin puheiUe. Paul-Bonoour 

osoitti Gen~vestä lähettämäselän säbk~a&nomaasa puolustaneenaa 

x) 

Pari viikkoa myöhemmin paljastettu toinen hui Jari , Georg,. 
~exandre (n.k. Alexandr, II) ei voinut saada osakseen Juuri 
mitään huomiota yleiann puolelta huolimatta siitä että hän 
oli k~valtanut 200 milJ. frangia. 
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asianajajana säälittävässä asemassa ollutta. sittemmin syytteestä 

vapautettua 

k~ttänyt 

Ja Jutusta erotettua naista. Konzie 

va.nkilaviranomaisten lupaa. koska hän 

dätetyn asianajajana. 

taas ei ollu t 

ei toiminut pi-

Valtiovarainministeriä Bonnet'a syytettiin sekä lehdissä 

että edustajakamarissa siitä että hän oli ottanut ministeri~~n

sä 1933 virkamieheksi erikoisteh t äviä varten erään Stavlskyn 

aSioitsiJan, Joka samalla kertaa palveli staviskyn lehdessä Vo-

10nt6'ssa. inisterin dementoitua tämän ~yt~ksen lehdissä oli 

• hän kuitenkin pako ite ttu si ttemmin my~ntämään nlmittäneensä sano

tun henkil~n p.o. toimeen. Ministeri Bonnet joutuu tämän seikan 

JOhdosta tutkimustuomarin kuulusteltavaksi. 

• 

Eniten kompromettoid~si tässä yhteydessä, vaikka eräässä 

toisessa nyt esille tulevassa oikeusjutussa, on j outunut ChauN 

tempsln hallituksen oikeusministeri Raynaldy. än oli nimittäin 

tullut j äs eneksi erään v:na 1928 perustetun hUijausyhtymän hal

lintoneuvostoon, merkinnyt 250 osaketta. Joista hän vasta my~

hemmln oli maksanut osan jättäen suurimman osan maksamatta. Yh-

tymän Johtaja oli sittemmin Joutunut kuristushuoneeseen. kanteen 

hallintoneuvoston jäseniä. niiden joukossa oikeusministeriä vas

taan jäädesaä käsi ttelemättä yli neljän vuoden aikana. Kamarissa 

oli syystä huomaute ttu , että yleisen ~yttäjän on ollut vaikea-

ta haastattaa vastaajaksi rikosjuttuun korkeImman Päällikk~nsä. oi

keusmlni sterin. 

On helposti ymmärrettävissä että Chauteapa, kwl hänen 

tinan8a1minlsterlnaä Joutuu stavlsky-jutun tutkintotuomarin kuulu8-

teltavakai ja hänen oIkeusministerinsä joutuu oikeudesaa vastaa

maan osallisuudestaan Sacazan-yhtymän hUiJaukslata, tahtoo luopua 

hallitustaakasta, vaikka hän edustajakamaria.. kaikesta huolimatta 

enemmlst611ä oman p~o-on saanut luottamuslauseen huomattavalla 

lueenaa ja sosialistien äänIllä. HäDtI. 

dettäne hlnkilökoht~l~esti kompromettoi~a. 

TOsin kamaris.. on viitattu erääseen pari 

ei täällä yleisesti pi-

ainalcaan 

vuotta 

toistualkat. 

al tten u111ä 
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olleeseen Jut~un, Jossa Chan teap s aSianaJaJana oli puolustanut 

erään huijausyhti~n (Affr'teurs R4unis) hallintoneuvostossa ol

lutta kenraalia. saaden hänet pääsemään sakoilla, kun tämän 

hallintoneuvoston kaikki muut jäsenet Jou~ivat vankilaan. Cha~ 

temp sin edusta j akamarlssa ntama selitys, Jonka mukaan kuka ta

hansa oli~voin~t kunniall. puolustaa tätä sodassa ansioi~t

ta kenraalia Jopa asiakirJavihkoon tutustumattakin. päätti kui

tenkin keskustelun siit ä asiasta. 

Vastausta vaille ovat j ääneet hallitukselle edustaJaka

marissa esite tyt kysymykset Siitä, onko niiden 8 kuukauden aI

kana v. 1933, Jolloin Stavisky oli "La Volonte'n" omistaJa, . 

Jatkettu niitä avustuksia Joita sanotulle lehdelle Jo aikaisem

min oli ruvettu antamaan sisä- Ja ulkoministeriöiden salaisis

ta käyttöve.roista. 

Vakavaa arvostelua on kamarissa herättänyt se seikka, 

että hallitus oli nimittänyt jäseniksi asetettuun hallinnolli_ 

seen ~tkimuskomissioniin kaksi pollisikomissariot&, joista toi

nen oli jättänyt asian sillenså, kun hänelle jo viime syksy

nä raportoitiin staviskyn obligatiopuuhista Ja JOista toinen 

oli ollut Stavlskyn läheinen seuratoveri, nllnil:ään se seikka 

ett ä valtionpoliisi, saa~aan Cr4dit Lyonnais'lta 400 kappalet

ta Staviskyn erI henkil~llle asettamaa shekkIä, 011 aluksi 

toimittan~t vain pienemmän osan näistä tutkintotuomareille säi

lyttäen ensin loput huos tassaan , kunnes ed~stajakamari Ja leh

distö 011 n08tan~t tästä kovan hu~don. Shekklen vaataanottaJis

ta eI ole vlellkäID. neljän viIkon kulut~, annettu yle1181-

le len enempil tietoja kuIn että Staviak7n aalanajaJa BODnaUre 

on nilstl en40a.oinut melkoiaen o.-n. Bonna~re on edelleenkin 

vapaalla Jalalla, mikä seikka on herättänyt 8U~ta anelua 

ylela8aal ja lehdisaa ja aiheuttanut eilen B~onneaaa, jossa 

Bonnaure oli kRul~.teltavana, su~ia mellakoita. 

Yleenaä on tlml Jut~ sekä lehdissl että ~~en 71el-
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s~n keskuudessa herättänyt varsin suurta epäluuloisuutta erit

täinkin poliisiviranomaisia kohtaan. Pariisin poliisipäällik~n 

Chiappen väi te tään olleen Staviskyn tuttuJa Ja Jokseenkin yleia 

sesti luullaan. että valtionpoliiai on tehnyt Ja edelleen te

kee parhaansa skandaalin tukL~duttamiseksi Ja vaikutusvaltaisten 

henkilHiden suojelemiseksi, mikä seikka tietenkin on omiaan le

vittämään yleistl tyytymättHmyyttä. 

Varsin yleinen on epäluulo että Stavisky ei ollut 

tehnyt itsemurhaa vaan että hänet poliisiviranomaisten to~e8ta 

tai tieten mur ha ttiin. Ensin väitettiin että poliisit itse 

sivat toimi ttaneet murhan, sitten että murh.an olisi suorittanut 

Staviskyn seurassa Chamonix'ssa ollut rikoksentekijä Ja entinen 

kuritushuoneva.nki VOix. Vaikkeikaan näitä huhuja voitane pitää 

perustel tuina siihen nähden. että v ngi tsemistilaisuudesaa, Jol

loin kuolemanlaakaus tapahtui, oli aaapuvilla e poliiSimiestä. 

s11s niin suuri määrä että sitä tuskin 011s1 voinut salata. 

Jos tappo todellakin olisi tapahtunut poliiaimiesten toimesta, 

Jäävät kuitenkin selittämättä ne tosiseikat, että poliia1miehet 

pi tlvät saarrettuna sen talon, Jossa Staviskyn t1edettl1n pii

leilevön. puolentoista tunnin aikana ennenkuin poliisit tunkeu

tuivat huoneeseen. Ja sekin seikka että vielä kaksi tuntia sai 

kulua lm.olemanlau.kauksen Jälkeen. ennenkuin lääkäri t kutsu ttl1n 

vielä el08sa olevaa haavoittunutta hOitamaan. 

Oikeistolehdet eivät myHskään ole olleet viittaamatta 

8iihen seikkaan, että 71.1n syyttäjä prooureur g~n'ral PreB

aard, Joka on Chautempsin lanko, erittäin huomattavassa määrin 

kantaa ede8vaatunn siitä uskomattoman laimeasta tavasta, jolla 

on hoidet~ ~7teJuttuJa Staviak7 & kumpp. vastaan. 

'äten on selitettävissä, että hallitukseen Ja viranomai

siin yleensä kohdistuva epäluuloisuus Ja pahekauminen ovat 71ei

s~asä leYioaeet niin lIrettemön nopeasti Ja laajalle. Yleinen 

vaikutus on se. että vlr&llOll&1set Ja halll tus koettavat tIlkah ... 

dut\aa elt&D4&&lln 7stävlensä .äil~ttäm1aek81. ~lokaeD& tletl 
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ovat ne maai lman kaikissa lehdissä selostetut katumellaltat, Joi

ta useampaan ot teeseen viime aikoina on Pariisi8sa tapahb1nut. 

My6skin se seikka ett ä Chautempsin hallitus itsepintaisesti Ja 

viimeiseen saakka on vastustanut parlamentaarisen tutkintokomis

sionin asettamista on sekin my~tävaikuttanut yleiseen käsityk

s een, ett ä löytyy muitakin vielä tuntemattomia seikkoja tässä 

jutussa, joita hallitus ja viranomaiset koettavat pitää salas

sa. Yleensä on Ran skan parlamentissa ollut tapana asettaa täl

l aisia erikoi skomissioneja silloin kun on tapahtunut suurempia 

y leiseen luottoon kohdistuvia finanssiskandaaleja, ja ovat eri

koisesti r adikaalit Ja muut va semmistopuolueet aikaisemmin kan

nattaneet t ällaisten erikoiskomissionien muodostamista. Juuri sen-
vastustus/ 

vuoksi katsotaan radikaalien/ tällä kertaa muissa puolueissa to-

distukseksi siit ä että he nyt koettavat suojella omia 

Kaiken tämän johdosta on äärimmäinen oikeisto 

huomattava s ti ilmaa siipiensä alle. Aotion Franqaise, 

miehiään. 

eaan~ 
joka nyt 

kiivaasti yllyttää mielenosoituksiin ja ka tume 1 l akko 1hin, on 

saanut suunnattomaasa määrässä l1 säkannattaJia suuren yleis!5n 

keskuUdessa, j oka aikaisammin on suhtautunut kylmästi sen edus

tamaan SIluntaan. Tällä puolue ellahan tähän asti on ollut ver

rattain rajoitettu määrä kannattajia pääasiassa siitä SWystä 

että se on, ainakin periaatteessa. ajanut kuningaskunnan 

palauttamista Ranskassa, jota luonnollisista syistä suuri yleis6 

pitää täydellisenä utopiana. Kun Aotion Franqaise nyt on saa

nut aiheen ajaa konkreettisampaa päämäärää, nimittäin parlamen

tarismin uudistusta Ja Julkisen elämän puhdistusta, Jota ensin 

aluksi on taivu te t t&va uusilla vaale Ula, on se saanu t mukaan

.. er1ttäin suuren joukon ihmi8iä, Jotka eivät välitä kuningas

kunnan palauttamisesta, mutta joilla muissa kohdin on samat 

aatteet kuin tälll puolueella. Pa1 tai näitä toimintahalu1aia 

elementtejä on mellakkoihin tietenkin ottanut osaa suuri joukko 

uteliaeta Ja senaatiohaluista ylei8DI, joille tällaiset tapahtu-
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mat ovat antaneet tilaisuuden olla mukana arkipäivän yka1toik

koisuudesta ero~vissa edesottamisissa. Vihdoin on niihin sekaan

tunut kommunisteJa. 

Erittäin vaikeata on ennustella, mihinkä tällaiset mella .. 

kat voivat johtaa. Vo itanee pitää varmana, ettei äärimmäisellä 

oikeistolla viel ä ole mi täp.-. lujempaa organisatiota, Joka ol1si 

valmis astumaan parlamentaarisen hallitusvallan siJalle. Toiselta 

puolen on hu omioonotettava ranskalaisen yleisOn impulsiivinen 

luonne, Jonka tuloks ena voi olla, että itsessään pienikin sat

~a voi johdattaa kehityksen odottamattomaan suuntaan. 

x x 
x 

Tämän päivän kuluessa on nyttemmin muodostettu uusi ha~ 

litus, Daladier pää- Ja ulkoministerinä. Uuteen hallitukseen 

kuuluu 12 r adikaalisosl@listia Ja 3 tätä puoluetta lähinnä ole

vaan senaatin puolueeseen e auohe dåmooratiquetiin kuuluvaa~ se

naattoria. kaksi puoluetonta ja kahdeksan pieniin keskustaryh

miin kuuluvaa kamarin Jäsentä, Joten tulos merkitsee pientä 

askelta oikealle päin. Daladier oli tarjonnut pari salkkua 

sosialisteillekin, jotka kuitenkin pysyivät periaatteellisella 

kannallaan Ja kieltäytyivät. Samoin koetti hän saada mukaansa ' 

neo-sosialistit (eli siis sosialisteista viime .klslnä eronneen 

sosialistipuolueen oiklan sivustan. Joka on periaatteessa ~oa

tnvainen ottamaan O8&a hall1b1kseen). Beo-808ialistit kieltäy

tyivät sUtä 8;Yyatä. ettei radikaalien kansaa päästy yhtelspa-

märr,ykseen parlamen taarisen 

ta ensinmaini tu t vaativat. 

vat. 

tutkintokoais8ionin asetbLmisesta, Jo

mutta Jota radikaalit yhä vastusta.. 

Entisestä hallitukseata on uuteen astQnut e Jäsentä, 

kuitenkaan ei ketään. Jonka nimeä on mainittu viimlaikaisten 

paljastusten yhteyde.sl. 

Tilanteen vaatieasa hallitukseen uusia nimiä Ja ennen 

kaikkia nimil, Joilla ylei86saä on mahdollisimman 8uuri arwon-
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anto, oli pr esidentti ensin tarJonnut hallituksen muodostamis

teh tävän ent i selle tasavallan presidentille Doumergue'lle, Joka 

korkean ikäns ä takia kieltäy tyi, Ja sittemmin myös senaatin 

sekä kamarin puhemiehelle, jotka eivä t liioin katsoneet voi

vansa ottaa vastaan t ä t ä tehtävää. 

Odotettiin että tarjous tämän Jälkeen olisi tehty Her

riot'lle, radikaalipuolueen puheenjohtajalle. huomioonottaen et

tei Chau tempsin r adikaal ihalli tus ollu t kaa tunu t parlamentissa 

tapah tuneen äänestyksen tai epäluottamuslauseen johdosta vaan 

oli eronnut muista sy istä, mikä muuten nyt on tapah tunut ensi 

kerran Ranskan kolmannen tasavallan historiassa. Herriot'n si

vuuttaminen lienee herättänyt radikaalipuolueessa Jonkun verran 

paheksumista. Se s eikka ett ä teh t ävä annettiin Daladier'lle joh

tunee siitä että hänellä lienee hyvät suhteet sotilasJohtoon, 

seikka mikä ei ole merkitystä vailla levottomalla ajankohdalla, 

jolloin huhuja on ollut liikkeellä mahdollisesta diktatuurista. 

Varsin epävarmana on pidett ävä sitä riittääkö tämän 

uuden hallituksen muodostaminen yleisan rauhoittamiseen. Yhä laa

jenevissa piireissä vaaditaan uusia va aleja. Tasavallan presiden

tille on hallitusmuodossa myönnetty oikeus senaatin suos~uksel_ 

la hajoittaa edustajakamarl Ja Julistaa uudet vaalit, mutta tä

tä oikeutta ei ole koskaan kä,ytetty Ranskassa III:nnen tasaval

lan perustamisesta saakka. Näin ollen on tOdennäköistä, että 

mellakoita tulee Jatkumae.n ja tilanne pysymään epävarmana. sem

minkln kun kaikesta päättäen oikeus-skandaalissa e1 ole päästy 

läheskään pohjaan vaan uusia paljastuksia edelleen on odotetta-

visaa. 
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• Lähetän tämän muk.n. kunnioittaen Ulko •• i.ina1-

ni.teri~lle r.porttln1 n:o 5. Jok. slsältää: 

Vi1me päivien tapahtumat ParUsl •••• 

• 
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Salainen . 

R.APOR.TTI n:o ~ 
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Asia : .'H .. ~.~~ .. ..... P~l.!.~,~ .. ..... ~Il.P !il:J:!,.~!!!~.~ ... .... . 

1;' ~1"u.!iI.h __ • ............ _ ........... _ ........... ... ... . 

T.lt. 6 pll.1rl nrle11 lnottomakaia P.rU.i.... Jotka 

pIA t t71.1 t Dalad1er'll halli tultaell lta. tUlaeell, e1 1D1 tellkllll YOl 

ltut8ll. ..llankaappault.eltal. .1ell .lhe_1Il ftll.llltuaoukaeta1; Ile 

oliftt teoreettlseatl tat.oell .alll J.tkoa al11. u.lt. 71.1aeza 

.1.1iplteell pa1DO.tuta.ll. p.rlamellttllll Jota .11tltoa .1ltalS.aa11l 

Johtl ~tamp.lll kaatu1 •• ell ka4un palDOstut.eata huoll.atta p.r

l ... lltlll IDO 1 ... 1 lle &Iltaalata sel.latl luottamualauael.ta. IO!lfl1t

tl .1 h.'tltaltllll ltehltt7ZlTt k7SJa7ltaetal hallltusmu040ata • 

•• 1ta e1 ollut hettelkllll vaaru_. IIIlU. par1 .. ellttia 011&1 ...... 

ra .011l1lt uhata. Jo. lnottoauultal. 01la1 Jatltwult. B7t P7871 

t.l.telu tllalltaaD alal1alll toatl1ttla1helll pohJalla. aell Illat 

Jota 011 1 •• ottoauuts1e1l s7Ylll -rI J. Jota vol81 lta.taa par1.

..ntaarl.11l .n ... lat81l Ja ylel.11l .1.11plt.aD .111.ltal toalll 

•• relD J7~ltel rl.tlr114atel. J. t.ltlll t.taaa hllaettl.lt .ar

JOlDa. el tO.lll lt.e St •• lat7. ftaa ne &Urkutl1taftt to.la.lat. 

Jota tlLOIl åaIl4&allA kautta 011ftt taU •• t Jultl8UlltaIA, .Ita 

parlaallltlll .1t.1altalatell Johto.le.tlll k7telll.lttG~a .014& t~ 

47Ulvlat1 Maaleta tart.at ~1!l&UU. 7.. ltuaataarau elll1k7.,.. 
..,.t.I'. 

YUIaaaoU. .. aUUtiA .ah.lahtaell.. etU laul Dala41er 
.a4oaii hallUlltaaD_. !llllet otlttUa ... t.... el'UDl.al.ella W-

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

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

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

H - II 



• 

d7t7Jt.tl1a. kosta luultiin ttu. hlll ta ... n ptrlala •• n P ... t711D 

oaoittaisi niita vahYaD ateh.n oirtita JOita hlDeltA 7lt.n.a 

odottttiin, Ja tttä w~1lri 71ei.S- lattaai oeottaaaata mitltllD 

JlI4tn otottuaan häntn lup"i&.a vahvoJa ottei. uaD4&allin 

Ja JIlU1h1n D7k7hett.n '1Ik1'87l17keUn nlhda. 

Yhttna .,.7na uihtJl .tu tilannt pUu 

etu se Johti veritekoihiJl. 011 Dal&41tr'n 04ottiall&ton pi ..... 

hlll mn ei y.märtAD7t tapah tIlaJ..n alurta vauhUa Ja niid.n 

uusia aapekt'Ja. 

ID voi to.iJl kaitea.. 7ht7a W71tie •• n mi.lipite •••• Jl •• 

Jota Pariisi .. a .dustavat 8I1ur.t. m.lkelJl kaitki 7htetJl autaaD. 

väri ht7t n.k. info1'llll.tioleh4tt - kut.n tunnettua vaee.htoait. 

lipi hilla ei ole ainoa~aan allleDtanJl&ttaJaa PuUai .. a a1aU 

kannattaiai puhua. var.iDklD aenJältetn tun vila. vUtto1Da Pa

r1iun aiDoa tllhlAaatuen VU-.tatolalnen iltalehU Pari"SolrJtin 

kllDt71 hallitusta vaataan. nin,a Dal&41er ei mielestäni voiDllt 

.... ttua .ullt kannalle kuin ,uhtaa.U parl&lDlntaar1e.Ue. vli

te, Jonta TarUeUin Kamarh... heitti häntl va.taan, etu. hlD 

multa P7!'lti diktaattorit.l 0. lIS7a" puhetta. !IU ta kanJlal ta kat

aoe. !LInen tlq'1'i 8&84a ,Dl ... nU... enelUll1ate. TAtI eJle.aJ.etel. 

• hlD ei voinut 8&&4a _ulla tavalla biJl .0aialleUen anUa. 

Sen lhlltal Dalad1tr JIUIlrsi .ua vaitta hlD -lel ,H.ldent1Jl 

Ja senaaUn .UO ..... a Uhan _atta t.Dhlll&tto_an ,arlaa.nU. 

haJoita.ta .. Jl. .1 ollut mitlb va1"lluutta sUU e\tl uuai parl .. 

• entti kokoJl&l....... ollai 'ointJl mlJl e4tll1MJl. »I1JlvutolJl 

haatJl t.,t71 laat.a sliheJl tttA valJtta toItJlJlltBla •• tl hlaeJl 0.. puolue.Jl., pOrYarlll1 .. t ra41b.all t. MJletUlalvat palkkoJa • 

• oal&11.tit .elvlrt71.ivAt aR.vaal'lsta Q7k71.tA vahvem,lJl&. Job

lOa.Rka1a.atl 1ala41.r'Jl alla t.,'1'1 laatta aO.ialistieJl a'aDA 
ptlaata.k.etn parl .... tla • 

• Iin pUkUle volJl stllrata DallliUeJl"a. .tta ta'"! .. 

tolatJl»lteet JolhiJl hla al'ta r.rh'J1 oa~.e'Jl .0aiallstleJl kaa. 

-tuaea olint ,Qkoloog1eeaU h8l'h&1ab.Ja. BD l&1Jl1ra.. IlU 
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a. 

Cb.l.n" sinä _urena »ol118i»"llltk8d. ~okai hl.Det D,Tt teh-

41A1l. .r. so.ialiatit o •• t melkein olk.... Jala .IliU .. lt ete 

tl .11me viikkoJen Jatkuvien »lkkulevotto.uak.l.n htlllt.e.1-

se." hän o.oitti k.ikke. .uut. tuin suurta taUoa (aoll ... 

Hsti t lisäävät että hän nl1n menetteli tala.U.u). Klltta])a

la4ier'n piti tletll ettl Clai.»»e 011 Pariiain 8Uosl~lapla 

lla15itl Ja että pariisll.laten _08io Ja Parilain 1hae.Ul

nen l1m.pilri, Jot. on saDoin aahdotoa 4etinl014a. ov.t to

li.ll01ta Jotka v.ltioaiehen on otettav. huoalooa. !ätä Dala-

4ier ei tehD1t • 

.ra Jala altten hlDen hallltu.ka .. tan_ heti eroalv.t ne 

mole ... t miehet. oikeistol.inea F.br7 J. ke.kustal.lnen Pi'trl, 

Jotka hlnen hallitu.kse •• an mu040atlvat aillan oike.lle. Dal.-

41er teki k.lkkeia suurilllll&n t.f~tenaä ottualla P.ul-Boaoou

rla .otaalnisteri05a. Paul-Bonoour Jok. oa ollut rouva Stavie

k7A aaiaaaJ.J. oa. atseptoit.v •• t. .ellt7ksestään tla.1 .at .... 

huoli •• tta, tilli hetkelll pun.inen va.te p.riiallaisille. .r. 

tua Dela41er sen lisätai rupeai alirtele.1ID korkeita .4a1-
nlstr.attoreU. p.ne"lla Chaa. tap.ln lallgOll Pr .... r41n _ hIIlet 

Joka 19 kert.. oU saaDut Stav18k7a provhoorls" v.p.tta 

koskevan olkeu4eu-,na1a 17klt7kall - toiaell. kork .. -ene &4-

alA1.tratlivlselle pai kal 1. , Ja k.sku.polil.in. Stavlak7n .aia .. 

.. mah40ttomaksl o.oittautu.aeen pll1l1k5a Thom'n Coaf41. PraA-

9·1 .. a JohtaJ.kai. 011 aUta t",JUlI. Dala41er osoitti 81al JIl

tai pllvllll olevansa va! \!oa1ehed pieAl J. puoluemlehed ao

kea. b4ikaallta Tel t. 011 .U11 hetkelll menD3UI. ne1aea 

mltUp14l. qllld7nUal &lnal.11a halli tulPlll1a Ja ra41kaallea 

~attu.... puoluep.UlA. vaati p1lh41atulta. 

Dela41,r'a vaatultaJat aaao.a'. Ittl hlDea 011al pl'lQrt 

Irota kohta ~o Jala .0al&118 tU UI tti Ta t eh ton... .UI _ur.-

11&11. IIrrUI koaka b.1a 011 hallUu.be.a_ •• tu.iU. I'abl'l'UI 

~a :rUbIU. la .... ,. .Uel ObJ..,pea pII ole Ta"'_. .Toa 

hla AllA ol1al t*JITt Ja ~Ol J) .... ZWU ~o al1101a 01181 kat-
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aODUt tllant •• n tarp •• ksl kTPaltal oaall. to1alnnall •• n. verl-
IIII1ka 

pahlt /01181 .. t aäästyn •• t. TlhlD voi yhtl 8I1ur.lla Q'7UI a-

noa, .ttä Ilman Yeripllvl1 DOWl.r8'l" t ....... tk1n.n ainoa rat

kai_, .hkl .1 o11al kataonut ls1m1a&Ulseksl v.lvolllsuudek_ 
s.en tot.lla kut.ua. 

Kun ~ona v.ris.nä tilataina k.llo 3 Kamarin ls~to 

alkoI Ja Dala41er lukI d.klaratlon.a. ...ttol kohta nlUldl ai

t.n hän 011 h.rmos~nut eikl tehtäväll8ä ta .. lla. Ranakan p~ 

lam.nUn muille käsI ttlaät~n r.gl.m.nttl Joka aalll1 tuDUkau_ 

palla k.akusteltavan •• ltysllatan kokoonpano.ta. 011 ~~. 7ht .. 

nl l17ynl mytShelllll1n samana pl1vln& .atfala.1al1n onn.ttomuuk81in • 

K.llo .:.tl 1/2 9:11n Illalla keskust.ltlln näet vaIn sIlti. 

mitkl vlllkysymyka.t hallltua hyväk~1.1 kohta vastattavlk'l. 

Jos täti k.akuatelua, Joka ~ak71sY7d.,sl _ .en voln ~toptl

s •• tl tod.ta - eI Jlttänyt altlln tOlvomis.n varaa, olIsI JIr

J.stYD7t knt'n ~ls.a parlam.nt.la.. Ja k.skust.lu h&lll~ .. n 

d.kl&ratloata Ja vas~k8.t vlllk1a~ksl1n lykät~ a.uraavaan 

Pl1vl.ln. 011.1 .4uatunta volDUt laht.ä kotlansa kello 5. Jol-

101n manlte8tatl014.n ulkonals.n .aallt~lun P018~n.n var.aa-

U ollal rauhoittanut .itUI. 011 m1eltlal.ntavaa nlhdl ai ten 

600 kl1hotfalautta mIestä falntlt8upalla kansanJoUkkoJen talst.l

l'ssa ulkopuol.lla hukkaa alkan.. turhaan. Sllnl 011 aamalla 

JotaIn 811tl tolvottoaa.ta organlsatlon puutte.ata Jota on rana

kalalalU. omlnaln.n. 

Kola. 1171»1.1 011 -url 1.Mlsta. Joka hllklllealttl 

puolustI manlte.taUoUa Ja Jonka ..,yks1 on luettava. etta nUn 

palJon roakavlt.1 JoutuI vakavi.n manlt.stanttl.n 11.p.l11. Ja 

.ttä tlml roskavlk1 MTllheaa1n 1'11111 Ja val'81nk1n s.uraavana 11-

taaa JI1 7kal1lUD kaqn h'rr&kal. Se tea. D7t k&1kken.. ..._ 

4Ua •• n ka ... ...,n.traUot taa. 'Plfopulllzoelkal, .mtk s. e1 011 

n11nk1ln h.lppoa Ja Jat~vat kO~lst1a'llakat ovat ,p~oraa'l 
a.n oUll&tuaaolla. 

Saaa 1.bll.tlS n~ vaatIvan. .tt.l pol1181n 01181 ,1-

t1aT' ea'la aanlteatanUeJa, vl1'. Joka oa UsessUa JlrJntblI • . 
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kosu sftraukset .Uta etta aanitutaatu 01181Ta\ nllua •• , 

parlamentin Joko t,rhJIaI tai 1.~on k •• t..... oll.lTat 01-

l .. t aaTht&mat\oaat. Sen rinnalla 11 lDlolla.Ua, 

lan su~lllneD ~101, on lapsenlalJtJtll. 

On ilaei8ta että polU.l 011 _al tIlhatpUa,7d.a8tila Imo

ltaatta .1aa iltana kalkista n~telalla oaaaoUanelda h.lkola. 

011 Jo -.url erehd,y8 pHstU TlJtlJoukot Placa 4.e 1a Coaoe

dell., Jonne antaa ~enet Jta4ut Ja Joilta llapelUI oa.a

ret pUlstot, mihln TäJtlJoUltlto alaa pllal pl11aalla. Jo. 011-

81 Tedett, vahTa poll181- Ja 80tlla8T7D ,.,1r1 koko keaJt1kaa

punpa, 011s1 "1'111& •• 1 palJoa TAltt.rD7t. Ddotto •• U 011.1 

ennen a .. lalln turv&ll tualata pl tlQt k"UU. enuka1 ~1 ta Jall

U taem1aJte1 no Ja, lDlhll eal.. Na.a-.ta TahToJa paloltuata81l1Jaku

Ja Ja 1 tlDlltaa.uJa. blW tI.a teki .aa, että polU.l Jou

~1 par11Jl ottea .. o ·to4.ella ahtaalle Ja attä 181iuTa parl .... 

mentt1 011 uhat~. Sillolll polll11 ampui. Oa nl1ta Jotka ..... 

noTat attA po111.1 uadan pllllltJtDa.a Johdolla ei ollut taJa. 

tATAIlsA t&alla, _Ua oa .,"Ikla IlU ta. Jotka klYeDltoT&aJl 

TllttlTlt ettl poll1.1Johto. k08taaklean raJtaata~ prataktlaal 

aron, tahallaan oaolttl helJtJtoutta. 011 aUaa 011, luoJlJlOW .. 

ta oa ettl pretaktla aroa oUa... tapah~laa lta.kal.t.plal 

q 871t7Jta 01, pol1181 87,sta talJtJta tolsaata al oaoUtaaat .1-

U. 7l~"1 Ja Tu.,aUa tllantaea halUt •• l ..... , alkl tll

lal.l... tap~k81... alaa oa Tllttlalt8atl. 

Jaa Illalla 1/&' Ja 7 TI1IUI tulla IAaart.ta Ja 

,arla koUaapa Jtaaa.. plla1a Conoo~a-.lllall., alUI aol_t 

,aa, ollYat ,01U.1Jl TahTa"l lIarrn"'otaa,. .a uetoautl etta 

t1ouo' Plla1alYl' 8U '1 1"1. Saa aa .... l .. ula m18Ja.... , .. 

klTI\. Ja Joll.l .0taJoUltltoIa .111ola 011.1 k.,ta "" ollal 
,arl .. a.ttl •• JlD7' .8D '1 ... 

OJa .alTK a"l o'JO.IUoa Ja .warl.Ja41af1Da to1a1ata t1a 

,ra,aaUo 011 tal'tltMa haI'JEl'" t1a a"l h. otUnt ..... 

rlä1Jl '1II11a.. k.,'.... -.aa.. ~."'Ia1 •• "a MU tta.. -.-



ta tRuaa101~lta Ja .,71tl klihottam..n 7111IDn lllna •• ll1ala 

tuntel ta. S1 ta .. lkkaa .1 1110in lal.1Dl7U7 propagUlla •• , .U& 

uhri.n Joukolaa 011 ent1al& 1'1.""'1"1& ~a et\l )0111'1 ~a 

aotaTll1 pakotettl1. ..pua&Ul nl1tl, alkl ~rtutll"~ tOlll.1t. 

ka .rlko1 •• atl kiihotti kaD8&D~ORkkoJa Ja 7111atl ml.1l)11.ttl. 

XeUI 011 aitten ·~aa-. 1.0. .ikl 011 ko. anoanala 

... aan po111 ttlDan llplltikkau, ~oka iöl pteu va! tlo~l&D 

kauaa. SUnl 011 rlntamaJlrJeat8JI, en~lk.een 01b1atcaleU_ 

aeltl aJattel.vla sotav. t.raan. Ja. Aotlon lraaqatl.. Ja ~11 .. 

lllaaaalllaten 01ke1atoJlrJeat8Jea ~orla 71t18)l1t&, .. tta .,e. 

JOUpllVlialaal ellalall Järk.vl1 ParU.ln porvareUa, 1aal11 ta,k,. 

• al. vala8taJla, aanl_1. YletultaJla. Stavlak7-akaJl4a&1.tata ta-

10u4.111a.atl klrllneltl. mOraalla.stl .ntraat.t., Joihin vl.11 

llltt,l kO-.aa!atll1a puoluepllkarelta. Jotka 81vlt tahto ... t) .... 

tll kla1atIID täti a1nutlaatu1ata u.h40111auuUa. Ja 10)Ulta DUO 

hlalrlt JoUkot. Jotka kIlkklalla nouauat pll)D1l1. eUloin bIl 

Jotal. o40ttamato.ta tapu..... Sa!lolal. kulteDkla .tU. -RVi 

711118-, vaikka 1. 81lt.l polkkeuk .. tta 011 manltlataattl •• )Uo

llUa, alntUD ahtautui tapahtu.aU. palaUvla.att. ut81lalaa. 

111tua auurta valllDkuoukatl11ata laoltuta, t04ll11atlll JaIlM.-

• ~111l I7.U&Vll )aIl'l ta 'bal'l'"lkulellta Ja kaikk.. tuota. aikl 

tuurl.ta klDaaalllkkelatl 0. ~IlD7t Jokal •• 1l mlel"1l kuvaavs.,a

Dl, aU ta .1 Iläqnyt JlUktltUll. 0p)Oll ttolta p1Ulttat JoIltana. 

paroll.~. 100 •• trtl paikalta. ml... MaIlttlla, Jokll'liTUMa 

et.... tRlkl tavalUata latu.u. Joa kM$a er&&t ba,vl tab.t. JaIl

lat 7,., alJ'UUIl Ja pel'llut.ttlla. JDltta u\E.kalkUll '1 )a

rUallalll.. lllUeikkaaaporYlrl •••• ttäayt ld.l&lla&lU1aM. SlU. 

Joka tu\Eli , .... ka~ alkala.pl •• ftl.1UkuaoualUkkt14 .. 

P.,koloogt.ta $autaa $arJollYlt IlUO pliTlt Irtaoatata ven.ua
al_lato&. 

EoatllkU Job vl.11 b*lvUkltoDl aartu IIIhloUOMla 

,,'ulaa, lu.b.l 7 ...... 1 Rlmia. Iaul U,to llvll1 aU tl ". 
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Douaerp.e. ent. pr .. ldentti. 011 kutnttu hlJ.1Ua.bell pllhaD. 

Xan1 yhdelll lakulla oli tilanIle 111111 ~holt~t ettei ul

kopuollllell 011.1 voillut aavlataa kakal pilvII &1kal .... lll Pa

r11111l olle.n verltelttell t&llhuana. ~.,t.r7 yhl uudell •• 1l 1b&11-

la 1l11tl Ihalali. Jotka JärJestävät alall.et aal&11" alaa vaa

rall h.tkelll. kull kalkki Jo luulevat kat .. trooflA olevaa ovell 

ede .. a. blkkl 011 vallannut t77dyVkaell tUAlle. Joka _Uft.U 

vaataa altl ylelstl t71tyvllaT,fttl Jonka presld.llttl SvlDhRtTD

dlll ;0.10 a.lo14111 Johtooll meU11 v. 1930 .&1 aikaan. KutaU. 

mutandl. Ja UIlOhtamatta että meld11l ko..unlstl .. e Ja täkllll

set radikaalit eivät ole tola11111& v.rrattavl... on molemat .. 

.. tapahtumia.. Jotalll 1ht.lstl. .111l1lt1ll .ttä eUu Illkl w
Ileltell nousevall mOIl.n &lkalhmlsu allmllll. Dowa'rBUell persOODa. 

hiilen pelkkl hJm71l.ä Ja kat.eell8& rilttlvlt. 

IfTlSlltll tli.7t" etta tilaA yhtelaku1lta k&ipa.i tI11&18ta 

puhUetu.ta. Kutta k11ll1lltlll erikoista huoaltta .Uhen etta 

l1114ell Jouko... Joidell tuomlttaYaIl kllltyksell Julk18tu a1101-

d.1l Ja 1klltylatell 1Iltr ••• lell kelkeIlAl •• stä auhte •• ta StaYlIkT

akuuall 011 p&l~.tanut. ei yleellll taJ&a sUI h,vll va"'a 

ralllklJ.&1sta t,1»Pll Jolllta tunnemme. El 1110111 llUorempaa pol.

vea. vall1 ykllllo"u Ilta polvea Joka teki sodan Ja Joilta 

pii ....... 1 1118. volto.ta. 111&11 helposta rahalla&allll18ta .ekl 

h.U aodll1 Jälk .. 1l etta ffallclll lt.laUl Jllieell v. 19U. It-. 

tlal matalol~ polVI 1111 llaat.l raJoltta.u eat .. at .. en ~_ 

kaalla1l1l. ri11JUR .11tl ykslllltertalle.ta totua4e.ta ettl Ile 

17ha" ovat sodall Jllbell plla.1IJ.U.e.U oll .. t ftlla ••• 

llttlell '1I'JlIIl kalkki shu.elkat vl1.e pllvlell tapah_

mm!. ta Oll. Ja tlala olen 111 ... 1I11_11a tehtaut I&da eatUe, 

ell11_I"1 toa..ttava. etta RaIlIIkaD k..... Oll pollJla!l taan ta

YI, Jalt.1l DouaergAe 1 tae aaaoo: I'OlIa.,. .t 10114.. Ja '''1 

•• tol.lla tahtoo vataU_a el_utel.... Jotka .aan Iltael hI

II1 •• vlt. ! .. ~.. 10JIRJ" 10lakll Oll verilliv!.. l0b4a.'-t.el.

llll.1l •• kl 177 .tU kl ... 
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8. 

bltai ulldi •• sta ol1.i mieleztbl kuiteUin tarp.a. ~ot

t. esty1siVU uuslu tuaaa ta Vl!8eVUDt181t 111118t. Bn.1Ilnlkln tart

ka laia.. mäirät~ ·t75~&ko· a&maa miehen aal&1laJa~tehtävl.n 

J. eduaml •• velvollisumk.181l vällll" J. toisekai Ja .na.lltalkk.a 

tl.ydeUlnen IllUUto. a4ainlatfttio.... Joilta kalkki kol'te~t ,al

kat 1l7~.1Il ov.t puoluepalkkoJa. Onhan lt •••• 1IA nuri~l .... 

• ttä Jokunen vuo.i ai tten D.llIall1ulrJ •• ton 711 Jotta~a aUnet

ttin prtfektlk.l Stra •• burglln Ja .ttä hb.n .l~le.n pannaaa 

tolnen al... Joka vielä vlbeamIA ~te. klrJa.tott.d.ttl. ta! 

ettl, kuten Jo mainittlln. ke.ku,apolllaln JohtaJ. pannaan k&D

ealliat •• tterin JohtaJat.i' J. kun tlal .,., ... 1 ulotetaan .1 

v.ln JOhtaJUn v.an hän.n apula1l1lnll&k1n. Joten e 'la. kl;r 

mahdoU1eeaö, e"ä kuva_taihUen la.U.utln Johta~a ~om al

ta .1ttaa .11rrettlln 1h8n.n pr.tektlkai. aRita eaiaerkt'~1 

m61n1ts ... tta. nlin kl;r JlUDlrr.".vlkll etu. a.iantunt.... a.
.ottav.ss. 1IIIIrIs.. on väh.nt7ll7t Ja vlhen •• , kun ei PUU 

enll vala18t~du a1blDtäill erikols'en tehtävlID ValA Jokain.n 

latue.-..n yhdelll paikalla VUD ml.U11, aU.n hIIl pll.d.l 

alitl kor.k'-..all.. oli .1tten hiilen .... ttl&l.na. aikl tab.De 

... 'latä .. lI,y/Sa aelityksen" mUll. klaUtlllläten tollaeta • 

.UI .... al.. on volnut oU. ~enen .rI aln1st.rlOn ~o~ 

do... ~a ettl uu.l ainlateri ln.talloltaa ... u uuteen ~Irl .. 

tlSlnaa auodo.t.. Jm,lIill •• n Gaaa k.blnettlnaa tJaaan1n. alebi

-en. ~ot_ nUd mutau.l_ ta! vUkkol" Jotu aln1.terlaDa 
alll1ateri8n v&tlnai.t.n.vlrkaale.ten rllaalla / 

k •• tll. halU h.ftt 1 t •• U",U.I Ai6iW ' .... 1iin.... , ... 
korJu. Il7Qolo1ll1n 011.1 J&lJoa ta_ .. w .... t mln '.a .... 
latl1n aablol1t ••• tl ~aantt'l'-v.t aRutota ••• 

D .... ~ balllt.IIU •• U.n •• ftlal. mn tllal "Ol"t

t1 llbatIU", Pahwa a11 ta toi..... pte74..... '1... valn ... 

not_oaa, .U.t 1UI4a ,1III1n1lterla tehtlYl tlalall.ttt ••• -. a.u
.. 1_114... bolt.atta tule h.l,okU. lIID oa -l11lt »1Ia1a1 ... 

I'1k.l t.v.n ... ., .. arlaae.taan .... l. ..0. ll-..a '''1 hillla 

katu .aelta.,....1 o11l1ft' __ .t .'llaoU_.l ....... B", 
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9. 

-d1ktatuurlzwa- 011 moraan nrrattav1a_ Poll1OarU hallltual

kau 1916. 18 Ja, mutat1a mtandla, alfael1eeaan -Tltall1vaUau

s04&l1 loppuaikana. Ku.Ua diktatuuril1 muo~Ja ei Ranska tole

taluk.l n~ .letlvlll. .Joaltll1 011 odotettavieaa ettl Xuarlea 

kaltki puolu.et paitai sosialistit 7htTYlt hiilen ohJel_qa 

JIIlpärllle Ja pan.va t 1'11 ta.. .all1. tlaln vllOClen loppu 1171-

1711., tIll.. kTql1 •• k.l, vollto DOWI'rgu.~ hallita.'J tlll. "a
parlam.l1taarls.lla parlamentille-. Jos hlll ~ litl haJolta-

Ja aehb 1 ta. aslusa tIl11a1 turllak.l Jo. ltalttl puolue.t 

kerran häntä kannattavat - l111n rlntaa .. lellet uhkaavat uuallla 

lIaltlstatloilla saadaks.en Xamarlsta pOle viha8llansa h.rrat • 

.Ja Jos hAD taas h.ltl tot.ll.a een t.ke.. 111111 voi ~o. 

hlll.ll. lts.ll.en olla kohtalott ... pl tull1 D7lt7111'11 Dl7rltal 

tullut Ja vUaaa p.lklUlvl ltaaarl. nkl.... uohtato .tU 

Po1l1o~ 1926 - 18 hallitsi helpo.a1l1 v. 19&& hlDtl vaataan 

vall tulla n.k. kartell1hal11 tuta ella, Joka hlllel1 .d ... 1Arl nDn-

\71, tuia 1988 - n uudella parlaa.ntllla. Joka 011 vall ttu 

hben oale.. I11l11aalArl. 

Valk'uk.ia '1l1t77 uud.ll. presldentll1. MTe. Stavl~ 

Jutua. Jota 011 paVtllDa pariksi pllväksl h7llTll., vaikeuk

.la sellal.ten .rlkaltal.t.11 1I1.st.n hallit •• mie .. hallltuklel1 

atlurl.n a181111 tull1 ovat Tar41_ Ja H.rriot, vaikeuala ... 

Ia n4iltaallt pl1111aplllltllll p'l"UtIlllall1 lIIlutok .... , valkftt

ala buAgetil1 eaattaJll •• aaa ta .. p&1l1Oo., tran«l •• ovitt .. l ..... 

k_palllst.11 lap.ratl1vl.. autat •• ltal, ulkopoll1tti.lata v&1keut. 

alata pulmaatta. KU.a aaaolltaUl DalaU'r d.kleratlo .... : 

·SltaaIaalU va!h.vat .tta hunt Pl'ObleeaU '787Y1t •••••• 

011 .!ten 011. vaua I1IQ7 oluan tlll. he tk.lll ohi 

Ja &1taa 011 voUett1l.. -,llo 0. kobtelia. herra: •• .1 ,m 
Jti.rJ"U.Ua talttla a.loUa 7kl1., .. tta .1 1111 ta I17Datua 

Jti.rJ .. "t. IlMa ILlat ••• 

P.raooDalll ••• tl 1101t... Ioaa.rsmea ~losta uud.ll ••• 

Jobtooa. 11111 alnu11a 111 UM. 1I1t1 P&1"h&1uat aJL"., 
're.ll.l1t'laltaa .... 



• 

10. 

~&Den oh •• n llltteet.l Le ' •• p.ln ,aalapllYI1 ••• " 

plltlrJoltukse.ta kappal •• n, Jota ehti par ... ln kuin .lklla 

~u tay.a miten ranakalalDen lt.. aJatt.l.. tllant ••• ta. 

10JI. :lUen l11&1la muodostul uUll hal11... 311 ta 
.rl raporU .... 

XOmaQnlatlleyotto.ma4.t .1l.n illalla 011yat ~ll1a 

poll1ttiata merkitystl, mutta pltklttlyät 1.yottoauuden tl1 ... 

Yllhuomlsek81 oyat 80.1allltlt Jullstan •• t .o81ttal •• n 

ylehlakon· Prot .. toldat.e.n dittatuurin uhkaa yaataa •• ta 

8itä seltkaa Taataan että .Pllarl ... nt&art.lln k.lno1h1n on 
turYaa.da. Ua.. 



L 1 1 t e. . , 

-~u'on ne se l a1sse p as egarer a l'etranger par 1e ton 

dramat1que de eerta1ns r ee1ts, n1 per 1'apparenee de eerte 1ns 

mots. La Repub11que n'est pes menacee en France, 1'ordre y 

ma1ntenu dens le eadre des 11bertes const1tut10nnelles; le 

peuple fra nqe 1s, qu1 s a1t ee qu'11 veut et comment 11 le 

n'entend se l eneer dans aueune exper1enee temera1re; 11 ne 

r1en abandonner au has ard. Po11t1quaaent et mora1anent, 1a 

France est 1ntaete, malgre les seeousses de 1'heure, et e'est 

dens l a p1en1tude de 1a eonse1ence de son dev01r, de son 

dr01t et de sa foree, qu'e11e cont1nuera a s'aff1rmer dans 

tous les doma 1nes ou son aet1v1te est ut11e a 18 pa1x et au 

b1en du monde e1v111se. La doetr1ne franqa1se de 1a pa1x per 

l a seeur1te orgen1see et la cooperat10n 1nterna t10na1e subs1ste 

1ntegre~ement. ~uo1 que l'on u1sse entreprendre du dehors pour 

esseyer de 1' ebr anler, de 1a f ausser, de l a soumettre a de 

dengereuses dtformat10ns sous pretexte de l'a ssoup11r aux e1r

constances du moment, on ne saura 1t reuss1r a nous amener 

a l a res1gne t10n et au ren1ement. Les ca1culs auss1 perf1des 

qU'1ngen1eux pour expl01ter contre 1a p011t1que franqa1se 

des evenements qu1 n'ont nul lanent 1e cara ctere que eerta1ns 

voudra1ent 1eur d onner sont va1ns. ~udes sus de toutes les 1n

tr1gues et de t outes les offens1ves sourn01ses, 11 y u 1Q 

volonte 1nflex1ble d'un grand peup1e resolu a ne pas decho1re 

et qu1 sa1t qU'1l n'eV1tera la decheance qu'en restant 1u1-

mtme, tel que l'ont ta1t des s1eeles de glor1euse h1st01re.-
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Lähetän täten kunnIoittaen Ulkoa8ialnminlsteril51-

le raporttin1 n:o 6. Joka si8ältää: 

BräItä keskusteluJa nzkltI1ant.e.ta • 

• 

UE 1: "4. 
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Salainen. 
_ ......... .l' ... l ... R ... I...I .. . S .... l .. SSA OLEVA LJUlETYSrö. 

----
RAPORTTI n:o . !) • f 10t M 

. I'.~.~.us~ .ssa ),.~ .. p:nä .p..~.J..!I!l ... kuuta 19 .. H, .2jt -Jy g -
' 1' , "; 

r--> ' cl : ~(:. 

...... t.l1an.t .e.es.ta. • ........ 

Unk.rln uusi llh.ttll.... krelvl b.n H.4.n.l"7, 

tln.n •• o~t.lre g'nfl"al ~d.p •• tln ultoalD1st.rlD •• I, kivi la/a 

luonani .nal ka,nnilll. X •• ~.t.lt.m. pltkllD t.pah~l.ta Itä

vall ..... 

HID väl t tl .J7rt1.tl •• n tiedon vi Arak.i, ~oata .. ln 
xl 

Bl7 ••• l1n ultom.1n1ater1l5stl ~. Jonk. mukaan Mu .. olinl D7tt~n 

0118i vat.!. Itävalla.sa .k •• pto~&aD hit1erlaanl •• n t.lt aooo.p11o 

knahan tiili on Bhl1een 111kt .. n tulo.. Unkarln llh.ttll ... plin

v •• toin vlitti kiv.DkoY&&D. ettl JOB ADaoh1us. ~ •• , Rooa. ~o

ka tapauu... sot11.~1 ... ti lnwn.nol. Toist. 011 1UODDOlll-

• •• tl Jo. voidaan It.vall.... JIrJ •• tll JonkuJDoln.n t •• ola.! 

!!!!! ~ohluaal.. Hill luuli plinvutolll, • ttä v 11.. pl1vlell 

v.rl •• t t.pahtwmat Itävalla... ov.' alkuaa tlllal •• 11. aab40111-

_aA.lle, -.noen eU' Jo kuutlaea lalukmU. 011 odotettu . • ea 'a
~V&ll a1 ~ IITt on tapah tuDllt, •• 0. Dollh... 011 Jo kaua.a 

o40.~t tllai~utta ParalTeoi4at .. ea kokonaaa ao.lal 14.aokraat tl

.. 11 pll.o1ueea. 10. hilla ollll1.tla.u. hlA.ll. JII ~1l.l1e v.ln 7k.l 

rint.... D1aittllll aat •• J. ...taaa. So.ialI4 .. okr&attlell t"'el11-

.. a Pual.7aola1 •• 1l o11v.t H.1a .... 1l Ja S~ber. ...ttalla., 
xJ Jo.. aal .. II1ktJUa (1110 liU 

Jakelu [kir;aimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .......... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulc.siin. 4) Ei ulJcomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ..... ... .) : 

, ... al11Il .. . --_ .•........................ __ ...... _ .... __ ... -.-.... --_ ....... _----................... __ ................. . . ............ ... ... .................. ........ . 
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2. 

JatkuT&n yhteistoiminnan ehdoksi. 

!laal yhteydl •• 1 on syyti malniu. Ittl Ranskan llMlt, 

Jotka y lun.1 aina oTat olli et &Ilopei ta Dollfuu1l1e, Jl7t oTat 
tapahtumien 

poikkiuutta hYTin skeptlll1aet Tilae pl1Tlen /opportunlteett11n 

nlhden Ja pi täTlt aoalalldeaokraatt1en. ADaohluuin Tanalaplen 

Ta.~staJieD. klr.1maa tappiota alkuaoittona Hitlerin voitolle 

Wien1aal. 'apahtullliln bN tali teetti sUäpa! tei TUllntU 1laD*an 

.ekl n.ftIIl1atoa ett! olkeietoa. !unnlttua on Itta 1laD*an haJ.. 

11 tua on pUkin talna n,roUtUlu' Dollfuaala 811 tI mlkl ~t 

on tapahtalnut Ja kehoittanut hlUltä vi_iin TalltukaeDaa Berl11-

nil nataan Genheen. 1Iyt käsittII .. ikal Dollfua. ei tata 

Tiimelstä neUTO. ole totellut: hllD tahtoi Inslkal teh4& pub. 

daata Jälkel sosialideokraatUan auhtean (","s Englanti Oll te

UIl ollut GeDtTeell melloa Tutaan pelltell että sellkautta .. elll

.1 vllaelllellk1ll toiTe aaa4a ~.. UAdelleell •• ekonterenaellll, 

Ja kerrotaan ettl Ileuvostoll preaidellttlklD Beok 011.1 oaotta

_t kTlIII'7ttll. 011 1111 tell 011. Perlhi... luullaan etta Do11-

tue Ja Stahreabers k~tt1 Tät hrtlk.eell Parl1alll murlaJtkoa 

• alottaak.eeD wkaplll&D-, 011 .1tten .ell muodollillen alott .. lllell 

a1 tell tahan.. .ell tettlThd. Paul-Bolloourl& Q7äll olb1stoleh

dlatG sUtl. eUI hlUl tlalDk1ll a.lan amka Oll hIlollO.t1 h.olt&aa.t. 

hUtlD kertoi laetUlle, eUI hb ttetU Ben .. lll a1e

lua.alll h7TIkQYIlD .&Il.ohlua.lll mlD .. o_nl.ell re.tau&t1oll UDe 

karh.. .'elleell hla kertoi että PleDell BIltellten mal.ta Raaa

Illa on .&Ileohlu ... 14Ml.l. ID4tr~erllltt1 Ja e"a Belgrad sUI Jo. 

e&11l aUr11l Jopa tolTOO, koeta .IUI 01181 .craultMna S&ltun 

".. Italian Ilaapuruu. · kalkkia .Utl a!heutuTl_ h.&Dk_ka1neu. 

ahti BeJ.cra' Tohl q-e~ Italian .ltell ...ae •• uual& _urla 

,raU'.'Ja, Jotka PaJtottalal", hak..... BelcN411l y.tIV7".' 

JU ta _1.. to.l •• laa ett. Ullbrl Oll JIrJe.'IIV' 41,10-

... Ula., 8I1Ilteanaa ".0 __ , lIUtUli. kertoi .UIl.. ,&l~e. 

nUatt&lll.1l ... HlAa, e"el tJuarte. uM. JUUer11l '-1_ 
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Salt ••• v.l taan. peli ta Iloakov&ll l.vl tU.iIl h.p. tuk... -.Il401-

11.ta l.vllai.tl ~rooPI"'. 

TI •• I yht'7d ••• 1 llh.ttl1la ... oi lUDleTanaa, ettl Pu0-

lan uuai politilkk. 0. vlh ... iIl seursR. ..11yaltlolalttl. he

rättämäatl h81'mostukse.ta kui. .craua sUU huole.tuaia .. ta. 

mBI Puol.... 0. herlttilDTt Ranakan Ja Iloakovan y.tl"," •• 

Loputai Unk.rl. llhe ttUIs anell e tta Var80vaa uual 

polltiikk. vlh..... 0. BeoktD Jllkel kul. it •••• 1 Pilau4akl •• 

nl 10 le vaan li.1Uin viell aeura.v ... 

0. kuulunut arv.luit. että ~lgari. 11i.. tiaga •• 011-

131 pälttlayt 011. yht1JDätU Balkani. putll1l. oltuaan alk&1-

.e.a1. Jo s1ihe. t&lpui ... pl. se.TUoksl että .e aat181po14 •• 

Hitl.rin volto. Itavall... katsoo revlaio.ltoiv'14.. .~tt. 

ol.van ta ........ ba •• 1 .. Q~i. Ru&aian llhettllllltl, tA

al .anoi JGlcarlan kalklst. vlerailul.ta huol~tta 011 ••• 

~ .Jaa .esatilvl.ell. k·nnal1. ·vaikk. Paril.l. 1.h4.t. hQo_ 

.osti lafoftloi4ut kut.n alaa, uakotteliv.t to18t.-. Hill keJJtoi 

Bulgarian hallituk... ....... aat.40.ilais.lta koalt.alta a.tet

tl1a kirJe •• , Jo... uhattllll ampua kalkki •• Jotka IITDUV&l

kuttals1vat hIp.llli.e.. ali.~l.... Balk&D-lutll.. TIa. uh

kaR. ollal hallltuata vakava.ti p.lot~t. Elka 877ttl. 

fllrkl. yh Vai.e. tllhlll palttU. Ja .e. t.... ka tta 

l~a... kanta revi.10.itJ.,.,tae.. .1h4e. 0. huoaattava.tl 

vil1e.till7t ~11ala-rooaal.laia Ja P&rall~t tu~11.I .. raaa
kalat.la .ahhl ta. 

x) 

XlrJ ••• tIai hela1kuu U p:l\&. Joe- klalttellll 8M01Il 

7UIolevla tJ'JJl,fksla. lal.aa tlblll .euaavan oU ••• , 

lIpart pl1vU sUMa olla JII'J ... ,a.,t l .. aa louaaa. 

Jo... IUvle~n.aJ 011 luolaa .. baa8l4l'~. X.~a"lt.ae a ___ 

ri.. JIlk.en 11 tJtlla. hlD, ........ 1a."ll1.a Ja aJ.a&. !Ia11 

IUUeke1 PuolalM ..... la1 ... aOJlIILa. Job. ei ..,".' 111.1", 

x) 
Herra Ulkoa.1allUD1.1ater111e 



~-

lyttaVän 1'WI&ni.l.tat.. TIllISin sanoi 1Ilb&asa41S15rl1 "Puolan 

korr1dooriat. on qt l~ vuotta luhuUu 70U IlJ.vU.. Me 01_

lIe 110 l8e t .11 tl. että qkylUm JUhu taan en_1D 1 täbal.l •• t. Ja 

sa.ri.t. J. että puhe korrldooriat. aopi.uk.en k~tta .inakin 

JokaUtln aikaa laJtlta.-. BI.1. san.t eivät ole v.11la wn11l1-

81yttl. .... inltin kun venälä1aia.ä Ja muiaaaltin lehdia.ä on 

näkynyt syyt~kaiä Puola. vaataan 

kautta antoi Hitlerille vap ..... t 

siitä että .e sopimuk.en 
x) 

kädet Itävallan munnall •• 

KuJ1 rwaan1.lalnen ei n~t tänyt Vytyvl1sel tl. nliden .. -

noJen Johdoata J. vielä ihmetteli mitä Beok teke. MOskov .... , 

amb .. aa4~~ri .. noi: -Sin Jeder ~se •• oh aeiDer Paoon .ellS 

werden ~DIlen·. Tällä _b .. aad!5lSrl .elvästi antoi ymmärtu 

Puolan qltyis.n politiikan rlippumattomRuden. Täytynee ~lSntl& 

että puolalais-aakaal.1aen sop1lllultaea kautta Puol. on i t.elleen 

sarant .. rannut yhden v.rmuuden: sen että Jos P.anslta Ja satu 

odottu.tta sopisiv.t, sovinnon hinta ei voi louk.t. Puolan 

vi taall8i. intr ... eJI., •• 0. Salt.. Ja Ranu. eivät voi PUOlan 

.elän takana .opi. korridoorl.t. t.i ~ista Puol.. kilnno.ta

vista territoriaalisista kY~lI1ksiat .. 

Yhtä ~1hallinen kuin tä ... suhteess. qttellllln (tai 

.inakin toiat.iaekat) voi 011. Puol.. yhtä rauhaton lienee 

.am&n aopt.Rkaan Johdo.t. L1ettua, olltOODp. .tten tOlat.I •• t'l 

ainakaan ole voiDlt _"''-_ että .anu.... luulta1811n &011-

mut.ella olev.n ~ut. t.rkOituata kuin mitä Jul.iatu,.. tet .. 

tia'" .ano~_-
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Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoaalalnmin1a-

terl011e raporttin1 n:o 7. Joka sisältää: 

Levottomuuspäivien Jälkimainingeista Ja uudesta 

halli tukse.ta • 
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nlnge l s.tia .... J~ .... ~~~.~ .IiI .~~..hall,J1:I1)ttl.ea

ta. 

Salainen. 

Lien.e enaiksi 877~ä yleiaka~8&ukaen vuoksi l,hy •• ~l tar

kastella kunkin levottomuuapäivln erikoialuonnettao 

Jätti.n huomioon ottamatta aikaisempina viikkoina 8&t~ 

neet piln./IIIIit katuhl.1ri8t, ,Jotka kuit.nkin o11vat alkuvalllia

tusta au.urlllllDl11e tapahtumille Ja Joid.n painostuks.n al&1ae_ 

Jo Chautempain hallitus oli kaatunut, .attui vakavaapia levot

tomuusia seuraavina nelJlDä plLi vänä. 

Tii.taina 6/1 tap&h~ivat varainaiset suur.t aiel.noaoi

tWtaet, Jotka o11vat JärJeatäneet oikeisto17hmit Ja ent. rinta

mYiehet Ja Joi ta oppositiopuolu.et Ja auurat iDtoraat101eh4et 

.amalla k.,ttivit hyväks •• n poliittiaiin tartoi~.iin. siinA ai. 

kUI onnistuen • ttä D&l&d1er'n halli tus .elvbU parlaauMari_ 

s.ata luottuuslau .... ta huoliaatta ei katsonut voivan_ ,fU4& 

pai kall. en. Bä1h1n .ellakko1h1n otti 1II.78s 08&& palJon a~_ 

.1ä ain.ksia moleamin puolin s.ki auoranaista roakaJoukkoa, Joka 

k~tt1 tilaisuutta hyväkseen Ja Joka IIJ'IShea1n ,8111 pyrkl ta-

4I1n herrolkai. 

Seuft,av&n& plLivlAl keaklvl1kkou 7/1 _Uu..et ka-"U ... 

lI:at, puoUen ryDatat ,... olivat 1kah.aaa vU.eksla&1n1 tIan 1h

t.lakuntaluokan tolaelalane .. ,. valUA pollittiata aertit,ata. 

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

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

.... _ ....................................................... _ .. ~~!.~Å, . .a,.I\., ..................... .............. .. .. ....................... . 
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Kaksi päivää myl5helDlD1n. perJantaina 9/2. kOlWllDiatlt, 

Jotka eivät voineet Jättää tilaisuutta hyväkseen k.,ttlalttl 

Ja Joiden suoranaise •• a intre.alaal luonnollisesti oli Ja on 

pitää yhteiskuntaa Jatknvasti levottomuuden tila... Ja kadun 

terrorisoimana. JlrJestivät suuria mieleno.oituksia var.iDlt1n 

Plaoe de la R~publiquella Ja sen y.pärist~s.l. Koni on ih

metellyt että poliisi salli niiden itse asia... helposti hil

littävisaä olleiden mellakoiden kehittyä Siksi pitkälle, eikl 

ole mahdotonta että poliisi aen teki tahallisesti tehdäkseen 

hyvin apaJan. Kaiken kaikkiaan vangittiin sinä iltana yli 

1100 deaonstranttia, Joiden Jouko •• a ainakin 1li 50 ulko~ 

laista, Jotka karkoitettiin. Jos kohta on 1mBärrettävia8i, et

tä mielellään koetettiin Siirtää 08& ede.vastuusta ulkomaalai __ 

ten agenttien Ja kommunistien hartioille. voi kuitenkin pid&

tett,Jen nimistä pIItelli. että niiden Joukossa on ollut pal
x) 

Jon ei-ranskalaisia ainekala. 

Toi ... päivä (12/2) kulki sosialistien Ja kommunistien 

yhteise.ti JärJe.tämän suurlakon merkei.sl, Jota teeti 24 ~

tia mutta Joka mone.sa ~tees.. Jäi ainoa.taan osittaiseksi. 

KUnpä kaaau. elhltlS. ve.i. puhelin Ja oaakal JD,fl5s maanalainen 

Ja autobussit toimivat. Sen.iJaan p08ti- Ja lennltinlaito. o~i

vat suljetut, 8&J1oaaleh4et eivät ilae.1i,yneet, vira.tot olivat 

sulJetut. J .n.e. ParHsI... kului pl1vl ilman minkll.nlai.ta hl1-

riISti. Jotavastoin Pariisin ympärilll tapahtui eräitl yhteenot

tOJa lakkolaisten Ja JärJe.ty.vallan välitli. KUmmallista on 

että re41taal1nen puolue antoi latolle siunauksen... vaikka Jo 

nl81tet,. •• 1 uude •• hall1tu.ka .... slaäm1niat8rinl htuu radua.. 

11! ,... 011 N41kaal1en puole.ta 81tlli yaallrrlll paha tutU- , 

linen Virhe, Jo. kohta y.alrtll pUUSk.en kannattaa lakkoa. 

koata lakon tarkoi tutaena 011 deaon.trolda oikealta ,l1n abha

vaa Ukta_vla Ja Jotaiata JIIluta anU,arlamentaariata JI.rJ .. tel. 

aU. vaataan. 

iJ BUnpl p14ät.Ull. Jo 6/1 _dan ulto .. alaiun nalnu, JOb. 
011 Johtanat vltiJoutltoJa teataaaan Ja poltt •••• n eano .. l.htl~ 
tloUi" 



1. 

V&1nlttuoon t ... 1 ettl koko tlDä lnottoauunUkkona Pa

rUain 80.000 vuokra-.uto. lakkolli. auta lakko 011 alkalllt 

Jo .ikaiaaaa!n Ja sen .iheutti .iyan toinen s17. ae n~ittl1n 

että helmikuun 1 p:nä astui yoimaan Ch~tempain hallituka.n 

fin&nsaiohJelma budjetin ... ttamisekai t .... p.inoon. Johon sl.l1-

~7 uusi ankara bentsiinin verotua. Sivum.nn.n sano.n mainitta

koon, ett ä tämä verotus on D7t niin korke . .ttä bentaiini 

Pariisi8sa makaaa tälll hetkelli noin Smk. 7:50 li tralt., jo.ta 
x) 

noin 2/a yeroa. 

Kaikki näml 1 akkoU.ilS t J. nUden P.r1ialn asukk.ille 

aiheuttama pakollinen tai v.paaehtoin.n iaoloi~inen antoiy.t 

Parilaill. Yilae plivinl ~oll.en klRpungin lelman, Jot. t.us

taa vastaan eilinen ena~l1nln t .... n t"8in normaali pl1YI, 

vuokra-.utoj. lukuunottam.tta. oli kusinyerroin ParUsi.r 
7ht8in.n 

Kaikki.n leyottomuuaplivien /~rnllinln bilan •• i oli 27 

~ollutt. (sUhen lu.ttwl. ..1~01s.. lD1/Shemain kuolleet h ..... 

voitbLDeetl. Sen liaäkai p.ri "kadonnutt.", Joiden joukos .. li.

n.e Jokun.n d .. onatrantti.n Seiue.n heitt"l poliiai. 

MAinittakoon vi.lä .ttl huhu ~atien joukkoJ.n k.,ttäai

ae.tä on YIUl.rI: kaupWlk1in 011 talotu komppania aUrtoaa.jouklto

j.. IIIltt. tMaI .i IUrkU.. .inlDal .ttl on qse muati.ta! 

Sen Halkal tätä kOllppaniaa ei k~tett7. 

!oiat.i.ekai Ii ole voitu todistaa. että JärJe.t7.Yallan 

puolelta olisi k.,tett7 konekiyl&reJI. 

Laiyaatoainist.r1Dn tulipalo ~t.ttiin alkuun ... 

Ylee~1 barrikaa4it tehtiin penkeistä Ja ~iat. irralli

alata eainei.ta. Jot.n mellakoid.n Jlliil tuuin enli hu.o .... 
, 

~o.en 1.h4i •• 1 Dlt7neet uuti.et ~i.en h.rt~ toi Yli .. 

t. ,Iästä Ranskan ya! ta1a_~.111 Oy.t otet tay.t .n_1A ll1kln 

k&DDalta. !Ulll .n ole kuullllt kenenkUn 8Utl pa.ha.yaa. Aotton 

Praaqai.. on nllnl pllylnl e41 .. a.tuut tauud lUun, Jtalkklln Jtoh-

xl 
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distuvalla parJ.uksellaan Ja raa'alla kiel.nk~t~llllD. Joll. 

kommunisti lehde t tuakin Tetävät vertoja, paha.ti koaprom.ttoi

nut monarkistista aatetta. 

x x 
x 

Daladier'n en.imlisen hallituksen k .. tu.... lokakuun lo

pulla kirjoitin raportissani n:o 4~. että ranakalain.n .i ra

kaata ulkonaisia muotoJa. paraad'Ja ja sentapaisia Ja että si

simmlltUn uuai aika ei ole paljoa JIlQ.uttanut ranakalalat.n 

suhtautumista valtiollisiin Ja yhteiskunnallisiin probleem'1hin. 

Voi tuntua paradokaaalis.lta sanoa, että nämä sanat vi.lä 

en.mmän nyt pitävät paikkanaa. Ulkonais.sti on Pariisi .nnal-
x) 

laan Ja ihmiset samoin. Yksinpä ne l.hd.t Jotka viikko si t-

t.n kehoittlvat d.monstroimaan, t.kevät nyt kaikk.nsa hillitlt

leistä mi.lipid.ttä. Uudistan että viime päivien tapah

eivät kohdistune.t r6gimeen vaan nl1h1n miehiin. Jotka 

tätä r6gimeä ovat käsissään pidelleet. 

Ylläsanottu selviää my~skin Ja ehkä paraiten kun tar-

kast.l •• llhe~n Doumergu.n uuden hallituksen kokoonpanoa. S.n 

80 Jäs.ne.tä 16 on nykyisiä parlam.ntaarikoi ta. Poikkeuksen 

t.k.Tät T.in Doumergu. it.e sekl sotaministeri. marsalkka P6-

tain, ilm&Toimien ministeri, kenraali D.n.in sekä .lätelaitot

s.n ministeri Rivollet. entisten rintamamiest.n liiton yleis

siht.eri. Jonk. paikan täyttäminen Juuri tlllä miehellä oli 

.. lTä ~~nt~. mellakoi •• a suurta 0". n.,tell.ille rintama

mieh~ll •• 

lCATuna on my~a .ttä uud .... hallituk ••• sa on S ])&la

di.r'n Tii •• i •••• ä hallituks.... iatunutta mie.t&, niaittlln 

maanTllJ.lyaaini.teri ~euill.. taRlpaministeri Lamoureux Ja .i

.ämini.teri S.rrct. Radikaalien e4ustaJan a •• ttaminen ai.la1-
xJ 

Parii.lln ved.ttYJä Joutko-o ... toJa on kaupungia.a Tl.1& 
na .... U. ~tta &11 ta ei turbaan ltaIlaall. n»,tet& T&aA OTat 
n~ttGa1n& k·.· ... l... Ja ~kist.n l.ito.ten n~lttG.ln& 
:;~l;:a·J&!~::::ta~..aaleJa tai ~"tGk.la .i ollor~lt •• ttl_ 
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nisterinnn on ankä merkillisin ilmi~ täaaä hallituks..... ~o .. 

ta suuri ylei~ ehkei aivan ~yttä odotti vielä vahvempaa ko

koonpanoa. olkoonpa että se täsdkin muodoa.. sisäl tu auran 

Joukon ensiluokkaisia nimiä Ja ennenkaikkea h1m1l. Joiden GUr

rioulum vi tae on puhdas.. S&rraut'n ku.tauminen s1säminieterikai 

riippunee lähinnä s i itä että hän oli POinoar'n sisäministeri 

1926-28. 

SUuri ylei ~ huusi "kwnouspä1vinä" .i 

hallitusta vaan my~s uusia Ja nuoria voimia. 

ainoastaan vahvaa 

J älkimäinen va&-

timU8 on var.in lievästi toteutunut. sillä nuorin hallituksen 

Jäsen on 45-vuotinen Flandin. yleisten t~lden ministeri, Tar

dieun vanha rahaministeri. Vanhin sensi~aan on sotaministeri 

P~tkin. 78 vuotta, Ja hänen rinnallaan puolustaa ikäänsä Dou

mergue i tae. 71 vuotta. ulkoministeri Barthou. samoin 71 vuot

ta, oikeusainister1 Ch~ron, 67 ~ottk, J.n.e. 

V.rsin merkillistä on että uudessa hallitukse.sa on ko

konaista 5 radiu.al1soaialisU.. Kerrotaan että halli tuk.en 11110-

dostuks8D aluss. ei oltu aJ.tel tu niin suurtk radikaalien 08&1-

l1stumiata. mutta viime tinga... alkoi maa.eu4ulta kuulua Unil • 

Joista kivi ilmi. että sikäläinen pOliittinen mielipide ei ol

lut Pariisin tap&htuJll1en kautta pal~oak.an muuttunut. Oli .Ja

tel tu ena1][81. että Herriot tulisi ope tuaministeriksi J. !'arw 

di.u kan .. lliaen talouden ministerikSi, Johon olisi yhdistett7 

sekä kmJ,... että maanvilJelys. s.ikka JOka shu.ennen sanoea 

olisi. katsoen !ardieun prot.ktioniatisiin mielipiteisiin, ollut 

meUle k.taatror.alinen. VU.e tingassa pantiin k.1kkHn niihin 

ministeriDih1n radikaali .1e. ~a far41au ~a Harrlot Jlivlt il

man a&l.kku.. Reitl ltutataan I17t mini.tl"8. d"tat, ~ok. ahkl 

paremll1a vutaa he1dlll 7hte1akunaas.a naa.ttiMan.. korkeata .... 

lIla&. lUkUi JllUlatall. .odan aik..... tälla1ai. ministerei tl 011 

ailloisia_ hal11tukalsaa. On m,yDakin &rYeltu. attl T.r41twl Ja 

Harriot'n ealkutoa ..... .efti'.l.i .t" attä ha ybl.s.1 Jaa. 

mlAistuta kaila. JllUodoat&1.1 .. , u.~_ dlHktool'ln tapai ... 
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ek.etutiivin. Siinä auhte •• 88 on parasta olla toi8taisekai en

nUstalemata. 

Radikaalien suhteeU1aeaU Nllaae osallistuminen rl1ppu1 

~B&ksi my6s siitä että Doumergue halusi hallitukseen .. UU.80-

sialistlen edustaJan. Heidän nTkylnan todellinen JohtaJansa. 

Bordeauxtn pormestari Marquet a.tuikin halli tukeean, mikä mer

kitsee hallitukselle ~urta voittoa. ei vähimmin sen haJa&nDUk

sen vuoksi, Jota tämä merkitsee molempien sosialistipuolueiden 

ke akenä1 sUn Slhte18Un nlhden. )[utta hän a.etti ehdoksi radi

kaalien tuntuvan 08allistumisan. 

~ärimmäistä oikeiatoa - .onarki.tien pientä r,yhmää lu

kuunottamatta - edustaa Marin. Joten t~VY myöntää että halli

tukeen parluuataarinen pohJa on niin laaJa kuin minkin mah

dollista. Siihen kuulu.vat sisäpattsi, mikäli saatan havai ta. 

kaikki IllUUt el088& olevat pUmiJl1steri t. paf. tei kolmea vU.ds

tl (Dala4ier. ChaIltempa. Paul-Bonoour). Jotapaf. tsi sHti puut

tmu terveydelliaistä ~iatä Poinoar', Ja hyvin 1Dl&ärrettlvi.tl 

syistä C&illaux. 

Ulko.in1sta ri Barthou 11 ole eUispl1vln miehil. Hänet 

valittiin enal kertaa Kamariin vuonna 1889. • vuotta ~öh-.a1n 

hln Jo 011 hallituksen Jlaen. Vuonna 1913 hln oli aen halll

tukaan pläministeri. Joka aJOi l.,i 3-vuoti.en a.evelvolli~u_ 
den. Sodan af.kaDa hIn oli uae1a.. halli tukai .. a Ja POinoarU 

tul tma vuonna 1926 uudelleen val taan Barthou 011 hlnan llhia

pillll. Hanen y ata'f'7Ytellal POinoara.n oikeuttaa luuleaaan. etta 

uuden halli~aen 8Uhtau~nen Bakaaan tulee ole.aan J7rk .. pi 

kuin Ti1aeaikalaten halli tmaten. Siihen suuntaan TU ttaa I17Bak1n 

!'ardieun. Herriottn J. Pftalnin olo halli tu.ks..... eIkä ole 

unohdettaTa ettl Doaa.rsue .i ollut pre.identtitauten.. lop~puo
leIla lJ1inkaan VYVTälnen Brian41n Ulkopoli tUkitaan. UUden hal

lituksen tolapl1Tllnen T .. taua sataan ".lstuanoottlln nlt7.J Jo 

kan taTan 711iaDotuata 1. Jaaa. loka tapcb.... uakal tae 1'11 "II • 
• ttl kan.&1nTlli..... neuTotteluJl7l1a.1 DMaaeI'AQ. J. Bartlaoa. __ 
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lev. t .i van to i sell. arvovallalI. ..1 ttlmlän Ranatan nlk8k&llDat 

mln Paul-Bonoour. Dal.41er .1. Ohautempe. 

On ollut k11nto1e~a •• urat. Saksan lehtii nlinl vU •• 

plivina. SamalI. kun rivien välistl nIk17 tyytyvlisY7. slitl 

että Ranska.sa parlamentarismIn kannattajat ovat saan.et varoi

tuks.n, samalla my~skin kuvae~ levottoauus ..,st8emln muutok

san mahdollisista s.urauksista Saksaan its.enal " nähden. 

tunnettu Berliinln-kirJeenvaiht.J. Barr6s kertoo seuraavan Ju~. 

Hän tapasi Pariisis.. k.,neen berliinlläis8D tuttavan, Joka 

noi: -lAulln nlUtevänl uuden Ranatan JIIIltta tapaainkln La Franoe 

d. touJours-. Barr6s kySYlllään: -&1re ttaako se te! tl 1- Kun 

vastausta ei kuulunut ranskalainen uudIsti qsymyksenaä näin: 

-Kuatpaanlto te laskitte: sUh.nJtI että tllaä uusI Ranata ol1.i 

vahvempi vai eiihenJt8 että se olIsi heikompi kuin entinen 1_ 

Barr6. 11sää: lIJ>uhu tel tavani vaik.ni nytkin, l1li1 tta tällä ker

taa hänen vaikenemisensa oli vastaus-, Ju~ todenperäisn. 

JäIk8lSn sikseen, JIIIltta mielestäni ne Saksan lehdet Jotka tiil

Iä ol.n nähnyt, mvastavat Juuri tätä epäv.rmuutta. 

Uud.n hallituksen kaupp.politiikasta on mahdotonta viell 

mitään sanoa, IDIltta Tardiean nilDi ei 01. rauhoittav •• 

Uuden halli tukeen a ...... t. on vaik.. mitään sano.. !tl. 

le'ko eduskunta haJoitettavaksl on vie1ä epätietotat., Joe koh

ta on mahdolli~uksi.n raJoJ.n sisäpuolell.. että Jos h.JoitRa

ta 'i tapahdu, olkeiato.inelta.t uUdell'en 1nl.vat f\yytJllltt8a1Jt.

.i J. voiv.t r,yhtyl uusiin mielenosoituk.iin. TodennlUt8istl on 

.ttl hallltu. llb1 .. an 10 päivin si.äs.ä aIkoo parlamentia •• 

hyväksyttU tiliin vuod.n bUdJeUn, tosin .ikäll etti parlam.nt

ti v.in h,yvält.y1si kunkin mintst8rUn ylelabu~t1Jl Jätti.n h.l

lituks.lle olk.uden itse plättaä sen 4.talJeista. SenJälJta'Jl 

e4uakuJlt. ottal.i loman k.väla •• n "'i. 

"Iät ebl11._ h.llltalks.n V1tae '1..... t.k .... t Jl1a1-

tylta.t korkei .. lll, &4ainist"tilvi.illa paikoIlla talla. ~B. 

~ot~ uUdella halll~ •• ll. .uurIa v.IkeukaIa. "~l.en va-
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eemmIstomlellsen poliisipretektin Jääminen paikoilleen Ja Chiap

pen erottamisen Jatkuminen ovat vaikeita plbklnHltä Doumerguel-

leo 

KielUmättä on tasavallan presidenUn asema viime viik

koIna horJunut. On puhuttu palJon hänen aikeistaan vetä~tT" 

syrJäID. mutta nämä huhut toiselta puolen dementoidaan Jyrk'-

ti. MInulle on asiantuntev&1. ta tahol,- vakuutettu. että huhuls

sa ei ole peräl. 

Kamarin monivuotinen presidentti Bouisson. sosialisti, on 

eronnut puolueestaan, koska hän siinä määrin noina kriitilliai_ 

nl päivinl oli puolustanut Doumerguen kutaumista SUuren kokoo

mushall1 tuksen Johtoon. että hän käsittää. tämän kokoomuksen ul

kopuolelle Jääneen sosialidemokraattisen puolueen ei häntä enlä 

kann.at tavan. 

x x 
x 

L7/2. To1a_ll tana Doumerguen h&1.l1 tus eaittäTtyi parl .... 

mentille. Deklaratio on todennätlJ1suti Jo ollut SUomen lehti .. 

sä luettavana. Se oli lTb7t mutta sisälsi kaiken aen mitä 

sen piti tällä hetkellä sisält.... Sen luettuaan Doumergue piti 

!T~en puheen. Jossa hän selitti aitkä motiivit olivat hänet 

tahuttaneet vaatauottamaan tarJOuksen Ja hän tohoi että par

lamentti Ja kanaa eivät unohtaisi mi.al olosuhteissa tiiliä ta

pahtuI. Viitaten itaUalaiseen aananlaakuun että ihmeUI tapah

tuu vain vaaran he tklnl, lila sanoi ei volvansa luvata !hael ta, 

mtta pusl kan_lta että se itse tekisi ihmeen osoUtautuaal._ 

la yka1miellaekal. Puhe 011 ykalnkertalnen Ja valkuttava. 

SenJälkeen Douaergue pual, ettl hallituksen vastaukset 

teh~1b1n vällkTa~kslin lTklttllailn budJetin käaltte!Tn JIl

k .. n, mIhin Kamari 1Il0stulklJl. Vaataan llIaeaUvlt kalkki soal .. 

11ata Ja ko .. unlstU. mutta 1haeelllstl kTlll a,yHa Joukko ra

dikaaleJa. 

latuln Kamarlaaa parl.en tIlnUa Ja "~VT m1HnUI. e,,1. 
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vaiku~s sikäli oli surkuteltaya Ja pahoja aavistuksia 

vi, ettl viiden kommunistin annettiin häiritl istuntoa lakka .. 

matta. Tllmäntlän parlamentin reglementU ei o11si estänyt pu

hemiestl ~lkemasta pOis istunnosta eduamiehil, Jotka halli~k_ 

selle koko ajan huutavat: "Murhaajat!" Ellan1minen näkyy tämän 

maan parlamentissa käyneen tavaksi, Jonka iklYU vaikutusta 

ranskalaiset tuskin itse enää huomaavat. Kaikki diplomaattial_ 

tiossa olleet diplomaatit oliyat yksimiellail siitä. että Jol

lei parlamentin reglementtil kiristetl. parl .. entariamin prestige 

koko maailmassa kärsii. Doumer~e sai kaikilta muilta penkeil_ 

tä, paitsi kommunistien Je sosialistien, sydämelliaiä suoslon

osoituksia, mutta täytyy III1'lJntää että nUden välittlJIII1'7a hie

man kärsi Jatkuvaata rlnisemiaestä älrimmälseltä vasemmalta, Jo

ka lopulta alkoi myrkyttää aalin Ja provokoi vastademonstra_ 

tioita toiselta puolelta. Eheys ei ollut siis lainkaan niin 

suuri kuin mikai lehdet sen eaitt~lt. Ja panee huolestw.isel_ 

la aJa ttelemaan tulevaisuutta. 

L40n Blum, vanhojen sosialiatien Johtaja, ei pitänyt 

si tä pllhe t ta Jonka hän oli va1mi s tanu t vaan 1\Yytyi laUSUlllaan 

paikal taan sanottavan.a. Hän pah01 tteli parlamentaai'iab ay.t .. _ 

min jou~i.ta vaaranalaisek.i Ja vaati että kansan mielipidet

tä on kysyttävä. Tlmä hlnen parlamentin haJoi tukaen yaatimv.t.. 

.en.a, Jolla kannalla suuri oa. oik8!s·to&1:1n on, voi saattaa 

hallitukaen ikävyykaiin. 

Merkilliatä oli että uuaaoaialistlt, Jotka olivat salli

neet yhden edustajansa menon hallitukseen, kuitenkin älnestlYlt 

halli tua ta vaataua. 

Eilen KIJD8.1"1 atIIDoln suureUa eneaa1s~l1a suostui halli

tuksen pyyntlJlJn a •• t~ parlamentaarinen lautakunta tutk1aaan 

vlalq-akandaaJ.la. SiU. et kuitenkaan a.nn.ttu tuomita Ul1svU tae. 



10. 

Ylihuomenna Kamari käsittelee hallituksen budJetti- Ja 

finanssiehdotusta. Rahavaliokunta on Jo suurella ääntenenem

mistOll! hyväksynyt sen erittäin kiireellisen käsittelyn. 
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Salainen . 
.... J' ... A .. ll .... I ... .I .... S .. 1 . . .sSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 8 . /J /~ ~ JCt.f.. 

Pariisi ssa .J~.'7 .. p:nä .h ~.l.ml ... kuuta 19.3. .• . ~ .. 
//;.J'I . 

Asia : .. S.l .:;'! $l.~.ol.1 ~ t. t lne.n tU_noe 

ltabslc&ssa. 

Lukuisat ovat ne henkil~t Jotka pitävät Doumerguen val

taan~lon kautta syntynyttä tilannetta vain väliaikana uusia ta

pah~ia odotellessa. Kuten rohkenin huomauttaa raportlas&ni n:o 

7, Doumerguen halllblksen e.ltt~~miatilal8Uuäkin parlamentissa, 

Siinä sat~nelden ränisemian~t~kaien vuokal, 011 omiaan huolea

tuttamaan. SUurten puolueiden väliset rl1dat 011 kyllä pantu 

117111'11. lepäämään (la tr6ve) , mutta Doumergu.n itsenaä luotta

mus ta herättävästä Ja kokoavasta persoonasta huolimatta tilaisuus 

Jätti monet kyaymysmerklt vastaamatta. Jos kohta Doumergue on 

Kamarissa saanut ~~ettinsa nop.aatl h7väksytyksi, .. ettamalla 

Jäämisenaä ~dokai että ~dJettl tämän kuun kulue... saadaan ka

ton alle, oliai väärin luulla ett.i kuliaaelssa olisi ollut 

~ntuvaa oppoai tiota nlU. tä uusia ilmeiseen painoatuk •• n perustu

via metoodeJa vastaan. Senaatti onkin .ekä rahavallokunnaaaaan 

että ei11se.aä Ja tämlDpäivlU. •••• ä plenumlaaaan 0801 ttanut, ettei 

se sentään halua antaa käaiatään kaikkia preroga tl1ve Jaan. 

On niitä Jotka muka Jo tietävät. ettei Doumergue uskal

tai.i edes ~dJetin käsittelYn päätyttyä llhettll Kamaria lomal

le toukokuuhun .. akka. 'rotta on että oike1stopi1reta.ä tilanne 

alkaa uudelleen h'1'IIlos~tt&a Ja että pulm.taan pl&ltkoin ta.. al

kavlata d.aonstratlotata, Joa parl"'ntti JU istumaan budjetin 

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

3) Ei ulkomaaedus/uksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta .. . .J: 
....... . . ... . ....... .. . ..... ..... .. ..... > .. .. ............... . . .. ......... ......... . ..... . ....... ....... ......................... , .. . . .. . ....... , •••• , ..... , ..... . 

...... ..................................... ........... ....... ~~!~l~Q'Q .•... _.. ... .. ............... ....... .. ..... ....... .... . ..... . 

............................................................. .............. ................................ .. , .............. , ... ................. .... ..... .............. . ... .... . 
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1. 

• 

1. 

käsi ttelyn Jälkeen. Radikaalit t .... n ko.ttavat pakotta. Dou

mersu.. kunnioittam.an parlam.ntln tlhäD .. tla1. oikeut.i. siten 

yrl ttäen Jo nyt t.hdä oIkeiston edU", •• tuullia.tal blnen 1D&b.

dolll.eata ka.tumise.taan. ~ntuu tod.lla al1tl .ttä oikeisto 

m.ne ttel.. tyhmä.tl, Jollei se .nna Doua.r,gu.l1e t.rp •• k.i .1-

k.. .des yri ttu.. BudJ.tin käsittelyn .1JtaD. .1 hallI tu. p~ 

raimmallak.an tahdolla 01. voinut rattai.t. kalkkia muit. suu

ri. ky~ksiä, Jotta yhteiskuntaa aak~tt.v.t. Oiteuam1ni.te

rln vilm.päiväis.t J. varsinkin tlalnpälv!iset otte.t stavi8lt7-

asi.... olk.uttavat uskomaan, että hallitua aikoo ryhtyä kovIn 

kourin •• i.an. Toi vo1taamme että s. onn1atQ.u. 

Kielial. ei kuitenkaan ota oikein rauhoittuus •• n, ai

hin aivan oleellis.sti on v.ikuttanut vIikko .itten t.pahtu

nut tutkintotuomari Prinoen kaamea murha lähellä DiJonia. 'i

mä murha J. polli.in aen •• lvittämi •••• a osoittama l.väperäi

syys on h.rättänyt kaikkialla suuttumuksen myrskyn. Puhntaan 

.volme.tl "mattian- sormesta. poliIsin syyllleyyd •• tä y.m. Xoa

k. Joka tapauk.e... Prino.n murha on a •• tettava yhteyte.n 

Staviaky-Jutun .elvittelyn kana.a j. koska Jok. päivä l.hd.t 

kerto",.t uusi.t. asiakirJojen hävilmi.lsta, levlperäis,yksl.tä 

sekä oikeuslaitok •• n .ttä poliis11altoka.n puolelta J.n •••• al

k.a yhtehlDUltaan Juurtu. .pä"'.muuden tunn., Jok.. myrtyttu. 

ila.piiriä. Konet nIistä Jotka Jotain voialv .. t k.rto. St.vie

qn suhteista kork..... ...... ol..,.lin t.i oll.i.iin twmet

tulhin h.nkl1D1hln, eivät usk.ll. lähtea kodi.taan peläten 

-•• ttlana virittlall anaoJ.. Olkoon että tlasl p.lokltuud •••• 

J. hahuilui... J. lehtien kirJoitt.lu... on liiolteltuaJt1n. 

toll1 •• 1an. P7877 että mielial. on JIIln1U1D7t. Pr&nlttu.rter Zei

tungIn tltllllnen kirJ.envaiht.J. eanoo vallan .. ttuva.tl. et

tl Ranskaa.. -lIOraallnen hierarJt1.. "ont. IIIltaa" Ranuan kaIl .. 

elll, on "outunut .pIJIrJeatyk .. ena .1. hlD 11811 etta 

tin'n reaktio eI 01. al___ "'i.lä ottanut rfclaalla "'Ural-



a. 

11sia ltIlotoJa , mutta että moraalinen UJnrllsung on ov.n .d .... 
I I 

sl. ehkä Jo a lkanutkin. Viimeinen toteaminen on tavallaan 

nylt,yhetklsen eplnorlDAalin tilanteen ehkä lI1urln lohdåtua. 

x x 
x 

28/2. Hallitus on eilen budJettikä81ttelyn yhteydeS8ä 

Senaatiltakin saanu t täydet valtuudet panna voimaan budJetin 

supistamis ta koskevia toimenpiteitä asetukseD kautta sekä pan

na voimaan samaten asetustietä ~l1muutokaia. 
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Lähetän tämän mukana kunnioIttaen Ulkoaslalnmlnls-

terI lle raporttlnl n:o 9. joka käsIttelee aihetta 

Tilanne Kaukaisessa Idässä • 
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Salainen. 
P A ~ 1 1 S 1 SSA OLEVA UllETYSrö. 

RAPORTTI n:o 9 • / y l o.!l.. ~ :1 y 

Pe.rllsl ssa ... .28. p:nä l+~lmLkuuta 19M .•. /1 Jt 

r- ~(,.., 

KäydessänI eilen Qllai d 'Ors~n seor'talre g'n4ralen, &Dl

basaadDöri L'ger'n luona, otln hänen kanssaan puheeksi otaake

aslan, 81 t ä su.uremmalla syyllä kun hän on ltaukaiaen Idän q

symysten parhaimpia erikollItuntiJoita. 

Odottamattoman peittelemättä L'ger sanOi, päinvaatoin kuin 

minulle alkaiaanm1n ~al d'Oraaylla on sanottu, että aseelliaen 

konfliktin vaara Kaukaisessa Idässä nyttemmin on otettava huo

mioon Ja että molemmat riitapuolet, s.o. Japani Ja VenäJä, sel

västi valmist&utuvat sen varalta. Hän lisäsi VenäJän Jo vuoden 

Jculueasa innokkaasti 

valmis siltä varalta 

toimineen tähän 8Ilun taan , s.o. 
x) 

että Japani alkaisi sodan. 

ollakseen 

L4ger analYSOi .enJIlkeen niitl motiiveJa, Joiden voi 

kataoa muodostavan Japanille reaalisen koettelemuksen sodan alka

miseen nlhden. Ensiksikin se .eUtka että Yhdyavallat tällä het

kelli tuakin intervenoislvat, IIl1kä riippuu osaksi Yhdysvaltain 

x) 
KUnni tin hänen huomiotaan erääseen se1kaan, Jota hän nllhtä-

västi ei ollut hu.omannut, nimi ttä1n että Stlez1n kanavan vii.e 
kuukauaien liikennenumerot ovat hAomattavasti kaavaneet varsinkin 
suunnassa llnai - itä, Ja että tllhän tilaston nousun erikoiae .. 
t1 on vaikuttanut i Uän lmlkevien venäläisten laivoJen luku, Jo
ka esim. marraskuu.. 1933 oli 8IlureIDpi kuin milloinkaan ennen. 

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta 1: 

...... ........ .................................................. _!aY.alllaa.... ........... ......... .. ................................ ... ..... . .. . . 
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aisäisistä Ja rahallisista vaikeuksista. osaksi niid.n tal~

dellisesta riippuvaisuud.sta ~apaniin nähd.n. Toiseksi piti 

hän ilmeia.na, ettei Englanti tällä h.tkellä int.rvenoisi. 

Kolmanneksi hän piti mahdollisena. että Japani kayttäisi ny

kyhetke ä hyväks.en , niin kauan kuin s.n nykyis.lll Johdolla 

on maan väestö käsissään. Ja n.ljänn.ksi hän piti luonnolli

s.na. että japanilaiset ymmärtävät ajan .i nytt.mmin enää t.

kevän työtä yksinomaan Japanin hyväksi. Tässä yhteyd.ssä mai

nittakoon. että Le Temps viimeisessa K~kaisen Idän kysymys

t ä koskettelevassa pääkirjoitukse8saan kolmisen viikkoa sitt.n 

lopetti kirjoituksensa juuri sanoilla: Aika tekee Kaukaisesaa 

Idässäkin ty!! t».. mu t ta kukaan ei tiedä k.nenkä hyväksi. 

Toiselta puolen L4ger sanoi olevansa va~a siitl et-

tä Japani täysin ymmörtU. minkä äärett!!män riskin se ottaa 

pääll.aal alottae.saan sodan, .i vähimmin s.nvuok.i että s. 

riskeeraa men.ttävänsä PohJois-KUnassa sen aseman Jonka se 

kahtena vl1me1senä vuotena slellä on saavuttanut. Ja hän 11-

säei .ttä Japani ei J ättänehuomioonottamatta niitä etukäteen 

laskemattomia tekij!!itä. joilla a ina on merkityksensä vielä 

niin protoplaamaattis.sta Aasiasta kyaoen oll.n. 

L6ger re.umol keskust.lumme sanomalla että hän katsoo 

vaaran olevan olemassa ja kaik.n riippuvan Siitä, miten Japa

nin nykyisen johdon laskelmat päättyvät. 

Eri ttäln tärkeätä 011, minkä L~.r sekä k.skustelWIIIRe 

alu8" .ttä lopu.sa lausui. erikoisesti p.ino .... n tltl puol

ta, .ttä nimittl1n .. ttu.ipa KlU.kais •• sa Idlasä mitä tahansa, 

Ranska t ul.. PY8ymlän .hdo t toman n.u traaline.. Hän lisäsi: 

·Va1klta .rään alkaJ. .. IIID&n venäläls-Japanilai •• n sodan aikana 

olimme V.näJään nähden llhei.esaa liittoaLhte.... ja vaikka 

olimme 8itou~.t neutralite.ttiin ainoastaan ~opan k7~k

.Un nlb4en. PYQa., kai te_in lfOlto sokn ajan neu traalidaa .. lI 
iJ Bn TO 1& t t".1 yh t.,.4' •• I olla vl1 tta ... t ta Ren, de. 4auz KOIl-
4'.'i... Juuri it.e.~.i.l1n P&l.olosu.n muist.lmlin koskien 
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siaäi s istä ja rahallisista vaikeuksista, osaksi niiden talou

dellisesta riippuvaisuudesta Japaniin nähden. Toiseksi piti 

hän ilmeiaed, ettei Engla.nti tällä hetkellä intervenoisi. 

Kolmanneksi hän piti mahdollisena. että Japani käyttäisi ~

kyhetkeä hyväkseen niin kauan kuin sen ~kyisellä Johdolla 

on maan väestö käs issään. Ja nelJänneksi hän piti luonnolli

sena, että japanilaiset ymmärtävät ajan ei nyttemmin enää te

kevän työtä yksinomaan Japanin hyväksi. Tässä yhteydessä mai

ni ttakoon. että Le Tempa viimeiaessa Kau.kaisen Idän Iqaymya

tä koskettelev&ssa pääkirjoitukseasaan kolmisen viikkoa sitten 

lopetti kirjoituksensa Juuri sanoilla: ~ika tekee Kaukaisea .. 

Idässäkin ty!! tä, mutta ku.ka.an ei tiedä kenenkä hyväksi. 

Toiselta puolen L4ger sano! olevanaa va~. siitä et-

tä Japani täysin ymmärtää. minkä äärett!!män riskin se otta.a 

päälleaaä alottae.saan SOdan, ei vähimmin senvuokai että se 

riskeeraa menettävänsä POhJois-Kiinaaaa sen aseman Jonka ae 

kahtena viimeisenä vuotena siellä on 'saavuttanut. Ja hän li-

säei että Japani ei Jä ttäne huomioonottamatta n11 tä etukäteen 

laakemattomia tekiJ!!itä, Joilla a ina on merkityksenaä vielä 

niin protoplaamaattisesta Aasiasta kyaeen ollen. 

L6ger resumoi keskustelumme sanomalla että hän katsoo ., 
vaaran olevan olemassa Ja kaiken riippuvan siitä, miten Japa

nin nykyisen Johdon laskelmat päättyvät. 

Eri ttäin tärkeätä 011, minkä Ldger sekä keakustelWllllle 

alus.. .ttä lopua.. lausui, erikoisesti p.ino .... n tätä puol

ta, että nimi t täin .. ttu.ipa Kmkai .. asa Idässä mi tä tahansa, 

Ranska tulee p7aymään ehdottoman neu traalina. Hän lisäsi: 

·Va1kka erään aikaiaellllDan venäläilr Japanilai.en sodan aikana 

olimme Venäjään nlhden llheisessl liittoa1htee... Ja vaikka 

olimme aitoutuu..t neutralite.tti111 ainoastaan Euroopan Iq~k

.Un nlb4en. P781'o.e kai te.in koko .odan aJan nau traali81D& .. Jt 
iJ Bn 'l'oi_' '''.ä 7hte74e •• ä olla '1'11 "a ... tta Rene d .. 4eux KOD-
4e.'taaa Juuri it.e.~nel.l1n P&l'olocuen muistelmiin ko.klen 



· ... 

Tällä luonnolliaesti L4ger tahtoi ilmaista, ettei uusi ystä

vyys Moskovan ka nssa Ranskaa mihinkään oasus foederls-lnte~ 

ventioon velvoita. 

x) (~atk.l 
Ro4aohla~nat1n laivaaton vl~el.tä onnetonta matkaa (~onta mat
kan varrella Ranaka, kuten tI.U1nlttua, ulkopuolella :Dlroopan t",t
tllTtyl vllhtamlln nlu traalla .. U), ~ota klr Joi tus eräidln uue1ln 
ytsl~l.tohtien ~ot.l on Irlttl1n enoaltlltava luettavatel, L6glr 
pal~on puhuvaUa tl4lnlllktllUIL PUu alnua ol ... an varovunln 
arvo.tllllaaanl ....... ~oll... la~'ln e4elta~änalL hlatorlal
lhta alatia. 
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Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasialnministe~il:llle 

raporttini n :o 10, Joka käsittelee aihetta: 

Saksan Ja Puolu.n sopimus ja sen vaikutus 

B&l tian maihin • 
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Salainen. 

'(' A0:. 

!)/ /o.t.. Sa{ I . 

/J-;;'- _ -

Koska olin lehdissä Ja erinäisten keskusteluJen kautta 

huomannut. että otsakkeessa mainitun sopimuksen kommentaarien 

liepeillä liikkui Jatkuvia huhuJa sen mahdollisista salaisista 

a,rtlkloista varsinkin ltöaklen Baltian maita. käväain t.k. 16 

p:nä ~i d'Oraayn poliittisen päällikön, ministeri Bargetonin 

puheilla. 

Huomautin siitä miten Baltian maissa luonnollisesti V&k 

litsee Jonkinlainen epävarmuus sen Johdosta. että PUolan uuai 

politiikka vielä on t~sin epämääräinen. verrattavissa wliiktu_ 

vaan mUllU&1seenw• Joka aikaansaa hämäännystä. kunnes se on t&a-

.en pysäb. tynyt oikeaan paikkaansa ruumiissa. Huomau tln edellee~ • 

että venlläla-puolal&1nen garantiatarJous SUomelle Ja Baltfan 

mallle 40ulun alla tätä hemos1une1suutta Baltian mais.. ei vä

hentänyt - täa,ä yhteydessä kerroin lyhyesti meidän vast~se.

tUlllle, mistä aikaisemmin en ollut hänen Itans .. an puhunut. nlih-
ei däksenl tahtoiko hän 8iihen aaiaan fV'ventyä. Jota hän / kuiten-

kaan tehnyt. Kolmannekai aanoln, että puolalais-aakaalainen 18-

ltettlU.ne~ sopimus on slolnoin allevl1van.nu.t Puolan poli ti1ltan via

siä epllllläräis.yyUI.. lI1menoma&n paino.taen, ettei me14.än 111& ... 1 

oli nälstä buole.~lsen oirelsta t~tlt~. JOB kohta meilll 

Ii ole yhdentekevlI mitä t&p.ntuu ~omenlabden etelliuolella, k7-

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

J ) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . muHa .. .J: 
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8yin hänen käsi tyatään asiasta. 

Ministeri Bargeton tällOin vastasi koettaneen.a itsekin 

pä äst ä selville sl1 tä. ol1siko Joitain 

ko skevia klausuleJa olemassa Varsovan ja 

salaisia. Baltian maita 
vä l,1l1ä 

Berliinin, mutta bll-

leensa siihen tulokseen. ettei hän ainakaan toistaiseksi usko 

muusta s ovitun kuin mistä tekstissä puhutaan. 

Ministeri Bargeton myönsi että Ranskan Ja Puolan Välisis

s ä suhteissa on tapah tunut eräänlainen viilen~minen. Eikä hän 

liioin näkynyt erikoisesti sopimuksesta iloitsevan. Tästä huoli

matta sanoisin että olisi hyvin merkillistä Joa Qual dlOrsay 

ei olisi edellä käyneistä neuvotteluista lainkaan tiennyt ja 

että sopimus olisi täällä tullut täydellisenä yllätyksenä. Ai

nakin Be l gian ulkoministeriö.sä t iedettiin neuvottelujen hiljaa 

edistyvän. Belgian ulkoministeriössä tammikuun lopulla Jopa sa

nottiin. etteivät he katso sopimuksen lainkaan vaikuttavan sta-

tus quohon, koska neuvottelujen tulos Jo ainakin heillä oli 

anhsipoi tul 

On totta että lehdiatö täällä vaivoin salaa pettymys

tään Ja että varsinkin oikeistolehdistö käy ankarasti Paul-Bon

oourln kimppuun asioiden huonosta hoitamisesta; mutta toiselta 

puolen en uakaltaisi väittää. että PaQl-Bonoourin lehdille 80pi

muksen johdosta antama rauhoittava kommnnlkea olisi ollut koko

naan vailla vilpittömyyttä. sillä useissa ranskalaisissa piireis

sa. varainkin Juuri vasemmistopiireis8ä, on Jo kauan Puolan ya

täv77ttä pidetty raakaana painona, Joka on estänyt yhteisymmär

rystä Berliinin kanssa. Juuri näiden piirten kirjoitteluthan oli

vat vaikuttaneet kylmentävästi Varsovaan Jo kauan ennenkuin Puo

lan nykyinen ulkoministeri tuli valtaan. 

Päästes8äni v.k. 27 p:nä ~i d'Oraayn kanaliapäälliken, 

ambaasa4öari L~er'n p~eill.. JOnka kanaaa minulla oli tarkoi

tuksena erikoisesti puhua ~ka1s.n Idän kysymyksestä (katso ra

porttiai n:o 9). oli täällä Juuri näkynyt tietOJa Latv1an PII-
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ministerin ~atusta puheesta koskien Latvian Ja Viron vasta 

solmitun sopimuksen mahdollisuuksia laaj en tua käsittämään my~s 

Suomen a Ruotsin. En ehtinyt ennen k~ntiäni L~gertn luona 

asettua kosketukseen Helsingin kansaa informointitarkoitukse .... 

3. 

Keskusteltuamme idAn kysymyksestä siirtyi keskustelumme 

Baltian ma ihin. Välttääkseni käsitystä että olisimme omalta kan

naltamme huolissamme Puolan Ja Saksan välisestä sopimuksesta Ja 

muista viimealkaiwlsta muutoksista Itä-Euroopan politiikassa, pu

huin hänellekin samaan suuntaan kuin Bargetonille lisäten vie

lä että Baltian maidenkin ulkopolitiikan on ollut Ja on pakko 

tarkistaa vanhoJa p~ytäkirJoJaan senJälkeen kuin, taloudellisista 

seikoista puhumatta, Ranskan, VenäJän, saksan Ja Puolan itäpo

lltlikka viime kuukausien aikana on ollut t~dellisen muutoksen 

alainen, Ja ett ä on kaivettu h~ta 15 vuotta vallinneelle ak

sioomille, nimittä i n sille että Varsovan Ja Pariisin yhteisym
xl 

märrys on Itä-Euroopan stabiliteetin ainoa varma tae. 

Painostettuani nytkin asemamme erikoisuutta Ja kaiken va

ralta mainiten ettei SUomea, mikäli tiedän, ole vedetty kes

kusteluihin baltilaisesta blokista, kysyin L~er'ltä peittelemät-

tä, onko Puolan Ja Sus&.n välisessä uudessa suhteessa oletet

tavissa Jo sovi~ mahdollisesta yhteistoiminnasta Baltiaan nlh

den. L4ger erittäin kategoorisesti kielsi mitään sellaista Sak

san Ja Puolan välillä sovi~. 

Sivumennen mainitsen että L6ger.n kanasa myös puhuttiin 

meidän vastaakse_tamme venlllis-puolalaiseen ehdotukseen koskien 

itsenäisyytemme takeita. Näin että asia hänellekin oli ~tema

tonI Hän pani a.ian mut.tiin paperille. 

KielestäD1 on vain kronolooginen sattuma . että Baltian mai
den stabiliteettl n~tti ~urtmmalta e&ksalais-venällisen ystävyy .. 
sopImuksen aikana. Puolan politiIkan uusi kausi, Jota karakterl
&01 et.inta. Trit te17 , Ja .en nuoren ulkoministerin ehkä vähin 
haihattaleva t~a et.iä maallee. _en ~urvalt ...... alle aopiva 
fu.nlttio, on .ittenkin lOPPuJen lopuk.i baltllaisen hermostu.n,I8UU-
4en »1Ia.i&111nen 81Y. Rie~lttiinhan Riisaasa erikoi .. sti. kRD 
r&nakala1a-venäläinen ystlv1Y. a.tui J" ... IIIlI.1.sakaa1alaen siJalle. 
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Keikesta huolimatta sopimus askarruttaa sekä poliittisia 

piireJä että lehdistöä. Kun eilen pikimmältään kävin Brysse

lissä uuden kuninkaan vastaanotossa, Jouduin pitkään keskuste-

l emaan 11e t tualaisen vi r kavel jeni Klimasin kanssa. Hän kertoi 

täll öin käyneens ä Bargetonin luona Ja aaettaneenaa saman kysy

myksen kuin minä. Bargeton oli tällöin va stannut: "Varsova on 

meille kategoorisesti vakuuttanut, ettei mistään sellaisesta ole 
II 

sovittu. Vir~aveljeni hyvin oikeutetusti huomautti että ennen, 

kun hän ~ai d'Orsaylla asetti kysymyksen siitä oliko Puolal-

la mitään agressiivisia aikeita Liettuaan nähden, hänelle a ina 

oli vastattu: ·Vakuutamme ettei Puolalla ole j.n.e." Näiden 

formelie n eroavaisuus on muuttuneelle tilanteelle kuvaava. Vir-

kaveljeni oli levoton slitä että 3argeton oli lisännyt "var-

memmaksi vakuudeksi" ~ai d 'Orsayn "edelleen seuraavan a siaa", 

mikä paremmin 

tunut Puolan 

kuin mikään muu todistaa, 
xl 

politiikan ulkopuolelle. 

mi tan Ranska on Jou-

Klimas sanoi peittelemättä olevansa huolestunut puola

lais-saksalaisesta sopimuksesta sekä siinä piilevän vaaran vuok

si että myöskin sen vuoksi, että Liettua on laskenut puola

lais-saksala isen vastakohtaieuussuhteen pysyväisyyteen. Ainoa tu

kikohta Liettualle tällä hetkellä on Moskova1 Kysyin Liettuan 

suhdetta latvialais-virolaiseen sOJimukseen, josta kuten tunnet-
\ 

tua Liettu.n ulkoministeri on lausunut suopeit~ sanoja. Klimas 

v stasi Li~ttuan olevan myötämielisen tällaiseen aJatukseen sel

laisenaan. ),{utta hän lisäsi kohta, että hän puolestaan ei 

näe. mitenkä sellaista kolmiliittoa voitaisiin realisoida, Joa 

yhden jäsenen (lue: Liettwan) pääaSiallisin ulkopoliittinen 

intresai ei sido toisia. Liiton ehdottomana ehtona piti hlD, 

että Riiga Ja Tallinna Varsovassa tekevät selväksi toivovan.a 

xl 
Tässä yhteydessä virkaveljeni kertoi ~ai d'Orsayn erlln kor

kean virkamiehen (luulen että hän tarkoi tti Barge ton1a) hänelle 
äskettäin sanoneen kun hän tältä uteli ltä-Euroopan po111tti •• n 
kartan mahdollis1a muutoksia: "llutta sitä Moskova ei tule aal
limaan- ! 
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5. 

Puolan noudattavan Liettuaan nähden t~sin rauhanomaista poli

tiikkaa. Lie t tua eI vaadi että Vl1nan kysymys n1menomaan mal

ni t&an . ,utta vaatii ehdottomasti tässä suhteessa selvää kan

nanottoa ~i igan Ja Tallinnan puolelta. Klimas väitti Riigan 

ei koskaan sellaista vielä Varsovassa esittäneen. ~a hän lisä

si ett ä Jos tähän ei voida suostua. yhteistoiminta on raJoit

tuva, niinkuin ny tkin on asianlaita Liettuan Ja LatVian välil

lä. taloudellisiin Ja ~uihin tarkoin limitoituihin kysymyksiin. 

Klimas tiesi myö skin kertoa sen minkä tänään kotia __ 

lasähk6tin, että Latvian ulkoministerin ollessa Belgian kunin .. 

kaan hau tajaisissa - Joka k~nt1 Itsessään 011 hieman omitui

nen· hän oli kutsunut sinne Pariisin. Lontoon ja Berliinin 

lähettiläänsä, Ja että tässä kokouksessa olisi päätetty siirtää 

Latvian ulkopoliittisen orientation painopiste pohjoiseen päin, 

nimenomaan Ruotsia s'ilmälläpi tien. Hän lisäsi Kaune.sissa Jo an

netun ymmärtää, että tällainen oriente.tio on mahd olli~uksien 

rajojen Sisäpuolella. Klimas puolestaan tahtoi minulta udella 

mi tä asIasta tIeSin, mutta raJoi tuin muutamIin ylelal1n fraaael

hin. Sanoin ulkoministerini matkan Ruotsiin perustuvan aivan toi

siin motl1veihin. Kl1maa itse nwf'! nareati epäilevän ruotsa

laisten intresall Ja pelkäävän Salnaisin käsittäneen S&ndlerin 

k04t8l1aan Ja ystäVällisen vastaanoton lup.ukseksi. - Tästä ttedet

täneen Helsingissä enelKllln kuin minä täällä. 

Toivoisin kuten Jo sllhltl5tin iDformatioita näistä kysy-" 

myksistä siltä varalta.! että näitä asioita Jatkuvasti minulta 

tääl~1 udellaan. Eräät toisetkin virkaveljet ovat näet puoleeni 

kääntyneet. 

Varsovan Ja Berliinin välisen sopimUksen ylei-.poliittlse .. 

ta merkityksestä puhun toisessa yhteydessä. Vi~e päivien Rans-
, 

kan lehdet nlQTAt s11 ta yhä enemmän hermo stuvan. 



Eräs lähde. 30ka minut" vanno tti olemaan malni tsematta ni-

aeään, kertoi minulle pari päivää sitten seuraavaa. 

Kun Beok äsket täln kävi Moskovaa.. Li tvlnoff ehdotti h~ 

nelle uutta yrl tystä .ada Bal tian .aat Ja &1011i hyv äkllTm4ln 

sellaisen garantlatarJou)tsen. Joka Moskovan Ja Varaovan puolelta 

meillekin viime vuoden lopulla tehtlln. Beok Joka, kuten kerto

Jani luull, Saksan painostuksesta el enää olisi halukas uuteen 
xl 

yritykseen, oliai tehnyt vaikeuksla, Ja Litvinoffin inslstolde .. 

sa syyt ä t ähän muuttuneeseen kan taan - Jonka Litvlnoff tletystl 

hyvin tiesi - ottanut pretekst1ksl SUomen kielteisen kannan. Täl

ll5in Lltvinoff ol1si saattanu t Beokin häml11een huoaauttamalla, 

että SUomen kielteinen kanta Joulukuussa oli tunnettu Jo ennen

kuin Puola lopulllsestl hyväksyi Moskovan ehdotuksen. Lltvlnoff 

01181 hieman ilkkuen kertonut tämän sille Moskova.sa akkredltol_ 

dulle diplomaatille. Joka sen 011 kertonut kertoJallenl. Hel

singissä voitaneen paremmln arvostella. onko tämä kronolooglnen 

välte olkea Ja onko slis lähteenl kertomus todennäkl51nen. 

:E) 

7htl ~1Ib&D tuln hlA aoplauksen Jälkeen Berliinin kana.. on 
haluta. ....aan Itlv&llan k7a~k.en Kan8&1nlliton Neuvostoon • 
.1ota hln pr •• 1401. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa m&lliskuun 6 p:nä 1934. 

/ h /0.2. )-""R.. :> y 

/ll~ -JY / 

Ulkoasiainmini steriOlle, 

H eI s i n k i. 

Lähe t än täte n kunnioittaen Ulkoaalainmlnisterl1Sl1e 

r aport tini n :o 11, j oka käsittelee aihetta: " 

La tvian ulkopoliittinen orientatio. 

UE 11: .4. 
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..... ..... P ... A .. 3. .. I. .. l .. $ .. 1 .SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 11 • 

Pa.r i isi ssa . /5 .. p:nä ma lis .. kuuta 19 . ~4. 

Asia: ...... ~.~.y. ~.a..n ... u ~.lt0J>0 lii t ti nen 

or1en ta ti~. 

Salainen . 

/t I v,;. J~ 

/r.; . Jy 

nin j 

Liaäykseksi äskeiseen raporttiini n:o 10, koskien Berlii

Varsovan väl isen äskettäisen sopimuksen mahdollisia vai-

ku tuks i a Bal t ian ma ihin, lisään vielä eilen pitkään keskustel

l eeni Viron täkäl äisen lähettilään, ministeri strandmanin kanssa , 

Tästä keskustelusta kävi ilmi, että ainakin strandman varsin 

skep tllli sesti suhtautuu Latvian yritykseen noJata ulkopol1t11k

kansa Ruotsl1n. Strandman Ruotsissa pitemmän aikaa asuneena oli 

v~kuutettu siitä, ettei Ruotsi tule luoRumaan LatVian vuoksi 

tähänastisesta traditionaalise.ta pass1ivi~ude.taan. Hän huomaut-

ti my~s, että latvialaiset ennenkin ovat osoittaneet erinäisiä 

kertoJa halua n~tellä suurpolitiikkaa, 
., 

Meyrovioin aJoista saak-

kaI Ja että uusi esimerkki tästä taasen on silmiemme edessä. 

Sain sen käsityksen ainakin Strandm&nin puheesta, että Tallin

naaaa näitä asioita katsotaan palJoa selvlpäis8mmin kuin Riiga .... 

Muuten näytti Strandmanilla olevan varsin hyvi ä toiveita 

Liettuan yhtymisestä muihin Baltian maihin tähl.naat1aia vo1JDak~ 

k&allllll1l1akin 8i teillä. V11 ttaan kuitenkin sUhen, mi tä Hettua

lainen virkavelJen1 tästä asiasta minulle kertoi Ja Josta ra-
porti.sanl n:o 10 tein selkoa. 

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

J) Ei ulkoma.'ledustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta . ... ; .): 

.•.. _ ..... u_······.· .. ................ u ............................................................. .. ..... ....... ... ....... ..... ......... .. ... .............. ... ......... . 

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

" -tt 



ULKOASIAINMI·NISTERIÖ 

RYHMÄ: ........................ . f.. .............. . 

OSASTO: ........ .............. ~ ... : .................. :. 

ASIA: ............................................................. . 

_ .. _':"":~: .... i!!""." .~ ... "' ... k"" .. ~4c:A7""~I~: .,.".,:.<C. .. !..:{--

...................................................................... ~ .. ~:c4>44. .. ;/."~ .... ....................................... . 

1 j -Jy' 
-_ .• _---........................... _ ..... _ ...... _ ................ _ ............ ~ ......... _ ... .........•.......•.................. ...... ................. ........ ., ............... _ .. . 



SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa maali skuun 7 

:0 \fV 3- /~ 
/ 1- /O.l .h[ 3'1 

/ .! .~- 5'1 / 

Ulkoasiat nmini ste riO lle, 
1J ei, 

H e 1 s i n k i. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoasiainmlnls-

t eriölle raporttlni n:o 12. joka käsittelee aihetta: 

Keskustelu Ranskan Va1tlopankin JOhtaJan 

kanssa. 

UE 13: A • . 



• 

• 

p . A. ~ .. I . } .;) 1 SSA OLEVA LAHETYSrÖ. 

RAPORTTI n:o 1 2 .• 

Par 11 s 1 ssa 7 p:nä aa.U .3cuufa 1934 .. 

Asia : Kesk us el u ~ansko.n Va ltio

pankin johte en kanss~ . 

Salainen. 

/1- Jo ~ 

/. 1.: _ JY 
/ 

Er äIs s ä ykSI ty I skutsuIs sa tapsIn tOissapäivänä Ranskan Val

tiopanki n Joh t ajan, Jonka kanssa minulla oli pitkä keskus telu 

nykyhetki s I s t ä ky~myksIstä. 

AmerIkan oloi s t a oret l au sui seuraavaa. lIJiyö nnän että 

muutama kuukau s i s Itten l uuli n dollarin menevän vielä ayvemmäl. 

le Ja Roos evel tin ei voivan Järjestää hinta- y.m. kysymyksiä 

devalva tion avulla (katso raporttianl n :o 45 viime vuodelta). 

En ole nytkään vielä täysin vakuutettu vastakohda sta. mutta to

tean ensinnäkin, että vielä marraskuussa kaikkien huulilla ollut 

arvostelu Roo seveltista ·hän on hullu· on suureksi osaksi vaien-

nut, Ja mie l estäni t~elll oikeutuksella. koska on annettava 

avoin ~nnustus hänen yri ~ks el le en pelastaa miltei toivoton ti

lanne. Valitan suuresti että osa Ranskan lehdistOä edelleen 

seveltista Ja hänen yrityksistään käyttää sopimatonta kieltä. 
x) 11 niitä ei saa arvostella kevytmieliaestl. Todettava on myO .. 

1) 

Rooseveltin v&ltaan~lon enaimäisen vuosipäivän Johdosta Le 
Teaps 6/.5 kirjoitti aivan &&maan henkaen pääkirJoituksen .. : lehti 
ei ole Vielä vakuutettu Rooseveltin onni s tumise. ta. mutta antaa 
t~den tunnustuk.en hänen hyvälle tahdolleen Ja rohkeille ottell
leen. SensiJaan eslm. eilisillan L'tntransigeant kirJoittaa 
ta aalalta tavalla Joka on leimattava sopimattomakal. _ Tälllä de
mentoldaan huhu että Ranskan hallituksella olial aikomuksena 8QO
rittaa Ame ~~e -.ymboolinen- velkoJen o.aaak~. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäk5i .......... . 
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kin että tämän vu oden kuluessa Amerikan kansa on kJqnyt 1IWl

ren näkyvän muutoksen läpi. Tuo Dlroopaasa niin tunnettu, U8-

komat t omuuteen saakka naivi pankki· Ja ~inanssimiestyypii alkaa 

h ävitä Ja SlhtautwBinen taloudellisiin ky~myksiin on saanut 

uuden ayvemmän le lman-. 

Siirtyessään Englantiin Moret ei voinut kyllin ihailla . 
sen kylmäverisyyttä, bon sensia Ja selVäpäisyyttä taloudellisten 

kysymysten selvlttelemis eksi. Uudelleen alleviivaten Englannin Ja 

Ranskan valtiopankkien erinomaista yhteisty~tä hän erikoisesti 

painosti eroa amerikkalaisten Ja englantilaisten välillä, JOista 

edellieet lapsellisista prestige-syistä toivovat kultavaluuttamai_ 

den luopuvan kullasta. vaikka siitä Amerikka i tae kärsisi, k:u.n 

8itävasto n Englannis .. aivan toisella tavalla ymmärretään nykyis

ten valuuttasuhteiden pysyväisyyden välttämätt~myya. 

Hän ihaili my~sk1n englantilaisten respektiä itseään ~oh-

taan. Joka estää skandaalien paiauttamista luonnottomuuteen, ihai

li Englannin parlamentin Jäsenten itserespektiä Ja t,yyneyttä. 

Jo s ta hän mielellään olisi halunnut siirtää osan omalle parIa

mentilleen. 

(1 Ranskaasa taasen luottamus ei ota palatakseen. kiitos Jat

kuvien skandaalien Ja poliittisen epävarmuUden. Kapitaalien 8&_ 

laaminen Ja tesaurointi eivät ole Vähentyneet. lainoJa ei voi-

da plueerata. II 
valtion papereihin ei luoteta. ~eillä olot ovat 

Jotenkin sellaiset kuin Italiaasa ennen Mussolinia-. -Helmikuun 

6 pl1vä oli kuitenkin ~oittava. kosta se todisti että kai

kella on raJan.. Ja että kansassa vielä asuu terveyttä-. 

SOhaohti~ta lIoret aaboi: -aan on a&malla kerta. nai vi. 

b3vln vU_a Ja kunn1&Dh1llo1nen. lllin pi tää ortodokll1 .. at1 k11. 

n1 valuuttansa nykyisestä kan.aasta Ja sUnä häntä kannattaa Hl t

Ie!', (Karkk:a&han sl tApai tai ei kukaan tahdo pudottaa. pliJlvaa

toin.) '1Il1D saavu. ttamiaeka1 hän plUkoln tule. pntlllu.n Sak-

aan .... am1ehlltl apua-. 



3. 

Frangin tul.vaisuu t een nähden en katsonut voivani aaettaa 

suoraa kysymystä, mu t ta tiedän mitenkä hän aJ attelee: frangi ei 

luovu kullasta, Ja kultavaluut t am4iden yhteisty5 

mutt ·ollei valtion raha-asioita Järjestetä Ja 
d 

nitys l aukea, ei kukaan voi mitään ennustaa. 

on kUnteäj 

polU t tinen JIn-

Suurin piirtein, Ja tämä on mielestäni tärkeintä tOdeta. 

Ioret katseli ZUroopan finanssi tilannetta r&Qhallisemmin kuin mo

niin a ikoihin. ~ämän t odistuksekei hän kiinnitti huomiotani sii

hen että Bulgaria. Rumania, Jugoslavia. Unkari Ja monet muut. 

j oiden va luuttaan ei pal j oakaan luotettu. ovat voineet pela.

tua näinki n pitkälle. Englannissa tilanne ilmeisesti paranee. 

samoin Skand inavian maissa. l1ei t ä hän onnitteli s11 tä että niin 

hyvin olemme kestäneet pulan Ja valitti vain sitä että finans-

sim ailmassa Suomea niin v· nn tunnetaan. sain tilaisuuden uudem-

man kerran hänelle kertoa kaupallisista vaikeuksistamme täällä 

ja Ranskan nykyisen kauppapolitiikan monista kyswmysmerkeistä. 

joista hän on täysin selvillä ollen itse vapaakauPaA_Jct.n.nattaJia. 

Vaikka ylläoleva ei eeiintuo mitään oleellista uutta on 

se mleleatlni mi tenkin kertomisen ~ol.nen Ranskan Val tiopanlcin 

pääjohtaJan suusta lähteneenä. Hänen vahvempiin otteisiin taipui

sa maallmankatsomuksen.. kävi ilmi siitäkin. että hän kertoi 

ylei81a~ppäivänä antaneensa määr~ksen kalkille Ranskan Pankin 

palveluksessa oleville, että Jokainen Joka Jää ty~stä pOis. seu

raavana päivänä erotete.&n. Kukaan ei jäänyt pois. llutta hln 

kertoi huvittavia esimerkkejä siitä, mitenkä .... valtion lai

toksissa, kuten postilaitokse.... ty~h5n llmestyneille annettiin 

neuvo lähteä tiehensä. 

• 



ULKOASIAINMINISTERI Ö 

RYHMÄ: ...... L ........................................... . 

OSASTO: Cb.: ......... ...... ............ . 

~ ASIA: _ .............. ...................... ........................ . 
I 



• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ J 

V J-S-- / \J to 
Pariisissa maaliskuun 

N:o 

UE II: A 4. 

Ulkoasiainmin1steri!511e, _ 

H e 1 s i n k 1. 

Lähe tän t ämän mukana kunnioittaen Ulko siainminis-

teriö lle raporttini n :o 13, k ' sitellen aihetta 

Muu t o s Englannin ambassaadlssa . 
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Engl nnin t äkäl inen suurlähettiläs Lord Tyrrell. j oka on 

edustanut maataan t ääll ä yli viisi vuotta, tullen Lord cre~ 
j älkeen syksyll ä 1928 ellingtonin herttuan vanhaan palatsiin 

hamps-Elys6en pohjoisella liepeellä, jättää ' lähipäivinä paikkansa 

siirtyäkseen hyvin ansaittuun otiumiinsa. Hänen sijalleen tulee 

monessa dip lomaa tti s essa toimessa koettu mies, Sir George 

Clerk, joka viimeksi on edustanut mAataan Brysselissä, tosin vas

ta viime l okakuusta lähtien. Tämä t ärke ä henkilOva ihdos antaa 

meille aiheen eritellä h iemD~ lähemmin sen herättämää huomiota. 

Lord Tyrrell palveli 9nurimman osan diplomaatti toimintaan

sa Englannin ulkoministeriössä, jossa hän monet vuodet oli 

taire g~n6ral. Hän oli lähtOisin Lord Landsdownen ja Lord Greyn 

koulusta, startaten Jälkimäis'en yksityissihteerinä. Hänessä on ir-

lantilaista verta hän onkin katolinen - Ja hänellä lienee 

kulaisia myös Saksan aatelistosaa. 

On, kaiketi oikein, sanottu että s e koulukunta Josta 

Lord Tyrrell oli lähtOisin, vielä oli sen empiristis/en. koke

mustieteellisen maailmankatsomuksen alainen, jonka luoja oli Stuart 

lUll. Koettu, tosia8iat, empiristiset' ilmiOt, ovat kuten twLnet

tu. tämän kOulukunn&n ainoat tunnustama t normit. Olen jos takin 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulk;maaedustuksen tiedoituksiin , mutta J: .. 
...... _ .................... .... _ .......... _ ..................... ~!~l..lA'D., ... ..................... ............... ...... . . 
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l ukenut väl tte en ett ä l{aoDonald. idealisti (mikäli englantilainen 

sitä osaa olla). ajanvirtausten erinomainen sormenpääntun tija, 

"joka kuulijakuntansa edessä on yhtä paljon pappi kuin minis

teri", edustaisi vastakkaista maailmankatsomllsta. 

Oli miten oli, nuori Sir Tyrrell - hänet korotettiin 

vasta äskettäin lordin arvoon - oli Lord Greyn lähimpänä työ

toverina mukana takomassa r&nskalais-englantilaista entente oor

dialea Ja hän si irtyy historiaan tämän kuuluisan ententen yh_ 

tenä päätekijänä. GreylIe ja Tyrrellille. samoinkuin Edward ku

ninkaalle, esl1ntyl Saksa vtloslsadan alussa jo kokemukseenkln 

perustllvana Jatkuvana vaarana valtojen tasapainolIe ja siten 

Englannin turvallisuudelle. Harald Nioolson on sanonut, että nii

den neljän englantila isen diplomaatin kesken, jotka tämän enten

tan loivat, nimittä in Lord Grey, Sir Cl'owe. Sir Arthur Niool

son ja Sir Tyrrell, valli~si ka ksi a jatllssuuntaa: Grey ja Tyr

rell t ah toivat viimeis~en saakka noudattaa v ... paan käden 

ka&, jotavastoin molemmat muut edustivat sitä kantaa että maail

malle julkisesti oli ilmoitettava Englannin olevan sodan sattues

sa Ranskan puolella. 

Vaikka Tyrre11 oli 0 sannu t hallkkia itse 11e en sekä 1 tä

Tallan ett ä Saksan ennensotaisten suurlähettiläiden jopa ystävyy_ 

den. Ja vaikka hän 

kuitenkin sisimmässään 

t". yhtyä sotaan 4./e 

nen 8&avu tus. 

oli Wilsonin piirin snuressa ~osiosaa, hän 

oli ranskalailmielinen, Ja Englannin 1'11-

1914. oli Tyrrellillekin suuri diplomaatti_ 

Tlmä johdatus on ollut tarpeellinen niiden lukuisien 

väitteiden ymmärtämiseksi, Joiden mukaan Tyrrellin poistwminen pa-

riisin paikalta mertttaisi erään historiallisen epokln loppumista 

ja uuden alkamista. Näennäisesti väitteissä on perU, mutta aaia1-

lisesti on huomautettava, että va ikka Englannin politiikka Rane

kaan nähden llll:l.iaikoina muuttui sikin, mikä ei ole erikoisen luul

tavaa, henkilövaihdos tuskin on ollut sellaisten SUunnitelmien 

Uheu ttama. Tyrrell tä,yttu näet pian 70 vuotta, hän on k"_t 
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vanhaksi, varsink in viime vuonna häneen se. ttuneen ankaran tau.

din j älkeen. Ja j os kohta Ranskan lehdist~ omistaa hänelle 

lämpimiä kirjoituksia vä i t t äen hänen viimeiseen såakka puolusta

neen Lontoossa Ranskan intressejä - jota ei ole syytä ep äillä

on kuitenkin Englannin hallituksen täytynyt huomata, et tei hän 

käy t ännöllisenä diplomaattina ulkopostilla t äyttänyt niitä toivei-

ta, 

sao 

lut 

Jotka häneen asetettiin toimintansa perustuksella keskukses

:inuun hmn aina vaikutti Virkamieheltä eikä diplomaatilta. 

Tyrrellin kau si Englannin kauniissa ambassaadissa on 01-

kuollut kausi. Hän ei ole osannut koota ympärilleen ibmi

joskin arnbassaadin hiljaisuuteen my~s on vaikuttanut Tyr. siä, 

rellin erittäin merkillisen rouvan ainainen pOissaolo 

jotapaitsi tyttären vain 

ja Viime ... 
aikainen pi tkäll1nen sai raus, muutamia 

kuukausia kestänyt äskettäinen onneton avioliitto sekin on pan

nut sordiinon ambassaadin ulkonaiseen toimintaan. Tahtomatta ml-

tenkään liiotella seuraelämän tärkeyttä diplomaattisessa toiminnas_ 

sa, t äytyy kuitenkin myöntää että juuri Englannin ambaes&adilla 

Pariisissa tältä kannalta katsottuna on ollut Ja aina tulee 

olemaan erittäin suuri merkitys. "sataprosenttisinkin ranskalainen 

markiisi" on aina miellyttävästi ~latt' saadessaan kutsun Englan

nin ambassaadiin. Tässä suhteessa Tyrrell on jättänyt käyttämät

tä hyVäkseen erästä juuri sen toimen haltijalle annettua erit

t äin t ärke ä tä instrumenttia. 

Mu tta Tyrrell on sitäpaitsi kylmänä, mll tei ep~stävälli_ 

sena henkil~nä karkoittanut luotaan paljon ihmisiä, m.m., sen 

voi liiottelematta sanoa, Virkaveljensä. Tästä on ehkä paras 

esimerkki ae että Tyrrellin jokavuotiseen puutarhakutsuun keaä

kuussa, johon kaikki ambassaadin kutsul1stoilla olevat tuhatmää.

rin kutsutaan Jotta niistä pääsisi yhdellä kertaa, kerrankin ei 

ilmestynyt kuin pari läh.tYS~Pääll1kklS", mikä 011 spont&aninen 

v&1klca ei etukäteen harki ttu. m1e11pi teen ilmaisu. Minulle kertoi 

eilen erään keskikokoisen vallan täkäläinen tunnettu llhettllla 

e1 kOskaan puhutelleensa Tyrrel111 ~uta kuin k~4e •• 1ID • v. 



e&tten ensi käynni l lä hänen luonaan. Tyrrell on tässätin ~_ 

teassa jättänyt käyttämätt ä si tä varsinkin Engla.nnin ambaasadöö

rille Pariisissa annettua erinomaista valttia voida kautta ran

t a in virkaveljiensä kautta vaikuttaa yleiseen politiikkaan. 

En t iedä missä määrin Tyrrellillä oli vaikutusvaltaa 

!aoDonald1in ja nyky iseen Englannin hallitukseen. mutta sen voin 

sanoa t ääl tä, että. hän ei ollut mikään suuri ambaesadööri. V~ 

h emmän ranskala i sm ie l i nenkin mutta ympäristöönsä paremmin ~tau

tuva suurl ähett i l ä s olisi engl an tila isille intresseille täällä 

teh nyt suuremman palveluksen ~~in Tyrrell. On sanottu että 

Tyrrell y leens ä kaikissa t e t ävissä än on onnistunut. Jos Englan

nin hallituksen tarkoituksena oli käyttää t ä tä ranskalaismielistä 

am bassadö6 r1ä hänen itsensä a ikoinaan rakentam,n ententen purka

miseksi. niin voi sanoa että hän nytkin onnistui, sill ä hänen 

a ikanaan entente cordiale lopullisesti lakkasi olemasta. Tuntuu 

kuitenkin luonnollisimmalta olettaa. että hän ei ollut tässä 

s uh teessa mikään tahallinen Vä likappa le vaan mieluummin tapahtu

mien väl ikap pale. Joka t apauksessa on j otain traagillista tässä 

koh talossa. 

Uud tm suurlähet t ilään Sir Clerkin tunnen 

sä olen hänen Virkaveljensä . En tunne hänen poliittista katso

mustaan, mutta Jos kuten l.uulisin hän suh tautuu ympäristöönsä 

toisin kuin TyrreU hänellä on edellytqksU. tehd ä Englannin .. _ 

bassaadista uudelleen yhden Pariia1n keatiplsteitä. Hänen komea 

hieman orlginaali rouvansa on Qlnnettu maalari. Jolla on ollut 

PariiSissa oma n~ttelynsäkin. 
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Lähe t än t ämän mukana ku nn101 t te en U1koasla1nml-

nisteriö lle raporttlni n:o 14, k äsitellen aihetta: 

VenäJ än suhde 3elgiaan ja ~anskaan • 
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Belgian senaatissa käsitellään paraikaa u1koedustuksen me

noarviota, Jonka yh teydessä monet ulkopoliittiset kysymykset ovat 

Joutuneet keskustelun alaisiksi. Niinpä hallitusta on interpelloi. 

tu (sosialistinen senaattori Wauters) siitä, valmisteleeko se 

Moskovan tunnustamista. Tähän vastasi ulkoasiainministeri seuraa-

vin sanoin: -Je ne arois pas que 1e moment soit venu de re-

prendre les relations avea lea sovJets. Mais 1a question vaut 

la peine d1 8tre examin'e et eleat avea vrai int'r8t que Je 

suis la marohe des 'v~nements". 

x x 
x 

Rumanian täkäläinen lähettiläs kertoi minulle tOissapäi vI.

nä tutkineensa pitemmän ajan kuluessa, onko odotettavissa ve~H.-

1äia-ranska1aisissa ~hte1ssa uusia ystävyyden näkyviä ilmalsuJa. 

Hän on näissä tutkimuksissaan tullut siihen tulokseen, ettei 

sellaisia ole odotettaviSsa. Varsinkin olisi MOskova hänen tie-

toJensa mukaan nyttemmin varsin varovainen siinä Suhteessa. k08-

ka se pelkää ystävyyden liiallisen korostamisen voivan viedä vI.

h ... ln toivottaviin reperknssIo1h1n toIsIin valtIoIhin nähden. 

1I11n pi tkälle on S118 tultaI Lieä1sin että Moskova kyllä tie. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .......... . 
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tää Ranskan varovan ystävyyden kehittämistä niin pitkälle, et

tä sen neutral1teetti konfl1i:t1n sattuessa Kaukaisessa Idässä 

Joutuisi vaaraan. Ja toiselta puolenhan Ranska on suhteissaan 
, 

l!oskovaan saavuttanut ainakin e nsimäisen etapin, sen nimittäin 

että oskovan ja Berliinin välit ovat kylmenneet sen pi-
, 

temmälle tusk in kolme vuotta sitten Berthelot uskalsi uneksia 

pääsevänsä. 

Virka velJelleni on sensijaan virallisesti ilmoitettu, et

t ä Moskovan ja Pariisin tarkoituksena on lähettää sivUli tek-

nillisiä tutklmusvaltuuskuntia toistensa luo. Sana "siviili" lie-

nee käsitettävä sangen laajassa merkityksessä, koska on kysy

mys eritoten ilmailuliikenteen, k&asuvalmis~ksen y.m. tutkimi

sesta. Tähan yhtey teen on kaiketi asetettava eversti Karikoa

ken saama tie~o, että 68 ranskalaista eri aloja edustavaa 

insinoOriä piakkoin lähtee Venäjälle. 

Ui t öän kannanottoa Venäjän yst ::'vyyt e en nähd en II ~arSkQn 
f1 0 .-~. 

uus i hall itus vielä ole oso itt~nu t. 
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Lähetän t ~ ten kunni~ i t taen Ulkoasialnmlnisterlölle 

r a orttini n:o 15, joka käsittelee aihetta: 

Käynti ulkoministeri Barthoun puheilla • 

• 
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Olin pyy tänyt päästä n äi nä p ä ivinä uuden ulkoministerin 

puheille, joka minut ottikin vastaan eilen. Käyntini tarkoi~s 

oli lähinnä hänelle eSittäytyä - täällä ei uusi ulkoministeri 

koskaan ota vastaan lähettiläitä määräpäiVänä. 

Sain tilaisuuden hänelle huomauttaa kauppapoliittisista 

va ikeuksistamme Ranskassa ja eritoten sanomOlehtipaperln äsket-

t ä isen tullikorotuksen Suomessa herä ttämästä mielipahasta. voi

matta kuitenkaan syventyä kysymyksen yksityiskohtiin. 

Sivumennen mainittakoon tässä että ulkoministeri Barthou 

eilen on jättänyt presid entin allekirjoitettavaksi l akiehdotuksen, 

joka tarkoi t taa ministeriöidenvälisen komitean luomista kiintiö

kysym sten kä sittelyä varten. vapaakaupallisissa piireissä ter

vehdit ään t ä t ä toimenpidettä ilolla, koska siten käynee mahdot

tomaksi, että Jokin ministeriö kokonaisuudesta riippumatta voi 

panna kiintiöitä voimaan ilman että asiaa on perusteellisesti 

tutkittu. Belgiassa on Jo kauan tällainen ministeriöidenvälinen 

komitea ollut toiminnassa. 

Ulkoministeri Siirtyi sitten poliittisiin kysymyksiin ky

sellen suhdettamme Venäjään, mistä sain aiheen puhua myös Itä

~roopan muuttuneesta poliittisesta tilanteesta Ja n.k. baltllal

sen blokin ajatuksesta. Kysyin häneltä, onko hänen tiedosaaan 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2j Tavallinen ja lisäksi .......... . 
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että }. oskova muka ol1 s i näistä blokkipuuhista kiinnostunut, 

mutta va stasi hän ei siit ä mitään kuulleensa. Sain myHa ti

l a isuuden kosketella ulkoministerin matkaa Ruotsiin. joista kai

k i s ta kysymyksist ä tein lyhyesti selkoa. 

Venä j ään nähden huomautti ulkoministeri, ett ä hänen 

saamiensa inf ormatioiden mukaan Moskovan propaganda ulkomailla 

todella on v ähenemä ssä. 

Ulkoministeri Barthou. Joka kuuluu vanhaan kaart11n, 

iästään huolimatta minuun sen vaikutuksen ett ä hänen 

kanssaan t u lee olemaan helpompi keSkustella asioista kuin mo

nen edeltä jänsä kanssa, Jos Joskus tulisi tarpeen mennä hä

nen puheillee n saakka, mi kä kuten tunnettua Pariisissa lähet

tiläälle on varsin harvinaista. 

! 
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Ulkoa s iairuninis t e ri 15 lle ,ro 6 
R elsinki. 

Lähetän tämän mukana kunnioitt aen Ulkoa siairuninis-

tAriölle raporttini n : o 16, oka käsi t te lee i he t ta: 

Vi e läkin Puolan j& Sak san äsket tä i nen 

sopimus . 

UE 18: A 4. 
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Lienee k iel t ämät öntä ett ä monissa tosipreussllälsissä pii ... 

reissä Hitlerin uusi a senne Puolaan nähden on herätt äny t häm-

mäs tystä. Jopa pah eksumista. On a ivan oikein huomautettu ett ä 

Ritleri ä e n ti enä itävaltalaisena Saksan itäp olitiikka vähemmässä 

määrässä kiinnostaa kuin todellisi a preus siläisiä. Tässä lienee 

yksi seli ty s hänen uuteen puol a l a ispolitiikkaansa. Tämän va laise

miseksi t ah toisi n vielä palauttaa mieleen erään s eikan, Joka mi-

käl i ole n hu oma nnut on unohtunut uuden Saksan itäpol1tl1kkaa a r-

vos t e l taessa • 

Berliiniss& ollessani usein sekä k irjallisesti että suul

lisesti huomautin, että Berliinin itäpolitiikka, s.o. sen Jyrkkä 

suhtautuminen Puolaan Ja sen pyrkimys oskov&n yst ävyyteen, oli 

sen tosiasian diktoima että V:'ilhelmstra ssen itäosaston johdossa 

Ja erä illä muilla t ärkeillä paikoilla silloin istui miehiä, joi

den henkilökoh tainen kiinto itäkysymyksiin oli ilmeinen. 

Dyna stia Diroksen - Rheinbaben oli tämän politiikan var

sinainen hengissäpitäjä. Dirokseneillä itsellään on ma.tiloJa 

siassa. Nuori Diroksen, Saksan nykyinen ambassadööri Tokiossa. tu

li sodan jälkeen diplomatiaan ja pantiin kohta lähetystömeuvok

seksi Varsovaan. Sieitä hän tuli ulkoministeriön itäosastolle 
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2. 

siksi re fer~ttina ja s enJ&lkeen ministeriaalitirehtorina~ minkä 

Jälkeen ~än tuli suurlähettilääksI Moskovaan Ja sieltä Tokioon. 

Hän e i ole koskaan muualla palvellut! Hänen koko diplomaatti

nen toimintansa on ollut kohd~s tettu itään. Pitkin ma tkaa saat

toi nähdä ett ä !:int· · kan na tt8lllassa oli vahvoja voimia, j otka 

l a ittoivat niI n ett ä hänen edellään olevat miehet p a ntiin toi-

s i l le i koille. 

{m. m. 

äi t1, 

Dircksen i n 

t resemannin 

on ~'ij s i n 

ä iti uoli, j oka on tunnetun Rh einbabenin 

kansle r i ajan val tiosih teeri!l rouvan oikea 

idän kysy yksi stä enkilökohta isesti intresaoi-

tu o änel l ä on oika , Si is Rh einbabenin lanko , Joll~ on suu

ria tiloja o s en isaa, uo l al l s e l la alueella. Onko kumma että 

Rheinbaben sekä edusmieh en ä tt ä Gen~vessä Ja ka ikissa kirjoit

tel iss a an a ina on ajanut i dän politiikkaa ollen sen tunnus

t e t t u a eri kois tun ti ' oita 3erliini ssä . 

Vaikka k seessäole van junke rdy na s tian 

kovat osoi ttaneet ymmärt·· mys t ä i tlerille, 

äs enet tähän saak

on tilanne kuiten-

kin muuttunut HitlerIn tultua valtaan, mi kä me r k i tsi jUnkerien 

vall a n vähe nemistä . 

fuule n ett ä ll ··ole va p ieni reunamuistutus helpotta 

&k san uuden i tpolitiikan a rvos te lua. Uskallan lisä t ä ett ä Ber

joten seurus te l1n liinissä aivan erikoisesti 

h enkilökohtaisesti tiedän, miten heille 

nä issä p iireissä, 

itäpolitiikka oli a Ja 
o. Ei 

sisar 

kanssa 

ilman merkitystä ole 

on naimisissa Saksan 

ja että h änen oma. 

x 

sekään, että ambassadöörl Diroksenln 

Vatikaanissa olevan ambassadöörin 

rouvansa omistaa tiloja SohleSiassa. 

x 
x 

Ranskan ulkoministeri lähtenee Varsovaan huhtikuun loppu

puolella siten vastatakseen Beokin k~ntlin täällä Paul-Bonoourln 

l\.&.ona. Koska hän ei halua että matkasta tulisI pelkkä kohte

liaisuus, valmistellaan diplomaattisesti tätä käyntiä, Jotta sil-



( 

3. 

tä ol i si j okin n äkyv äk i n t ulos. Tä t ä t austaa va staan olen hie

man ihme tel l y t, ett ä Puolan t äkälä inen suurl ähe t tiläs Jo eräitä 

viikko ja ole ske l ee Ro oma s sa, m. m. Dollfussin Ja Gömb~sin siellä 

olles sa , ei&'- ett ä h än a ikoo sinne vielä jääd ä Ja e t tä hän 

siell ä näkyy i n.110kkaas ti ottavan osaa seuraelämään. 

t aa 

Bel i alaise s s a 

18/3 ulkopoliitt isen 

x x 
x 

tropole-lehdessä t unnettu Augur kirJoit

katsauks en, jossa h än sanoo ett ä Puo-

l a n ' 8 Berliinin op i mus on t eh nyt suuren palveluksen Ranskal

le. Tämän s e1 i tt"mis eksi hän tod i s telee s eu raa vasti. 

Nelivaltiopakti oli isku Puolalle. Tämän iskun todelli

suus kävi i l mi Engl an nin päämini s terin tunnetusta j a ajattelemat

t omasta puheesta, jonka hän p iti a lahuoneessa paktin solmimisen 

a ika na s anoen pak tin erään p ääasiallisen t a rkoitusperän olevan 

1!ersailles t n t rak t aatin alueky symyk siä koskevien pykälien t ar kis

tu keen. Puhe herä tti l uonnollis esti Puolas s a suurta levottomuutta. 

Berliinin Ja Var sovan sop imus an taa ~uolestaan iskun nelivaltio_ 

paktin sis ältämälle rev isionis ti s elle t aka-aja tuks elle a inakin sil-

1 ä ku l malla. 

Augur todis telee s en lisäksi. ett ä Berliinin Ja Varsovan 

sopimuksen a iheuttama h elpotus Itä-Euroopassa J a Rooman äskeisen 

kokouksen Ja sen tulosten Itä va llan ky~mykseen nähden a i k aan saa. 

ma kevennys pakosta tulevat vetämään huomion jossain määrin POia 

itäkyswmyksistä ja siten lisä ämään niiden riitaky~mysten aktuali_ 

teettia. Joita hän kutsuu yhteisnimellä Reinin kysymyksiksi. Saam

me nähdä onko hän Oikeassa. 
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Ul koasiai IlCli nlste rlt1 lle t 

H e lsinki. 

;' :~:..' , ukan kunnioi tta e n Ulkoasie. i nmi nls-

teriölle r a ort lni n :c 17 , j oka '- ä sittelee a ihetta: 

l.oskov t o. 

UE II; A 4 , 
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,3/ Y-3Y 1 - , 

r 

T.k. 19 p : n ä te rioin L'Echo de Paris'n ~etun ulko-

poliittisen toimittajan Pertinaxin kanssa, jolloin tämä kertoi 

ulkominis te ri Barthoun hänelle maininne en, mitk ä ehdot Moskova 

a setta a t u llakseen Kansainliittoon. Seuraavana päivänä salaSähkö-

tin t ästä ke skustelusta s ähkeess ä n :o 42. j oka kuuluu: "Perti-

nax minulle kertoi Barth ou hänelle ilmoittanut roskova va lmis 

pyrkimään Kansainliittoon seuraavilla ehdoilla: p rimo vas t aanotto 

yksimielinen se cöndo yleisen nonagressio s opimuksen j a mu tualisen 

puolustuksen hyväksyn tä tertio rotujen oikeuks ie n garantia". 

Tämän lis äks i luonnollis esti on venäl äi s ten eh tona vaki-

nainen paikka neuvostossa . 

Pari päi vää t ämän keskus telun jälkeen 011 useissa Pari~ 

sin lehdissä k ir joi tuksia oskovan mahd ollis esta tulosta Kansain-

liittoon, mi s t ä saa ttoi päätellä e t t ä ulkoministeri Barthou oli 

asiasta puhunut sanomalel timie h ille y leensä ja siten koettanut 

tehd ä p ropagandaa ti.sian puolesta. Onhan luonnollista että Rans

ka toivoisi }. oskovan tuloa Genbveen. enkä pidä t arpee Uisena 

s itä kysymystä erikoisesti eritellä. On luonnollista että va 

semmis.tolehd et tervehtiv ·· t huhua 11011a , jotavastoin oikeistoleh

dissä huomaa selvää epäröintiä. jos kohta ei suoranaista vas-
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tustusta. Le Tem , 
x l 

k ir Jo i t tnnu t. 

kuvaavasti kyllä ei ole vielä asiasta 

Olen m ö 8 kuullut mai nittavan, ett ä ·oskova olisi ai-

ke issa ehdot taa yleistä hyö kkäämättömyys80pimusta, mutta että 

se on l ykännyt suunni tel ansa toteuttamista odotellessa an, että 

a seriisuntakysymJ ksessä edes Jonkinlainen tulos saavu te ttaisiin. 

JUy ti s 00 sanottu ett ä Puolan ulkoministerin " sket täioen käynti 

.oskovassa ei tuottanut odotettuja tuloksia Ja että senvuoksi 

Litvinoff ei ka t so voi vansa käyttää Varsovaa aseenkaotajana 

t ällaisen ~ leis eo tikka r a Joi te tumman suunnitelma n prop agoimi-
xx) 

sekdi. 

Latvian t bkäläioeo l ähettil ~ s katsoo, ett · Venäjän t~lo 

Geneveen on periaatteel li esti päätetty a sia, Ja muu lta kuu

len ett ä b. ia olisi Loskovan Ja Pariisin välill ä pääte tty Jo 

Eerriot'n kuuluisan a t k n ikana. 

Puhutaan MY ÖS ' in siitä ett ä oskova olisi settaout eh-

doks1 Y;1d.y sva l t a in lii tty i eo s m n ikuisesti Kans iolli ttooo. 

Oli miten oli, F 'll " piireissä p i det ään yvin toden-

näkö isenä . e t t id l:osk ovan tulo K nsa inl ii ttoon ainaki n ~. yskuun 

yle iskokouksen h te:rdessä t ule e .. ktuaall ek si. 

xl 
Eräitä näistä ki joi ksist lähetetään samassa postissa 

eri kirJeenä. 
xx) 

Revue des deux ondes'in tunnet t u ulkopoliittinen kroni-
koitsiJa ~ioulle kertoi Joskin varautuen, että Beak olisi pyy
tänyt Litvinoffin suostumusta siihen, että Puola valtaisi Liet
tuan. mutta että sekä Litvinoff et tä Stalin olivat jyrkästi 
kieltäytyneet. Kerron tämän kaikellä reservillä. 
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ähetän t ä ten kunni oitta en Ulko&sia l nminl sterl Blle 

r a 0 tt ini n :o 11" , ' 0 a ki' sittelee a ihetta : 

'qanskan lainahankke et. 
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laailman ehd istössä on kerrottu ~anskan koetta ne en saa-

öa TndysveIIoi a iso on 1 inan , mutta e äon ni tune en koska Yh-

dysval to i~ vi r a 0 uiset oli s va t k~elt~ tyneet l aina · nte.masta 

maalle . j oka. e i ole täyt t äny t s tave loista johtuvia velvol li -

suuksiaan. 

Tämä huhu ei kuite '1:caan pidä pa ikkaansa sellai en an . 

R s ku ei ole ko et t u t saada laina~ eri ka sta. Sen i jaan Rans-

k ku t en t unnettua äsket äin on saanut lyhy t i ~i~e n 1 inan Hol-

l ann issa , .::luuruudel taan 100 miljoonaa fl oriin!a . Kun erää t ts.III e-

rik~alals et tinki t. jotka aiko iva t merkitä 0 an t äs t ä hollanti-

l a isest 1 i n eta , pyys~tsiihen lupaa maansa viranomaisilta, klel-

le ttl1n t eil t ä tämä yll äm ini tulla perus te 1 ulla. 

Tämä erlkan viranomaisten päätös on periaat teellisesti 

erittäin t ärkeä, k~ak8 se kohdistuu luonnollisesti k ikkiin mui-

h in maihin pa itsi Suomeen. 

Er "ä ss ä aikais emmassa rapClrtissani mainitsin Ranskan val

tiopankin johtajan minulle a skettäin kertoneen Saksan valtiopa.nkin 

Johtajan piakkoin olevan pakotettu turvautumaan aaamamiesten hy-

vään t ah toon. ikäl! nyttemmin kuulen, tullee Sohaoht Baselissa 
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huh t ikuussa i lmoi +. t~ n Saks an a ikovan viel ä lentaa , toden

näkö isesti ~ollaan, ulkom isten yksity isvelkojen koronmaksun. 

Sensija an en ole t äältäkäsin voinut kontrolloida tie

ton , a ikooko Schach t p i akkoin k äydä Yhdy svalloissa l~inahank_ 

ke i s s a . 
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~ooman ' s~ett äinen ko lmivaltakokous ja siit ä iheu tuneet 

protokolla t, j otKa 1 uo dosta neva t k ään teen Keski- j a Kaakkois-Eu-

roopan olitiika ssa, otettiin Ranska ssa aluksi va staan ihmeteltä-

väl l ä tyyneydellä, Syyt ä t äh än ei ole vaikea löytää, sill ä mer

k i tseehån ',lussolinin dipl omaa ttinen ak tiviteetti It äv llan itse

näisyyd en turvaamiseksi s amal l a kylmenemistä Berliinin ja ~ooman 

suh teissa. ~: 1. ään e i voi olla Pa rHsille sen mieluisampaa . Jo 

p itemmän a ikaa olen ollut muutenkin h uomaavinani, ett h ~an skan 

ulKopolii t ti s ell a johdolla on t aipuisuua myöntää Roomalle va rsin 

laa ja toimintava a us i'onavan ma issa, ilmeisestikin siten haluten 

r auhoi ttaa L s501inia, sHrt ää hänen kUntonsa sinnepäin pois 

muista RanSkalle ehkä a remmi sta kysymyksistä, j a ehk ~p ä myös hän

t ä lohduttaa niid en kielt ämättömien va stoinkäymisten jälkeen, j oi-

ta Roomalle merkitsi Li tvinoffin siellä käynti syksyllä ka ikkine 

pää- j a sivuilmi ö ineen. 

Tämän l is äksi on ilolla todettava, ett ä Pariisin ja RO~ 

man lehd istöt viime a ikoina ovat käy ttäneet t oisiinsa nähden en

tistä pal joa h illitympää kieltä j a että Ranskan Roomassa oleva 

suurlähettiläs tuli PariiSiin JUUri siksi Viikoksi, jolloin kolmi

valtakokous siellä pidettiin. Tiedetään että hänen täällä käyntin-
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sä tarkoitti selostaa hallitukselleen viimeisiä keskusteluJaan 

, oomassa, jotka ollv t olleet rauhoittavia ja jättändet selvän 

mahdo l l isuuden se l l a i s en sopimuksen löy tämi seksi, Joka he lpotta i

si ~ooman ja Pariisin Ja t kuvaa yh te isymmärrystä. Tar koi tuksena 

myös on ol lut , ett ä Pariisi, pe riaattees sa hyväksyen Rooman tu

lokse t, oma sta puole ta n t ek isi kaikke nsa rauhoittaakseen Pie

nen Enten ten pääk~ unkeJa ja saadakseen näm~ t mi käli mahdol

lista yhtymään ~ooman öytäkirjoihin. Olkoon et tä Pöytäkirjois

sa ei puhut a mitään rnuhansopimus t en tarkistuksesta _ j onka j oh

dosta Unkarin päämini sterin alle kir joitus ei t a innut olla ko

vinkaan ilo ielinen, mi k ä m. m. näkyy Lontoon or ienta t i oo n ra

ken t ane en kreivi Bethleni n kirpe äs t ä ttrvo stelusttt. ,...-on kuitenkin 

luvalla sanoe n käsi ttämät ön tä. mi tenkä v kav sti on voi tu aja

t el l a esim. Prahan yhtymi stä ni i h in. 

Täs t ä huolimat t a Le Te ~ sin t unnet tu jn t itava Rooman

Ur ee nv i t ja , viel ' enki n j"' lkeen ku.n pöy t äki r 0 ' en julkaise

mi sen t uttua ~ssolini piti ksket tlii s en tunnetun SUuren pu-

1 een s , koe tt i se i tt!:i ' luki ' a 1irilleen, i te n uhe en t arkoi tus 

oli ol l ut v in r a ur10i ttaa Berliinti; ja ettei mitään ollut 

ffiUUttunut siitä tilan teesta , joka vallitsi Ranskan su rlåhe tt i_ 

lb.än lähtiess ä 

Kuitenkin 

11nin puhe ei 

Ii.. 11siin. 

ääni h i lj~ ' selleen 

01 miellyttänyt Ja 

t ä" ll ä on 

arv s tel 

muu t tunu t . us-

on ollut ver-

rattain katkera, huo:l tta siitä ett ä Rooman le det selit tävä t 

Pariisiin saapuneen ~uheen tekstin olleen kahdesti oleellisilta 

kohdi ltaan epät a rkan. Rohkenisin väi ttää että pUhe ei ollut 

~ussolinin onnistune1.Jnpia. Se kylmenti kaikkia eikä tuonut mi

t ään uutta. Te kisi mieli sanoa että s e heikensi protokollain 

al lekirjoituksen ka ikkialla herättämää kiintoa. 

itä tulee suhteisiin Rooman ja Pariisin välillä, eräät 

virkavelJeni ovat hyvin varovaisesti suhta utuneet Rooman muka 
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muu ttunee se en äänil j iin, enkä itsekään kokonaan pääse siitä ~ä

s itwkses tä, e tt ä Ransk n diploma tia on a innkin Jossain määrin 

mennyt ansaan. 

nen suuri puhe , 

Sitä tod istaa 

j onka e. a 

mielestäni myö s Beneain äskettäi

o oli siinä, ettei Itävallan it-

senäisyyt t ä vo i da voima ssa olevien sopimuste n pohjalla garantoi

da muull a t valla ku i n k nsainv " i s esti. Tämähän ·on ollut Pa

riisinkin traditionaal ine n kan ta, a inakin t ähän asti. 

J os ' ohta Ra n skan ambassadöö rin toissapäl vä iaen. Roomaan 

p luunsa jälkeinen uusi ke sku s telu [ussollnin kanssa uudelleen 

on t ääll ä rauhoittanut mieliä, on kuitenkin tod e ttava. että 

Rooman Kokouksen kau t ta Tar d ieun tunnettu Tonavan mai d en järjes

t · issuunnitelma on katsottava menneen myttyyn. Ran skan oikeisto

l ehdet eivä t si i t ä D ielellään puhu. koska muoti a sia on syyttää 

Ranskan v semmistopuolueita ja va rsinkin radikaaleja kaikiste. syn-

ne is t ä , 

Ei ole lainkaan do tonta, etteikö ~anskassa teoreetti-

sesti ka tsoen olisi voitu saada herä ämään sympatioJa H 

reatauration puolesta. ·.Y ienissä. Ent. keisarinna Zita on syntyään 

Bourbon-P rman pri nsessa Ja omaa täällä paljon sekä sukulaisia 

ett ä yst äViä. Ja monelle Ran skan poliitikollekin Habsburgien pa

luu Wieniin nä,yttä,ytyy sikäli opportuunilta. ett ä se voisi pe-

1 s t aa Itä va llan sen nykyisestä umpikujasta. s.o. toiselta puo

len Berliinin, toiselta puolen Rooman painostuksesta. Pieni En

tente ja varsinkin prag J~. Belgrad pakottivat kuitenkin ParH

sin asettumaan va stustavalle kannalle. Sitäpaitsihan Budapest 

va rmasti kauan harkitsee ennenkuin se uudelleen luovuttaa vai-

voin vapautuneen Tapanin-kru.ununsa viha tu 111 e Habsburgellle. Ja 

voisiko Habsburgien poluu Wieniin edesauttaa Tonavan maiden ta

loudellista pelaatusta, mikä kuitenkin loppujen lopuksi on koko 

·tämän kysymyssikarmän pääprobleema ? Vaikka Mussolini luonnolli

sesti vastustaa Habslurgien paluuta, ei voi olla panematta mar-

killa. että perint~ruhtina8 Umberto, tullessaan Belgian kuninkaan 
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hau taj a isiin, ~uskin pe r i lle ääs t y ään l äh ti te r v ehtimään Zitaa 

a hWlen oikaansa Ot toa näiden linna ssa l ähe llä Louvainia. 

•. :utta Q.U. ir i naalille res tauratio ol1si sikälikin katastro~aal1nen. 

ett ä s e an t a isi t äyai n sylin valtteja Vatikaanille, j onka us

kollis i mp i v asa l leja aina olivat apostooliset Habsburgit. 

J os _ iume s te hdään Unka rin Ja Triestistä It ":va.l lan 

vap aasa tama, tulee s e kilh oi ttamaan Berliinin ruokaha lua Itäval-

l an kulmall a - nsoh luss merk itsisi silloin vielä suuremmassa 

mää ässä Saks n p ääs y H h~rienmerell&. Berliini tekee siis viisaas

t i, jos se odottaa fasoististen Dollfuss-subtiliteettien au to

maa ttista k eh i tystä uuteen . Berliinille suopeampaan viritykseen. 

x x 
x 

.eill ä on näi ssä olosuh t e issa odotettavissa l~! iviikkoina 

innoka sta di 10m a t ~ista ~ktivltee t ti a täll ä kulma lla. Bukarestis

sa a.s~e ttäin koolla ollut Pienen Ente nten yl e i sesikunt ien edus-

ta jain kokous on täs t ä esime r kk inä . en olis i l äh innä aiheutta -

uolan v äl i sen so imuks en ikaanaaama uusi suh-nut Sak s n 

ta: n... mi nen olaan. 3arthoun matka huhtikuun lopull a Varsovaan 

ja Pragiin tarkoi t t aa osaksi v " l1 tt ää Varsovan Ja Pragin välil .. 

lä, mutta s amall nyö s poh ti a Pienen ntenten ja varsinkin 

Pragin uutta ase nne tta Rooman kokouksen tul osten jo dosta. Ker

rotaan e t t ä P i eni En t ente olis i Turkilta ja :oskoval ta saanut 

j oitakin lu aukSi S , ~ o it lähe m i n en tunne mut ta ' o iden yhtey-

teen lienee se t e ttava Titulesoon suunnite ltu m. t ka j osk ovaan. 

Sit äp aitsi Titulesoo piakkoin sa uu Pa r i isiin Ran s kan hallituk

sen virallisesti kutsuma na . Kun vi el ä lisäämme ett ä p utaan 

Belgradin Ja Berliinin välillä sondeer auks i tehdyn Belgradin 

ja J rliinin välit eivä t oskaan l e olleet uonot, hu olima t ta 

s iitä et t ä Be ~adin edust .ana Berliinissä viitisen toista vuotta 

edelleen on sosi.listi - ja ett ä n ämä ondeeraukset aiheu ~ 

t.vat, mikäli tiedo •• a on periä. Rooman kasvaneesta va ikutusvallasta 

Itev l lassa ja Unkari.sa. niin kl,y ymmärrett "väks i ennustus, ettei dip 

loma tia lähiaikoina tule olemaan tyDttOmänä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa huhtikuun 19 p:nä 1934. 

UE IS: A • . 

' 1 I tJ Y S:.L Jy 

olYv -3y I 
' J 

Ulkoasiainministerialle. l 
H e 1 s i n k i. 

Lähetän tämän mukana kuntlioittaen Ulkoa8iainmi-

nisterialle raporttini n:o 20. Joka käsittelee aihetta: 

iksi ulkoministeri Beok aikoinaan kutsuttiin 

pois sotilasasiamiehen toimesta Pariisissa • 
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.- --
... J' ... ~ . .JLI ... I. ... ~ ... J ........ ..... SSA OLEVA LlUIIrYSrö. 

R.APORTTI n:o 20" 
"/1 /tJ'I ~ 

.23/'1 -)11 .] 

.Jj' 

- --- .. 
.... ~~~.1, i.~1 .ssa .l9. ... p:nä ... ~W!..H .. kuuta 19 .. ~".~ 

A sia: .... MJ.!~J~." .... ~J.~.Q.~J~t~.t.!'u:·.l ... ~".Q.~ ..... ~Jko 1-

.~.l,f:! .ll.f:!.~ ....... ~.Q.1, !I!~ .. ~.~.~ ... ra..r.U~J.~.~.~. ~ ................ _ 

Olen kauan ollut tietoinen aiiti. että Puolan nykyin.n 

ulkoministeri ev.~sti Beok. Joka sodan Jälkeisinä vuosina oli 
"' Puolan sotilasasiamiehenä Ran.ka..... äkkiL kut.uttiin täältä pols 

Ja että hänen lähtlSnaä rl1ppul sUtA että marsalkka Fooh. s11-

loin.n generalisslmns. sitä Jyrkästi vaati. 

Tämän aikolnaan huomiota herättäneen tapauksen syista 

en ole tähän saakka päässyt selv111e. Ja sotllaaasiam1eapl1re1s" 

säkin n~ vallltsevan siinä suht •• ssa ti.tämätto.,ytti. kut.n 

.ver.ti Karikoski on voinut todeta. Ranskalaiset itse eivät 

siitä p~ mielelllln. 

Iyttemaln on minun kuitenkin onn1atuJllt päästä s.lvl11. 

a.iasta Ja katson velvollisuudeks.ni siitä raportoida, koska 

Ranuan Ja Puolan vU •• &1kals111l suhte is111l alussa mainittu t.

paua tod.nnäkGisestl osaltaan on vaikuttanut. 

Eräillä suurilla päi välll8illä. mi .. ä 011 llianl pal~on 

korkeinta ranskalaista up ••• ristoa Ja .otila .... iamiehi.. B.ok 011 

pitänyt puh •• Il. ~o ... hän p.ittelemättä arvost.ll sitä s.lkkaa, 

.tti ranskalais.t sodan ~älkela1nl vuoa11lt. olivat JII7Y11 .. t var

slulll ItlL-lIIlroopan vallo 1 11. eotaarp.i ta. Jotka 080lttau tAlvat 

kaikUa _tä mill .n81l».okkai8ik8i. Kaikkihan ti.d.... .U' 

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

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

!avall1llell. 

61-.1 
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Beokin väitteissä oli perää. Ja Ranska teki itselleen varmaa

ti karhunpalveluksen vanhoJa sotatarpeita ~yd.ssäln uusille 

yatävilleen. Toinen asia on. oliko viisaata Beokin näin avoi

mesti siitä pahaa. Joka tap8Qksesaa Pooh heti Ja Jyrkässä 

muodos.. vaati Beokin poistntaumiata. Joka mY~8 tapahtui. 
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ASIA: ........................................................ .............. . 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

UE 11: A 4. 

Pari isissa huhtikuun 27 p :nä 1934. 

30 /(;'1 C. Jy 
31. r~y 

U1koasie,lnmlnis terllH1e, ' , 6 

H elsin k i. 

Lähe t än t :· nän oukana lrunnioi t taen Ulko asialnmlnis-

teriölle ra OT tini n :o 21, ~oka käsittelee a ihetta: 

i s " inen ti l a nne ~anskassa • 
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Salainen. 
P A ~ II S I .SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 21 

3Y 
raI:'ilsi .ssa ... ?P. .. p:nä . :h.~.h..H .... kuuta 19 ... ~ .• 

ObJe k tiivi s en t a rkkailiJan t~tyy myöntää, että tilanne 

Ra nSKassa viime viikkoJen aikana huomattavasti on konsolidoi~-

nu t. Helmikuun 6 p:n Jälkeisinä hermostuneina viikkoina yleinen 

mielipide pyrki vaatimaan Doumerguelta Ja hänen hallitukseltaan 

miltei silmänräpäyksellisiä toimenpiteitä Ja näkyviä tuloksia. 

tta senjälkeen kuin uusi '.alli tus on osoittanut sekä halua 

että t a rmoa niinhyvin poliittisesti kuin t a loudellisesti, on 

yleinen mielipide alkanut rauhoittua. Pitäisin nyt tällä hetkel

lä Jotenkin varma na, ettei Doumerguen hallituksen budjetin tasa

painoon saattamista tarkoittavi a Jyrkkiäkään toimenpiteitä tulla 

enää vakava sti uhkaamaan • 

Virkamiesten v astustusta on katsottava suureksi osaksi 

siltä kannalta, että virkamieskysymys viime vuosina on ollut 

sosialistien kepp ihevonen, virkamieskunta kun syndikalisoituna Ja, 

varsinkin mitä a lempiin virkamiehiin tulee, hyvin suurelta osal

taan sosialistisena, on sosialistipuolueen Johdolle tärkeä vaali

valtti. Kaikki radikaalihalliblkset, ollen parlamentissa sosialis

tien kannatuksen tarpeessa, olivat pakotetut lASon Blumin kiivaan 

vas~s~ksen vuoksi poistamaan finansslehdotuksistaan virkamieaty_ 

symyksen. Tämä suureksi osaksi selittää hal11~sen tOimenp1teitA 

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

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

• ••••• ••••••••••••••• • •••• • ••••••• h .................... ..... .......... . . ........... ...... ... ........... ... ............ . .. .. . .... .. " ••• • •••• , ••• _ ...... .... ......... ......... .. 

...... _ ........ _ ........................................... ~~!~!!~.~~! ........ ....... ......... ... .................................................. . 

.... ... H · ... __ •••• __ • __ ..... ••• .. •• • • .......... .. ... H ....... . .. . .. . ....... . . .. __ .. . .. . ......... . .... . ..... . . . ...... . ....... .. . . . ....... . .. .... ..... . . ... _ . . .. .......... . ... ..... . 
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va staan tähdätty~en Ja nWtyviäk1n (mutta ulkomaan lehdissä vah

vasti liioiteltuJa) muotoJa saaneen virkamiesten vastust~aen, 

koskapa siinä tuli ilmoille hallituskoalition ulkopuolelle ~ää

neiden sosialistien yritys kostaa hallitukselle kär8imänaä tap

pio. Tuntuu luultavalta, että tämäkin kysymys on poistumaa_ 

päiväjär jestyksestä, sitä suur emmalla syyllä kun virkamiesten 

luvun i enen t ämiaeen 10 5; :l1a Ja he idä n palkkoJensa s lennUltseen 

täällä oli o lemas ~n todellinen aihe. Että Ranskassa on n. 

00.000 virkamiestä on itsessään luonnoton tilanne. Ja mitä 

palkkoi in tAl lee on todettava, että varsinkin alemmissa palklta

luokia .. , mutta ~ös keakikokoisiin palkkoihin nähden on tähän

astinen taso verrattuna hormaaliseen frang1aikaan ainakin yhtä 

suuri mutta yleensä suurempi knin frangin 5-kertainen lasku. 

Ainoastaan kaikkein korkeimmissa palkkaluokissa palkat eivät ole 

kokonaan seuranneet frangin laskua. Voinee liioittelematta a_

noa, että palkat suurin piirtein ovat seuranneet korkeata hin

t a tasoa. Olisihan luonnollista että hallitus palkkoJen vähentä

misen rinnalla pyrkisi alentamaan hintatasonkin. Täh änastiset 

deflatioyritykset eivät tosin n~tä kovinkaan etfektiivisiltä 

riippuen tämän maan taloudellisen rakenteen eriBkummallisesta 

luonteeata. 

Samoin tÖJtyy my~ntää että entisten rintamamiesten, elät

keennauttlJain ~.n.e. edu1saa on ollut palJon luonnotonta, ~oJta 

oli pOiatettava. Ranskaaaa on eletty tähän aati v:n 1918 he

rättämäasä nousuhengessä eikä kukaan ole uskaltanut vakavasti 

panna sulkuJa tälle, parlamentin suosimalle nousSUWlllalle, Jolta 

frangin laskun ~älkec 1926 .. i uutta v8l1htia. !1a8ä on yksi 

taloudellisten epäkohtien ayv1mpiA syitä. On luonnotonta että 

Jolta vl1d.s tai ainatin ~oka kuudea a1ltalhmlnen, m.1set al1han 
~Oqkun 

luettuina, Joa.kln modos .. on nostanut /vuotuisen palkan tai 

aya,atukaen Yaltion varoista. 

Erittäin tärkeäksi _awt».kaelta1 on kataottava että hal

li1a1ks8D on onnlatu.Dut aik&anaaa4a rUlw.mam1eaten kana.. 1I1te18-
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ymmärr,y8 supistllksiin nähden. TIlä voimakkaammaksi käynyt vaati

mus, että lopultakin on pantava sulku luonnottomasti Jatkunee. 

le valtlonvaroJen välirinkäytl5Ue on näet aina vaimentllnut, kun 

suunnitellut toimenpiteet ov~ uhanneet suuntautua vaatiJo1hin 

itseensä! Näyttää siltä että uusi hallitus todella on aaavut-

tame.ssa käänteen tässä egoistise.sa 

keampi tehtävä maasea missä yksilön 

korotettu kiistämättl5mäksi hyveeksi. 

käsi tyksessä -

Joka8l1h.teinen 

sitä vai-

vapaus on 

Paras todistus s11 tä että luottamus on palaamalIsa on 

siinä että valtion arvopaperit noteerataan p15rsllissä yhä koho • 

viin kursseihin Ja että tämän kautta ostohalu nousee Ja tes~-

roitua rahaa alkaa tlllla ulos sukanv&''t"resta. Jos tätä muntaa 

Jatkuu k~ valtion my15s mahdolliseksi konvertoida aikaisempia 

lainoJa, mikä luonnollisesti vielä suuremmassa määrässä helpot

taisi hallituksen tervehdyttämispolitiikkaa. 

Luonnollisesti vielä pinnan alla kytee. Oikeistonuorison 

taholla JärJestäydytään osaksi hitlerimäisesti, Ja kerrotaan et

tA vasemmalla myöskin liittoudutaan Ja va rustaudutaan, Jopa 

aSe1stutalUl. Mutta nämä ilmil5t tuntuvat tällä hetkellä palJoa 

vaarattomamml1ta kuin vielä kuukausi takaperin. Yksin tunnetut 

skandaali Jutut alkavat hilJakseUeen Juosta hiekkaan, mikä rat

kaiau todennäköisesti yhteisen Ja tulevaisuuden kannalta loppu

Jen lopuksi olisi toivottavin. Tämä luonnollisesti ei merkitse 

sitä, etteikö yllätyksiä Ja uusia skandaalin haarautumia vielä 

voisi ilmaantua, vaan olen ainoastaan tahtonut väittU, että 

niillä kysymykset eivät enU samassa määrässä ole tapah tum1en Ja 

aJatusten keSkipisteenä. 

14i tä helmikuun 6 päiviin tapahtumiin muuten tulee, olen 

edelleen aivan samalla kannalla kuln minkl eaitin raporteiaaan! 

heti niiden Jälkeen. TiilIä tarkoitan, että edelleen katson olkele

ton Ja sen vaikutalkaen alaisten lehtien kl,Jttlineen hyväkseen riD

tamamte.ten y.m. innostusta Ja lsänmaallista entusia .. ia p.ol.e-
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tarkoi tuksl1n, mikä päättyi onnellisesti kansalliseen union1in 

perustuvan hallituksen muodostamiseen. Yhtä varma olen edelleen 

si itä , että Daladier'n viimeisen hallituksen oli pakko toimia 

kuten se toimi - Sitäpaitsi ei ole mitenkään toteenn~tetty, 

että hallitus olisi anta nut käskyn ampua, päinvastoin _ sIllä 

Jos Joukot olisiva t vapaasti saaneet harJoittaa mielivaltaansa 

kaduilla, tunkeutua parlamenttiin, ehkä Elys4ehen, olisi para~ 

tumattomia erehdyksiä tapahtunut. SUurin piirtein täytyy olla 

tyytyväinen, että kaikki näinkin rauhallisesti suJui, samalla 

kun on iloittava siitä, että aikaisempiin VäärinkäytOksiin to

della tarmokkaasti on käyty käsiksi. Tämä merkitsee yhtä vähän 

nyt kun silloin, että Jotain olisi muuttunut Ranskan Ja sen 

kansan sisäisessä rakenteessa. 

Kauppapoli tl1kankin kannalta on huoma t ta vlssa pieni helpo

tus. Hallituksen kl1ntiOpoli tUkka on osoi ttautunu t helpommaksl 

toteuttaa kuin luultiin Ja toiveita on viennin kasvamisesta. 

Omalta kohdaltani olen viimeisissä keskust8luissant kauPRaministe

riOssä huomannut suurempaa rauhoittwmista. Ja uusien sopimusten 

aikaansaanti useimpien maiden kanssa (Saksaa 

vielä lukuunottamatta) on ainakin teoreettinen 

Ja xtatä Englantla 
xl 

saavu 1us. Varsln-

kin kauppasuhteiden JärJestyminen Italian. Svei tain, Portugalin, 

Moskovan y.m. maiden kansaa. JOiden kanaaa viime aikolna on 

vallinnut enemmän tai vähemmän salattu kauppa so ta , oh liaännyt 

uuden hallituksen prestigeä. 

Hallitus vekDuttaa Jatkavansa deflatiopolitilkan rinnalla 

frangin pysyttämistä kullasaa. 

Tämä yleiskats8As on ollut välttämätOn sen nootln ymair-

tämisetsi, Jonka Ranska as.kysymyksessä t.k. 17 

lannille. Siitä puhun seuraavassa raporti.sa. 

p:nä Jätti EQg_ 

!lo(lIIA-a. 
xi 

Tänäln lehdet tertont, .ttä Ameritkaan on kiel tolaln kaaduttua '9'1e-
~ alkoholla Ja viin.Jä 160 milJoonan frangln .de.tl. SamppanJ.an nlbA.n 
tilann. on vlheamän ilahuttaYa. .111ä aamppanJan tulll Yhdysvallol ... 
on 6 tert.a korkeuapl mln '9'Uni.n. Silkka JOhon .n oli '9'ol_t oU. 
'9'lU .... tta kqPP&m1n1s1lerl .... 1 .en Johdo.ta .ttä SUOll •••• nla&t t1UJ.1t 

:::! !~~st.~t. mltä Raoat. toi'9'ol '9'ol'9'an .. t.,ttll hTYät ••• n Aa'r~ 
~In, tOlstal •• tsl mlteakln tulot •• tta. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

,..... 
RYHMÄ: ~ : ................... ................. . 

OSASTO: S.~~ .. : ...... ...... .... .. .... ...... .... ..... .. 

• ASIA: ...... ............................................. .... .... .. 

( n ' 
.~ .. ~.~.~;.~5.~.~.! ..... ~.~ .. ~~ ....... ~.4.~.~J. ~ .. ~ ........ t~.d.Q.~.~.ff1.: .... ~ ... ~~. J{ q . 

~- tlf'~ {' 

....... ..................................... .. ........ '::.r4..; ... ~~.~ .......... %.~.~.: ........................................ ... .. ..... .. .. 

.. ............................ .. .... ....... .................. ........... .... .. ................. ....... .......... · ...... · .. · .... · .. · ...... ·· .. · .. ······ .. ~~f·y. .. ·..rt· ~ y . 

• 



• 

• 

.... . ....... 1 ... ~ .... ~ ... l ... l.J~ .... ~ ...... .. 88A OLEVA LÄH ETY8TÖ. 

KIRJELMÄ n:o 7. 9 7- -:: .~ 77 
Par1.1,l .SSA ... ~ P:NÄ huhtl .KUUTA 19 .. ~ • 

VIITTAUS: .... .. .. ......... ... ..... .. ............................ ........... .... N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY ....... .. ........ n:o .. 

VIITTAUS: .. D.U.M. . 1 · 19 ....... . . 

..... ... Jllto...' .1 • . 1J!11!.l.nl.~ e:rll . LLE 

ASIA:R'portU 1:0 gI L . ... m . . ..... _ 

UI .: • 4. 

Llhe~ tlmAn aukana kunnloltt.en UlkO.81alaalnlste • 
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Asia : Erä 1 U kauppapol11 tt1s1a 

Salainen . 

'fJl ~L( "" 
LI!,! , ~ y .- --_-_ 
f · -
~ (!~ 

Lounaalla eilen luonan1 011 minulla p1tkä keskustelu 

ulkoas1a1nminis t eri6n kauppaosaston päällikön kre1Ti de la BAUMEN 

kanssa, josta keskus t elusta eräät seikat ans.itseTat huomiota_ 

Katsoen s1ihen että Ranskan 2 - 3 T1imeisen Tuoden ku-

luessa inaugur01ma uus1 kaupp_po11tiikka alkaa juosta normaalta

mln, on ulkoas1ainm1n1ster16n kauppaosastolla, yhteydessä kauppa

ain1ster16n kanasa, alettu ha kita voitais11nko jollain tavalla 

tehdä nykyiset kiint16t p,lastisemmiks1_ ~ällöin on äskettäin 

herännyt ajatus, jota on tarkoitus koettaa toteuttaa, nimittä1n 

aellainen että varsink1n sellais11n tuont1taTar01h1n nähden j01hin 

Ranskalla on Tain p1eniä · ki1nti6itä ayönnettäTänä, e1 01is1 enlä 

matemaatt1sest1 k1int16itä kaik1l1e maille myönnettäTä Taen s11r

ryttäTä s1lle kannalle että jos, kuten kre1T1 de la "u.ea sa

nat aattu1Tat, Ranskalla on my~nnettäTaaa k11nti6Dä yksi sika ja 

,.ksi llUllD88, ei tästä lähtien enU. sikaa ta1 ~88ta pantai

si neljään, Tiiteen taikka useaapaen osaan, jotta kukin pyytäjä 

aa1si aatemaatisen osuutensa, Taan koetetta1siin mikäli mahdol11s

ta järjestää as1at n1in että sika kokonaisuudessaan annettaisiin 

toiaelle aaalle, l .... s toiselle j_nee. 

Huomaut1n kohta tähän, aiten erittäin del1kaatt1 tällainen 

jakelu tulis1 oleaaan osaks1 aenTUoksi, että hintapolitiikka toi-

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1: 
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•• 88a ~t1kl.a... 'YOl kehi uya ftllaD to18 •• n suuntaan tul. toi

•••• a. jo.ta aih.utui.l. .t'l a.ianoaai •• t ... t joutui.iTat joko 

.uo.ituik.i taikka 41.kr1m1.014uikal. Huomautln a7ö.k1n, .tta auu

ri.s. artikloi.a. tIaI tuott.lal Banakaan Ti.Tlll. maille erl.-

o .. i&1. hanlräluuk.l., Joa yhtäkkll toln.n teoll1auuaha.ra a_.t

täisi oaan tihlDaatlsta kiintlö" 'YOt.atta altl .1joitta. .uu.ll., 

toin.n taa.en .. lsl suureaman kiintlön, jota ae eht& .1 Toi.l 

.inakaan aluksi tlyttää. 

ka 

hin 

KreiTl 4e 1. Baume m76n81. että ky.ym7s 

Ja koapllkoi tu ja ett.l sitä Toi toteuttaa 

on erlttli. ar

suuriin artiklol-

nan l ähiDDä pieniin. Tarkoi tus on koettaa si tä enaik.l .0-

nähden jotka el~t meitl kiinno.ta. T1tta • eräi.iin taTar01hin 

Puhuimme m76s 

ja huomautin aiitl. 

KreiTi de la Baume 

x 
x 

Suomen ja Sek.an uudeata 

mitenk& Taikeata on ollut 

onnittell meitl kultenkln 

kauppa.opiaukse8t. 

plästä tulokseen. 

siitä. .ttl olt.De 

tull •• t ajoiasa tulokae.n. Taikkemm. .hkä joka suhteessa oli81kaan 

tyytyYåi.et, al11l hän puol.ataan pelkAl Sekaasaa pian olojen ka

hl U7T1n Tar.1Dkln maanTllje17salall. niin autark1sikal. että tul •• 

• oleMan h7T1D nike.t. tästl lähtien pää.ta Saksan kana.. sopl

aukse.n. Benslea DäkJ7 it.e .de.sä oleTi. neuTotteluja pelkääTIn. 

sa.oin ... 01 hän Italian kans.a käyYän yhä Taikeammakal 

neu90tella. oaak.i a .. o18ta s71atl., osakal .ri ttäin huol.atuttaTU 

rahatllant.en johdosta silnä ....... Ben.kahan pari päiTää .1tten 

on tullut aopiauka.en Italian kan ... a, jo.t. hIn tt.eIIn pnnU, •• 

11. 

x 

l8.ku.tel~. ~ak1n Japanln 1bI leaaTaTaata du.,1Dgiata. 

Xr.1Tl 4e la Bauaa pUl aiTan Ta1'll&Jla, .tU hl!1Dkla pia kaik

kl .uRt auazy.llat OTat pak!t.tut zh!rr"n zhtaia.en rint., •• , 

KM 4.,,,, .. p.t.... Baa pUl to4eIUllkGlsenä, .UI Japuln 



ästettAln nlln merkl111 .. 111 tal sanols~eko nonchalantl11a 

tnalla julist.... aollro.doktrl1nl Kl1naasa (lu.: Itä-..... l

assa) j o antls1pol tätA auld.n suurTaltoj.n tul.yaa yht.ls. 

t,.ZStA: &.0. J"apanl haluaa jo np tal._ w.ralta yarata 1"

selle.n Itä-Aasiassa ja enn.nkalkk.a Klinassa Taraat markkl

nat. 1apanln suurta huoaiota herättänyt el. ollsl .iie a1-

nekln yhtä paljon taloud.llis.stl e.llt.ttAY&. 

x 

Keekustelust.... käy 1 selyäaU Uml, mit.n paljoa 

luottayaleemmln Ranskan yiranoma1set ltse kat80~t taloud~

lie.en tuleyaisuut.en kuln mlkA oli aeianlalta Yle1l auu. 

t~la kuukausla sltten (mihln Yllttas1D jo raportl.sanl n:o 

21) • 
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Ulkoasiainmini ste ri1l1ile, 
:~ u 

HeI s i n k i. 

Lähetän t ämän mukana kunnioittaen Ulkoasialnmi-

nls t eriölle raporttini n:o 23, joka käsittelee aihetta: 

Venäjän ehdotus J er1iinissä koskien 

3a1 t i an mai ta. 
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Salainen . 

)'6 ;or.;:J 

10- jy 

J y 

Parhaaksi todistukseksi siitä että Ranskassa käsitetään 

Moskovan Berliinissä tekemä ehdotus Baltian maiden itsenäisnden 

turvaamiseksi suurpoliittiseksi kysymykseksi, Jonka t akana on v&

hemmän näiden maiden itsenäisyyden takaaminen kuin Moskovan ~_ 

teiden JärJestely suuriin naapure1hinsa Puolaan Ja Sak.aan, . on 

katsottava sitä seikkaa, ett ä lehdet ovat sisältäneet Joukon 

kirJoituksia tästä kysymyksestä. Puhumatta lyhyemmistä Ja pitem

mistä informatoorisista aähkeistä Ja tiedonannoista. ainakin Le 

Temps. Journal des D6bats, Figaro Ja l'Ere Nouvelle Julkaisivat 

sUtä erityisiä kirJoi1a1ksia. Jotka Lähetystl3 on Ulk6ministerUU'n 

lähettänyt • 

~ivan riippumatta asianomaisten leh tien poliittisesta väri

tykseatä, kaikki ovat nähneet Sakaan vastaukaessa man~~v.rin Ja 

tulkinneet Berliinin kiellon siten. että Berliini täten haluaa 

pidlttll itselleen kaikki oikeudet territoriaalia1inkin muutoksiin 

idäa.l. TIImJ1 S&kaan kantahan on luonnollinen Ja on t~ .. sl so

pusoinnu.sa Sakaan sodanJälkeisen ulkopolitiikan kanssa silti 

Kakka m.n se Stre.emann1n tu.ltua valtaan Jäll.en alkoi aaada 

pla.tillisia muotoJa. ~itä takeita tahanaa länsir&Jan turva-.1-

•• kal. auttli mltlln takeita itäraJan suht.en" - sllnlhln 011 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulc.siin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ........ .) : 
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2. 

streaemannin ulkopol itiikan a ja o. 

Äivan riip~tta siitä että Moskovan Berliinissä tek •• ä 

esitys suureksi osaksi oli taktiikkaa, mistä alempana. t~tynee 

myOntää et tä Saksan kielteisen vastauksen motivointi ei ollut 

aivan loogillinen: Jollei mikään vaara uhkaa Baltian maita Ve· 

näjän puolelta eikä liioin saksan puolelta, eikä kolmatta 

ole olemassa, niin mikä estää Sakaaa deklaratioon yhtymästä? 

Vastauksen antaa Uude n Suomen Berliinin-kirjeenvaihtaja 26/~ kir

joittaessaan seuraavat sanat, joista saksan hallitus varmaankin 

hänelle on vähemmän kiitollinen: WNäitten saksan viralliselta ta

holta saatujen aj a tusten ~isäksi on kirjeenvaihtajanne kuullut 

Berliinin poliittisissa piireissä esitettävän mielip iteen, ettei 

Saksa kA tso voiva nsa suostua puheenalaiseen takaukseen myOskään 

siitä syystä, ettei a llek irjoite ttavaksi ejateltu takauspeytäkir

Ja taka isi Memel-aluetta eli slis aluetta, johon nähden saksa 

katsoo tehdyn vääryyttä j a j onka se lukee kerran tarklstetta-· 

vain alueitten J oukkoon: 

Yll ä sanottu ei merkitse ~lnkaan sitä ettelkO meidän, 

joita Saksa ei uhanne, olisl oltava tyytyväisiä siitä että 

Saksan kielteinen v~ staus pelastaa meidät takuutarJouksesta, jo

ta emme halua. Mutta eteläisten naapuri emme asema ei ole Sak

san vastauksesta parantunut, päinvastoin, Jotapaitsi asialla on 

laajempi merkitys Josta seuraavaasa. 

Kun 28/~ lähetystöneuvos J ä rnefeltin kanssa kävLmme 

~ai d 'Oraaylla Jättä mässä korttimme erinäisille virkamiehille, 

tapasimme käytäväsaä ministeri Bargetonin, poliittisen osaston 

plällikBn, joka pyysi meidät pubeilleen. Keskustelu siirtyi Jo

tenkin kohta otaakeaaiaan. TällBin kävi ilmi ensinnäkin, että 

Bargeton varain huonosti ~ai kyaymyksen tauatan, että häntä 

kiinnoati a81aa8& vain Moskovan ~rvalli~u~yrk~s läDD •• s& Ja 

Berliinin vaat~kseen siaäl~t.tty tarkoitus. Läbetystaneuyo. JIr-

nefelt tull.e tästä lähemmin kertomaan SUomeen palattuaan. Kai. 
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nitsen vain ett ä molemmat jossain määrin huoleatuimme huomates-

samme miten pääasia , Baltian maid en turvallisuus, jäi hänel tä 

syrjään. Näimme myös mitenkä Bargeton katseli asioita varsin 

suuressa määrin oskovan silmillä . Tahtoisin tähän lisätä, että 

täkäläisiss ä virkamiehissä jo alkaa huoma ta samantapaista kiin

nostunutta rakkautta Venäjän kysymyksiin kuin minkä totesin Ber

liinissä. Rapallon r keen. Juuri ministeri Bargeton on tässä 

suhteessa verrattavissa ~al lroth- Ja H~schildt-vainajiin. 

Vappuna lounailin Ranskan ent. Fietarissa (1917-1918) ol

leen ambas sadöörin Noulensin luona. Olin ajatellut ett ä hän, jo-

ka vasta ilmestyneissä muistelmissaan osoittaa suurta vastenmie-

lisJyttä kaikkeen bolshevismiin nähden, olisi nähnyt t ässäkin 

asiassa pinnan alle. Näin ei kuitenkaan ollut asianlaita, vaan 

häntäkin kl1nposti enemmän Saks&n vasta.us ja siinä It~Euroopan 

re.uhalle pi ilevä vaara. Sekä hänen ett ä p rin muun läsnäolleen 

poliittisia oloj& blntevan henkilön sanoista kävi ilmi, että 

täällä haave1l1aan jonkinlailta it~eurooppalaista Loaarnoa, joka 

järjestäisi Itä-EUroopan uuden politiikan luomat haolestumisen 

&iheet. Toinen asia on yhtyisikö siihen Ranska itse. 

Sitä seuraavana päivänä 2/5 ollessani pääministerin, ent. 
x) 

presidentti Doumerguen puheilla, otin myös otsakeasian puheeksi 

lähiånä antaakseni hänen ymmärtää, joskin hyvin varovaisessa auo

dos... ettei minWl halli blkseni erikoisen mielellään näe selklllD

me takana keskusteltavan itsenäisyytemme takaamis.sta, Jota ti.

tääkseni ei mikään vaara uhkaa, Doumergue sanoi tällöin kah

te.nkin otteeseen aiDOat oikeat aanat: -Koko Koskovan d .... roh. 

Berliinissä .1 ollut ~uta kuin manöOv.ri-. 

!.k. 4 p:nä 011 minulla pitkä ke.kustelu virolals.n 

virtavelJ.ni ministeri Strandmanin kan.aa näistä asiol.ta. !Ir

k.inU siinä mi U StranGaan minulle k.rtol 011 s. että Lie t
i'IaI.7ntlni tarkoitus 011 llhllUll saada tilaia1uS uitiu. oDDl'" 
tel1lJll ent. prea1dentUle. ~oka tllltlUl1sen oleskelun! nelJIaI ... 
at.aä1 •• nä vuotena 011 taaavallan presid.nttinä. Keskust.lun ~_ 
lue... koakettelln IQ'O. "l.alm.1JetuaJqQIIT.U meilli Ja tolvOllllt
al.... Ranakaan näb4en aiinä alhteeaa. mistä olen tehD1t .el
koa eri kirjee •• ä. 
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". 
tua täällä ~ai d ' Orsaylla on virallisesti tiedustellut, mitä 

Ranska tekee Jos Saksa hyakkää liettualaiselle alueelle (lue: 

Memell1nl. Ranskan vastauksesta Strandman ei mi tään tienll7t, ei 

edes onko sellainen annettu. strandman 8anoi saaneensa tietonsa 

aivan luotettavasta lähteestä voimatta sitä kuitenkaan mainita. 
1.....J:t. ..... a--.v 

Samoin kertoi Strandman, että tat.,.. hallitns, Joka Jo aikai-

semm1n on osoittanut eräänlaista hermostuneisu.u.tta Itä-Eu.roopan 

mu.u.ttuneen politiikan vuoksi, todella on kääntynyt Viron ja 

Latvian hallitusten puolean ehdottaen baltilaista liittoa. Strand

man sanoi Juuri lähettäneensä tämän johdosta h&l.litukselleen h~ 

neltä pyydetyn lausunnon, sitä kuitenkaan minulle selostamatta. 

SenSijaan hän kertoi sen kiintoisan tosiasian, että Liettuan eh

dotu.ksen tekstistä käy ilmi, Joskaan sitä ei sanota express1s 

verbis, että Kaunas nyttemmin Jo on v&l.mis rajoittamaan liitto

tapauksessa aika~semman vaatimuksensa Vilnoon nähden siihen että 

se tyyty1si, Jos Tallinna Ja Rl1ga ilmaisevat suhtautuvansa s11-
x) 

hen neutraalisesti. 

Strandman ei näyttänyt erikoisesti uskovan Riigan halli

tuksen tot.eisiin koskien jonkinlaista baltilaista Leoamoa, jo

hon kaikki vallat voisivat liittyä, Ja hän kertoi kysyneensä 

latvialaiselta virkavelJeltämme, uskooko tämä todella Lontoon .el

laiseen yhtyvän. Latvialainen oli hetkisen mietittyään vastenmie

lisesti my~ntänyt ei sitä uskovansa. Strandman uolest&an ei 

konut Saksan 111ttymismahdoll1suu.ksl1n eikä hän uskonut edee 

Ranskan sitä tekevln. 

En ole vielä pääsawt selville siitä, olisiko mahdollises

ti ~ai diOr.., itse, joka kaikin tavoin aJaa sanoisimmeko Mos

kovan jälleen-eurooppalaistumista ja Joka toivoo ~skovan luovan 

llnairajalle kokonaisen hylkkllmättamJ7leopimusver.kon - ei niin pal

~oa senvuokai ett. Ranska haluaiai tnrvat& Venljln intressit 

x) 
10/S. Eilen saapuneesaa U~:lan tiedotuksessa n:o 86 (: mln. 

PaliD1n raportti n:o e), sivu 1. oleva kohta 5 vahvistaa yUI
aanotun. 
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Kaukaisessa Idässä v en enemmän senvuoksi että sen kävisi hel

pommaksi saada uus i ys t ävänsä Genåvessä Ja muualla "tunnustetuk

si als salonsfähig - Moskovalle ehdottanut otsakkeessa main1 tun 

ddmarohen tekoa. siten samalla saattaakseen saksan vaikeaan ase-

maan. 

En ele voinut vielä tavata kaikkia niitä henk il~itä, 

joita h aluaisin t ava ta otsakeasian valaisemiseksi Ja palaan to

dennäk~ isesti vielä asiaan. Mutta tahtoisin kiinnittää huomiota 

a ivan erikoisesti siihen että Jos Moskova Jatkaa tämäntapaisia. 

omia erikoisintresseJänsä tarkoittavia temppuja. on otettava huo-

tt mioon ett ä sen ääni nykyään kaikuu pitemmälle kuin aikaisemmin 

Ja et tä emme enää voi luottaa siihen että tällaisiin temppui

hin suurvaltojen pääkaupungissa suht~dutaan kuten ennen, s.o. 

yliolkaisesti, temppuina Joiden tarkoitu~erän kaikki tuntevat. 

Päinvastoin täytyy ottaa huomioon se mahdolliSUUS. että VenäJän 

ääni alkaa vakavasti kuulua eurooppalaisessa konsertissa. Tämähän 

on meille varsin vaarallista silloin kun keskustelu koskee mei

tä Ja eteläisiä naapureitamme, Ja meidän käy sen k~tta yhä 

enemmän vhlttämättllmäksi pitää huolta siitä että oma katsantokan-

tt tammeki~ pääsee näkyviin. Otsakeasiassa erikoisesti meidän kantam

me sen lisäksi on monessa suhteessa toinen kuin Jopa Baltian 

maiden. Jotka pelkäävät. ja syystä, 

me itse. Tätä silmälläpitäen otinkin 

nisterin kanssa 2/~, mistä y lempänä 

Saksan vaaraa enemmän kuin 

otsakeasian puheeksi päämi

tein selkoa. Ja olen siitä 

puhunut muissakin piireissä. Koska kuitenkin lähettilään mahdolli

suudet ilman erikoisohJei ta ovat rajoitetut, olkoonpa että hln 

pääpiirteisaään tuntee hallituksensa kannan, Ja ottaen huomioon 

että otaakeasiaata kaiketi vielä palJonkin tullaan lähiaikoina pu

bumaan. olisin kiitollinen mahdollisimman seikkaperäisistä Jatku

vista tiedonannoista siitA, miten kotona suhtau~taan sinne keräID

t.fvään uutiaaineistoon koskien otaateaaiaaJ rohken1ainpa Jopa alla

taa harki ttavaks1, eiklS oliai syytä .. et_a llhettlläiden k"tet-

täYltai lyhyklLlnen lIl8morandwal, Joaaa .. lt.tt~al1n kokO tllaln 
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kysymyskompleksin aika isemmat vaiheet Ja Suomen virallinen sWh

tautuminen niihin Ja varsinkin kysymyksen uusiMpaan vaiheeseen. 

Tä tä memorandumia lähettiläät voisivat k~ttää harkintansa mn

kaan keskusteluissaan asemamaittensa hallituspiireisaä. 
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Viitaten raporttiini n:o 23 t ä ten kunnioittaen pyy

dän korJaamaan siinä sivulla 4 kuudennella rivillä tapah

tuneen kir joi tusvirheen. Sanotussa kohdassa näet sanotaan 

" - - - että Latvian hallitus". p.o. "

halli tus ... '! 

että Liettuan 
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Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainministeri6lle 

raporttini n:o 24, Joka käs1ttelee aihetta: 

Ranskan radikaalit Ja uusi tilanne. 
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Kuten tunnettua vallitsee radikaalisessa (porvarilpuolue •• -

sa melkoinen haJaannus uuden sisäisen tilanteen Johdosta JOhtuen 

tämä siitä ett ä uolueen vasen siipi n. k . nuorturkkilaiset osak

si doktrinäärisist ä. osaksi taktillisista syistä vastustaa yhtei8-

tyOtä porvarillisen keskustan Ja oikeiston kanssa. 

Tämän vasemman siiven huomatuimpia JohtaJia on Bergery. 

Krassinin en t. vävy. Joka aina on osoittanut suurta ymmärtämys

tä Moskovaan nähden Jopa aJoittain ollut Moskovan täkäJ.äinen 

porvarillinen ääni torvi. 

TyytymättOmänä uusi1n oloihin Berger,y helmikuun 6 p:n Jäl

keen pyysi vapautusta edustaJatoimestaan asettuakseen uudelleen 

ehdokkaaksi vanhassa vaalipiirissään. antesin kaupungissa. Tämän 

tempun tarkoitus oli JärJestää halli~sen vihollisille mahdolli

suus manirestoida kansa.ll1sta kokoomusta vastaan Ja Berg·er,y alot

tikin voimakkaan vaalitaistelun, Jonka tunnuslauseena oli kommu

nistien. molempien sosialistipuolueiden Ja radikaalisen vasemmis

ton yhdistäminen laaJaan hallituksenvastaiseen yhtymään, union de. 

ge.u.ohea. 

Manteain vaali on vi1JDe päivinä ollu tkln Sisäpol1 tiikan 

pOlttopiateenl, semminkin kun radikaalipuolue.n Jatkuva koossapy_ 
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syminen täten on vaarantQnut Ja kun puolueen monivuotinen yleis

sihteeri Milhau.d, samalla 1 'Ere Nouvelle nimisen radikaalilehden 

huomatuimpia pääkirJoitus ten laati Joi ta. tämän vuoksi erosi puo ... 

lueesta. 

Ensi vaalipäivänä Bergery sai eniten ääniä, mutta ei tar

peeksi tullakseen valituksi ilman ballottagea. Tämä tapahtui tois

sapäiVänä. Tuloksena oli että kansallisen kokoomuksen ehdokas 

kolmesataa ääntä enemmän kuin Bergery, Jonka 

hieman laski (noin 2 1' ) • 

Tulos oli tosin voitto kansalliselle kokoomukselle Ja sen 

lehdistl5 ly~kin alurta rumpua. Mutta sikäli tu.los varmasti oli 

pe ttymys, ettei Bergery1tä voi tu. ly~dä suuremmalla äänimäärällä. 

Tapaus todistaa ensiksikin, miten valitsiJat kaikista tapahtumista 
vain 

huolimatta ;hitaasti luopuvat puolueparolleista pysyen uskollisina 

puolueperaoonille, sekä toiseksi että. kaikesta siitä huolimatta 

mitä viime kuukausina on tapahtunut, radikaaliaineksen varsinkaan 

maaseudulla ei voi sanoa palJoakaan vähentyneen. Tämä on uuden 

hallituksen otettava huomioon Ja se todistaa omalta kohdaltaan 

• myl5altin, miten vaikeaksi kÖ.}' todellisen tilanteen arvioiminen kun 

pääkaupungin suuri lehdis tö on yksinomaan ei-r&d.ikaalien Johdetta

vissa. Tämäkin antaa reliefiä sille, mitä helmikuun 6 päiväa tA 

saakka olen kirJoittanut varottaen uskomasta helmikuun 6 päivin 

merkinneen kovinkaan suurta sisäistä mullistusta maassa kokonai-

sUUdesa&an. 

Toiselta puolen on myl5nnettävä, ettA Berger,rn Ja hänen 

ystäViensä toivomus aikaansaada kansalliselle kokoomukselle 

taalinen mielenosoitus ei onn!atu.nut. Eräis.ä muissakin vilaeaika!, 

sissa täytevaale1s. on ~dikaalien äänimäärä ollut Jossain m .... 

rin lask.mas., IIII1.tta ei mitenkään siinä mlttakaavusa kuin oli

sI tapah tullien per\lstu.ksella luullut. 

Suurta huomiota on Pariisissa herättänyt, että Ti... va

littaa Bergeryn v&alitappiota. Varainkin lhm.~ttävät seuraavat 

Tia.aln sanat: wBerger,rn kllvat..atkaan vastustaJat eivät ole __ 



3. 

1 anne et ihe,ileva nsa hänen roh.keuttaan, ja on syytä valittaa 

että täten on menetetty mies, jonka kykyä ja lahjoja Kamarin 
x) 

joka puolelta on arvosteltu korkeiksl w• 

Edellämainitut tapaukset, joihin myOs Herriot on 

kannan toissapäiväisessä puheessaan Iqonia_, 1ll1evat antamaan 

erikoisen taustan t.k. 12 p:nä Cl~ont-Ferrandissa kokoontu

valle radi~alipuolueen yleiskokoukselle, jossa nykyhetken 

ohjelmakysymykset joutuvat keskustel taviksi, Herriot antoi .1.v~ 

käsaä muodossa t ietää Jäävänsä hallitukseen vaikka puolue nyt 

kuten 1924 Angersissa koettaisi pakottaa hänet ja muut halll-

tuksessa is tuva t radikaalit eroamaan. 

Radikaalipuolueen suunnaton merkitys Ranskan sisäpolitii-

kassa tlytyy tuntea ymmärtääkseen yllä esitettyjen tapahtumien 

kan t avuutta. On syyt ä lisä tä, että katoolises_ sentraalissa 

seurataan suurella jännityksellä radikaalipuolueen, laisiteetti

ja kirkonvastustus~uolueen par pr4f6renoe, sisä isi ä vaikeuksia. 

Bergeryn vaalin tul tue. Man tesissa tunne tuksi kommunls t1 t 

järje s tivä t illa lla ja yOllä poliittisia mielenosoituksia, kui-
~_ ;d"~_ 

tenka an käyttämättä ampuma-aseita. Samoin eilen vappuna Vkommu-

nistit myOhään i11.alla XIII:ssa ka upunginosassa Järjestivä t pit

kin yOtä kestäneitä mielenosoituksia ampuenkin poliisia ja ylei

sOä. Mitään kuolle i t a ei ole todettu. Ei ole syytä liiotella 

näiden kommunistilevottomuuksien merkit ystä. 

xl 
Sanat siteerattu ranskalaisen lainauksen mUkaan. 
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Pariisissa toukokuun 3 p:nä 1934. 
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U1koasiainministeri~11e. f) et 
H e 1 s i n k i. 

Läh et än tämä n muka na kunnioitta en Ulkoasiainministe-

r i "lle r a 0 ttini n :o 25, käsitellen aihetta: 

Ran ska ja Syyria • 

• 

UE 1': A 4" 
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......... ;r. ... .4 .... ~ ... J. ... !. ... ~ .. I .... SSA OLEVA L1UIETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 25. 

? ssa ... ~. p:nä t.9.uJ~P ...... kuuta 19.34 ... 

Asia : ....... !t.!i!-.naka. ...... ,ia. ..... 3yyr.1.a. . ... 

Salainen . 

.JJllor,fV JY ._--
/; j""-Jy .' 

Eräällä 10Qnaalla eilen Jouduin pitkään keskusteluQD Rana

kan Marokossa olevan käBkynhaltijan (rå8ident gån6rall. ministeri 

Ponsot'n kanssa. Joka sitä ennen useampia vuosia oli Ranskan 

pääkomissaari Syyriassa. Koska ent. orientalistina olen koettanut 

seurata Etu-Aasian viimeisiäkin poliittisia vaiheita utelin hänel-

tä, ml tenkä 

11i t toval tio. 

Syyrian parlamentti menestyy 

perustettu 22/6 1922 muuttui 
( 

8enJälkeen kQn Syyrian 

5/12 1924 QDitääri-

seksi va ltioksi, pääkaupunkina Damaskus. !ällOin Ponsot ihmeek

seni sanoi. että toivo että Syyria mandaattialueena tyytyisi 

kyiseen asiaintilaan on pelkkä ha rhakuva, sillä Syyriassa 

see vain yksi pyrkimys. nimittäin täydellisen itsenäisyyden unel

ma. Ja hän lisäsi: "Olen aina sanonut hallitukaelleni, että Jol

lei tätä ote ta huomioon tai Jos ryhdytään toimenpi te1811n Jo.tka 

eivä t rakennu tälle tosiasialle. me teemme sUQren erehdyksen. 

Meidän teht ävämme ei näinollen voi olla muu kuin koettaa niin 

kauan kuin suinkin maintenir l"quilibre". KUn tämän johdosta 

syin. miten hän katsoo oloja Irakissa. sanoi hän että Irakin 

itsenäisyys on une PQre app.renoe. Irakilaiset 

män Bivistyneit~ kuin Byyrial~set. kuningas 

ja lLdminiStratio on parhuste. päästä nuorten 

ovat paljoa 

on Englannin 

turkkilaisten 
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2. 

joiden isät olivat aikoinaan, S.o . ennen 1918 
I 

sulttaanin vlr

joilla on h;,-kamiehiä Irakissa, jotka 

vä kasva tus Ja sU\lrempia 

ministration hoitamiseen. 

sinne ovat Jäänee t 

edellytyksiä kuin 

ja 

alkuasukkailla ad-

fu inusta on ollut syytä ylläolevasta mainita Juuri sel

laisessa asemassa olleen ja olevan miehen käsityksenä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o ~~lJ - ~~ 
Pariisissa toukokuun 5 p:nä 

U1koasiainminis terit5lle. ~ et 
H eI s i n k i. 

1934. 

Jy 
/ 

Lähetän tl3män mukana kunnioittaen "Glkoasiainminis-

teriölle r porttini n:o 26. käsitellen aihetta: 

Ranskan nootti huhtikuun 17 päivältä. 

tta~ 'ort i n :o 23 saapuu myöhemmin • 

UI II: A 4. 
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....... .. ~ ... A .. JtJ ... I .... ~ ... I ...... SSA OLEVA LAlIITYSrö. 

RAPORTTI n:02§ .•. 

]?a;-.Uai .. ssa , p:nä . t.()':1.~~ ... kuuta 19. !5.~ .!. 

Asia: ... R~nak.{:!..n ..... no.o.t.ti ...... h.u.b.tinu.n .. 

. .... ~ '!. ..... p. .~J V.ä.;I,..~.p., ~ ............................... .......... . 

Salainen . 

jl-!aF» 

f/r-Jy ~ .. 

Raportissa.ni n:o 21 koetin esittää, että uuden halli

tuksen aikana Ja sen a ikaansaannosten johdosta luottamus tul.

vaisuuteen hiljakselleen Ranskassa alkaa palata. Luulen että 

tätä taustaa vastaan on katsottava Ranskan tunnettua Englannin 

hallitukselle 17/' Jättämää noottia koskien aseistuskysy~stä, 

joka nootti on kaikkialla jopa itse Ranskas.. herättänyt suur

ta huomiota. Tämä nootti näet todiataa o'sal taan, .ttä Ranap 

Jälle.n tu.nte. itsensä siksi voimakkaaksi Ja siksi tulevaisu~ 

t •• n luottavakSi, että s. jopa otti tästä mahdollis.sti aiheu

tuvan 1soloi tumisriskin ka.nnettavaks •• n • 

Nootin todellin.n merkitys voidaan lyhy.sti formulolda 

niin että Ranska t.ki lopun viim.aikaislsta tolv.lsta a •• sopl

muks.n aikaan.aamis.ksl Englannin tunn.tun tammikuun .hdo~S'D 

pohJalla, .ttä s. palautti siten asiat siih.n piste.s •• n, ml •• ä 

n. olivat a •• ld.n.upl.t~i8kont.r.n •• 1D alka •• sa 27 kuukautta .lt

t.n. .ttä suoranais.t neuvottelut a •• kysymyks •• tA .urooppalaist.a 

suurvaltoJ.n kan.liold.n kaak.n tolstai •• ksl katk.slvat. .ttä ne

livaltiopaktl slt.n m.n.tti varsinais.n m.rkityksensä Ja .ttä 

Ranska pyrki 1 neuvott.luJ.n mahdolllse.n jatkamlseen Gen6ven pult

teis... Jilkimälnen s.lkka luonnollis.sti on Ranskan puol.lta 
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2. 

myOnnyt,rs varsinkin Puolalle Ja Pienen Ententen val10i11e, JOt

ka kuten muistettaneen neliva1tiopaktin syntymisestä olivat 

erittäin hermos~neita. 

Koska Ranskan nootti tuli Jotenkin kaikkialla y11ätyks.

nä vaatii se puoleltamme erikoista erittelyä. 

Kerr otaan että Lord Tyrre1lin viimeinen aikaansaannos 

tlkäläisenä suurlähettiläänä 011, että Englanti kaikesta halut

tomuudestaan huolimatta oli val mis l upaamaan Ranskalle erinäisiä 

turvallisuustakeita, Jotka voitaneen määritellä kolmen1aisiksi: 

1upa.us osallistua hyOkkääJään nähden 11 taloudellisiin ja 

a) rahallisiin boikottaustoimenpiteisiin sekä 31 suostua erään

laiseen kontrolliin. Vielä pääsiäisen Jälkeisenä vi1kkonahan 

Ranat. antoi Englannin ymmärtää, että se näissä olosuhtelllsa 

oli valmis harkitsemaan aseIstuksen fiksolmlsta ei vain Sakaas

- vaan myOs omassa maassa status quon tasolle. Tiedän varmas

ti että sekä Yhdysvaltain että Englannin tlltälä1slssl amb •••• a

deissa luultiin vielä viikolla ennen nootin Jättämistä neuvot

telujen päättyvän myOnteiseen tulokseen Ja huomasin vielä päi

vää ennen Ranskan noottia, kun Brysselin ulkoministeriOasl ta.

ta p~in, että sielläkin katsottiin asioita hieaan optlmisti

semmin J. lnultiin Englannissa virallisen mielipiteen kääntyneen 

suotuisaks1 ylempänä m.inittuun suuntaan. 

Äkkinäinen käänne Ranskassa Jyrkllllplän suuntaan, Joka 

ilmeni nootista, s •• seli~ksensl seuraavasta. R.nskan hallitQk

sen keskuudessa oli e4elll k~nel4en va1m1stavien neuvottelujen 

aikana ollnt huomattavis.. as.~symyks.ssl kaksi ~unt.a: t01s-

t., Joka pyrki neuyottelnjen 

e4usti ulkoministeri Barthou, 

jatkamiseen suurvaltain tesken, 

Jo t. siihen _akka k&nna tt1 p"~ 

ministeri 1tse; J.yrkempll aunt .. , Joka lopulta voitti. ovat 

e~staneet T&r4ieu Ja Herriot. !&r4ieun kanta on helposti ,.. 

marrettIY1s.', ~tta Herriot'n kantaa on ihmetelt7. Ml-le.tlni 

tIlitelIkin Rerriot'n • • '11 kanta e1 antanut s7ytl ihaettelYJIl. 
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koska kaikkien tiedossa on , että Herriot Jo kauan on kälD~

nyt Jyrkäksi Berliini n va stustajaksi, Jota taustaa vastaan ha

nen Il& tkansa l:oakovaanltin sai seli tyksenaä. Kun 10pl1llis ta noot

tia val misteltaessa, mikä kabinetissa aihel1tti sitkeitä neuvot

tell1Ja, tuli t iedoksi Saksan l1usi sotilasbudjetin lisäys (~li 

2 milJaardilla frangilla), ml1ut t u1 tilanne äkkiä Ja Tardiel1 Ja 

Herri ot saiv t ul1tta vettä my llyynaä, Jotapaitsi sota-, laiTaa

to- ja ilmaminis terit, jotka siihen asti olivat olleet pidätt~

viä, asettll.1va t heidän puolelleen. Täll!5in ml1l1tti myös DOWDergu.e 

mielipidettä Ja asettlli samaan leiriin. Tämä mielipide voitti 

ja lopl1llinen ää tös te h tiin yksimielisesti. Tämä yksimielis~~a, 

olkoon että sen edellä kävi erimielisyyksiä, on sikäli erittäin 

t ärke ä panna merkille, että nykyinen hallitus edl1staa kaikkia 

ml1i t a pollit ti aia SUllnt1a pai tsi sos1a11 stista ( Ja kommllniatista). 

Ranskan hallitllksen päätökseen on vaikllttanut vielä jOl1k

ko muitakin näkökohtia. Joita kannattaa t a rkastella. 

Ranskan varsin y leinen mielipide on se, että Saksa ei 

kui tenkaan nyt yhtä vähän kIlin ennen t~ttäisi sopiml1ksesta 

sille aiheutllvia velvollisullksia Ja että, myönnettäkö!5n Sakaalle 

mitä tahansa , se ei kI1itenkaan siihen pysähtyisi vaan vaatisi 

l1usia my!5nnytyksiä. Ranskalaiset sanovat, että Joka kerta kun 

myönnytyksi ä Saksalle on tehty (valtallksen poistaminen aikaisem. 

min. Dawes. Young. moratoori y.m.), tämä my!5ntYTäisy~s va1n on 

lisännyt vastapelaajan ruokahalua. Jos Ranska olisi. näin sano

taan, suostnnut esim. 300,000 miehen armeiJan myöntäm1seen Sak

saI le , Ja vastaaTa&n aseistllkseen. olisi reaalinen tilanne Sak

sa .. a Jo ehtinyt tätä myönnytystä pi t8mmllle. Kulcu.stel1.Ul tällä 

pohjalla Jatkaminen olisi näinollen olll1t riitaa paaTin parraa

ta, koska se ollsi perl1stnn~t fiktiiviseen eikä tOdelliseen ti

lanteeseen. Ranskan hallitl1s senTIloksi p~rkii 1110s Siitä, mitä 

se kIltsl1l1 'quiToque, haluten käsit.llä a.iaa reaali ••• ti eikl 

poliitti.est1. On bnpai8&a todeta. että kun kmn noot1n Jalke.n 

Ob.erTer 21/6 .anoi: ~eidäD Ja r&nakalaisten naap~rieame Tälil1l 



• 

• 

,. 

on syvä eroavaisuua: he ovat 100gillis1a. me olemme reali.t.Ja. 

Meidän tuli.i ottaa huomioon hitlerismin s.uraukset. sillä •• 

ei ole yksinomaan voimakas reaktio Veraaill •• ln rauhan määr"k

siä vastaan vaan se on lUke Jonka Juuret ovat palJoa Q'v.m

mällä. Se on vanhoJen pangermaanisten opinkappaleiden tod.llia.n 

renessanssi·. niin kirJoitti ·Evening · N ••• • .. mana päivänä ai

van päinvastoin näin: "Aseistarl1swninen on kuollut, ranatalai

nen realismi on saanut voiton brittiläiseatä idealiamista. ~ 

a.eiatarii~isen bautaJaismenot ovat suorit.~t Ison-Britannian 

kansa voi hengittää vapaammin". 

Ranska laskee edelleen. että sille on edullisempaa .äi

lyttää vapaat kädet varustautua kuin my~ntyä aaeia~ksen.. py_ 

syttämiseen nykyisellään oma amatta varmoJa garantioJa siitä et

tä vastapuolue faktillisesti pysähtyy mahdollisen sopimuksen 

sille piirtämiin puitteisiin. Ranska ei voi olla itselleen 

kylmästi myöntämättä, että toisella puolec Reinin on muitakin 

sotilaallisen mielen ilmenemismahdollisuuksia kuin matemaattises

ti ehkä kontrolloitavissa oleva näkyvä aseistua. Koska näinol

len Ranskan Ja Saksan sotilaalliset potentiaalisuud.t eivät ole 

suoraan verrattaVissa/ ei Ranska voi raJOittaa varustustaan. Jos 

vastapuolen sopimuksellinen raJoitus vastaavilla aloilla on vain 

osa sen potentiaalisuudesta. NYk7-Saksan mentaliteetin sotilaal

lista pohJasäTyI ei voida sopimuksilla raJOittaa. 

~ulen my~s että Ranska laskee niin. että rahalli ••• ti 

sillä on mahdollisuuk.ia pysyttää varu.tuks.nsa •• n ~rvalli8Qu

della tarpeellisella korkeudella. Jotava.toin Sak.an Ja Italian 

mahdoll1su.udet täs.ä suht...... samoin kai t myös VenäJlIl, ovat 

raJolt.talt. Ainoa eurooppalainen auurvalta, Joka re.b.alU ••• U)q

ken.e raJattomaan varu8~k.e.n on KDglanU, _tta laD.ta la.
k... ettei KDglanti klULnnä a .. itaan Ranakaa va.taan. 

!\lakin erahtyne. kIln vilU.... .ttä Ranskan päätök ••• n 

ayöa on vaikuttaaut ti.toi8uu. .Utl., .ttä Bagluntn ylein.n 

m1el1pi48 .i halua myllntyl II1hlnklUia 8i toWllUlt ••• n mann.r-..u:a, 
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että Engl annissa saksalaiamlelisyys yhä selvemmin on hu oaa t ta

via&a Ja että lopPuJen lopuksi on hyvin vähin toiveita sel

l aisen kontrollin ef fektivi teetistä, Jota on sUWlni tel tUe Tähän 

en voi olla lisäämättä. että se Joka Berliinissä tarkkaaJana 

elI °okseenkin koko sen aJan. jolloin liittolaisten kontrolai_ 

ko isslonit siellä toimivat. oli pakotettu hymähtämään silloi

s illekin kontr olli t oimenp iteille. Kuinka suuremmassa mälrässäkäln 

nyt. kun Saksa on onnellisesti päässyt ulos silloisesta alen-

nust i l astaan • 

5. 

utta ennenkaikkea Ranska l a skee siihen että Englannls8&_ 

kin a Janpitkään Ja ehkä Jo piakkoinkin Saksan aktiivisuus alkaa 

hermostuttaa. niinkuin se jo osaksi ilmahy1Skk~svaaraan nähden 

näkyy tehne en. Ja siihen ett ä Englanti samassa suhteessa auto--
maattisesti on lähentelevä Ranskaa Ja niitä maita, jotka ole

massaolonsa vuoksi pelkäävät uu.tta Saksaa. 

Toisin sanoen: Ranska ei enää usko minkäo°nlaisten muiden 

t rva llisuussopimusten eff ektiivisyyteen kuin Englannin kanssa 

t ävään puolustusliittoon. Koska sellaisesta nyt ei ole tOivoa, 

• se luottaa enemmän omiin varuatuksiinaa kuin pu.olinaiaiin tur

vaI 11 suu ame ayyreihin. 

On vielä eräs seikka, Jota ei tule v ähäks,y ä. Uudella 

hallituksella Ja sen ulkoministerillä on aivan selvä pyrk1mTs 

saada suhteet Italiaan paranemaan. (Puhutaan Barttloun piakkoi. 

saata .atasta Roomaan. 1 Olen ennenkin kirJoittanut, että Rana

ka on Rooaalle JättänTt varsin vapaat kädet toimia Itävallan 

asiassa. Ja se selvlsti koettaa aovittaa keskenään Italialaiset 

intress1t Itävallaa Ja Unkarin suunnalla Ja Pienen Ententen ae

piratiot. Sitä tarkoitti lähinnä Barthoun matka P"«l1ll, ait& 

osaksi II\,Yl5skin Ti tulesaon kqntt Pariisissa. ,&8.& Oll Jar.tloaa v.l

kopolltl1kan suvi _tta vailata tehtävl. It&l1&Jl leht.ste nhtau. 

tuikin auurella va rovaisuudella Ranskan Ooott11n. 

011si lII1""a .. priori luullut, että SUvioh1n matka 1.00-
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tovseen, Joka tapahtui kohta Ranskan nootin jälkeen, näissä olo

suhteissa saisi erikoisen merkityksen. lUkUi täältäpäin voin 

nähdä, hänen kuitenkaan ei onnistunut sovittaa Rooman Ja Lon

toon käsityskantoJa aseistuBkysymyksessä, koska Rooman kanta ku

ten tunnettua on kaikkien aselajien limitointl nykyiselle tasol-

le, mihin taas Lontoo 

suostua. Viime ' päi vien 

ilmapuolustuksensa vuoksi ei koskaan voi 

lehtitietojen mukaan Ranskan nootti Ja 

Suviahin matka ovat s.-ttaneet Lontoon hallituksen erittäin vai

keaan asemaan • 

Olen koet tanut ylempänä pääpiirtein esittää, .i ten RaDa-

kan ....... virallisia.. piireissä noottia kommentoidaan. Lislln 

siihen vielä seuraavaa. Belgian virallinen suhtautuminen noot

tiin ja sen suoraaukaisuuteen on ollut hyvin pidättyväinen. On 

ilmeistä. että sellaista JyrkkTYttä ei edellytetty niissä kes

kusteluis", joita Barthou pääsiäisen alla kävi Brysselissä. 

missä tulevaisuuden toiveet oleellisesti nähdään Ranskan Ja Eng_ 

lannin keakenäisten suhteiden valosaa. Joiden toivo~aan py.,van 

mitä parhaimpina. En voi olla kertomatta että. kun nootin Jäl

keisenä päivänä lB/~ menin tuttaviani vastaan Brysselin Junal

le, vii .. isestä vaunusta hyvin varovaisesti ilmestyi Belgian pIA

ministeri, Jota ei kukaan ollut vastaa... Hänen matkaataan ei

vät mi tklLäD lehdet ole .... aD&n hiismne.t. Hän tuli i1m.la .... 

tl tänne paikan päälla tutustu&k .. en tapah1wDl1n. Tiedän että 

Belgian lehdistölle on annettu neuvo suhtautua noottUn mahdol

listmMan pidät~väatt. 

Belgia... on sitäpaitsi vlt.. vlikkolna herättänyt varaln 

suurta huomota tunnetun -AIl6'lr1n- kirJoittelu Antverpenin .ftro

pol.-lehd •• sa. Joll. hIn säännDlll ... ti läh.ttlä Lontoosta klr

Jol11lk.la. ~ n .. t vakavaati on ehdottanut kansainvälis •• ti 

pohdittavaksi Hollannln Ja Belgian kansainvälistä neutrallaolntla. 

Koaka Augur lDluluDe. Jatkuva.ti Tt ••• in toiai talksea. on kan 

ehdotua ollut alkl.aa anankuin s. tuli pua.lin. 

~lhla ehdotuu •• n t1et,st1källl ei 01. aotlt."ava .na 
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Hollannin hallituspiireissä vallitsevaa käai~at.. Johon k.rraa 

aikaisemmin olen viitannut, että näet Belgian kanaainvälinen 

a.... edelleen maka olisi, pe~stuen 1819 vuoden tunnettu1h1n 

Belgiaa koskeviin sopimuksiin, neutraalivaltion. Belgian halli

tus. lIl1 tä minulle Belgian ulkoministeril5 •• ä tehostettiin vli •• 

käynnilläni. asettnu tähän nähden tinkimättä sille Illelea tlDi 

ainoalle oikealle kannalle. että sen kuuluminen Kansainliittooa 

Jo itsessään tekee neut~aliteetin olemattomaksi - tQlee aJatel

leeksi eräiden skandinaavisten piirien yrityksiä seli ttu Sltan

dinavianmaat edelleenkin, Kanaainliittoon kuuluvaisuudestaan huo

ltaatta, neutraali.l~.I. 

Augurin ehdotus tarkoittaa luonnollisesti Jotain aivan 

toista. Hän lähtee siitä että koska Ranskan Ja Belgian rinta

ma Saksaa vastaan Hollannin rajalla keskeytyy, olisi sekä Rans

kalla, Be181alla e t t ä Hollen.nilla suurempi turvalllSl1us taattu.

na Hollannin Ja Belgian neutralisoimisen kautta, Jotapaitsi 

EnglannIn - Ja tässä on kysymyksen ydin.. ol1si helpompi taata 

näiden maiden neutralIteettI kuin yhtyä puolustusliittoon 

kans ... 

Belgiassa on kuitenkin ykSimielisesti noussut vaatustus 

tällaista ehdotusta vastaan. Viitataan siihen että sodan uhate.

.a neutraliteettia ei tähänkään saakka aina ole reWpektoitu Ja 

että esLa. Hollantia tuskin mdklän olisi pelastanut Joutnm.sta 

maailmansodan pyl5rteisiin. tuskinpa Tanskaakaan, Jollei sillä 

olisi ollut mahdollisuutta panna vaaran uhate.sa puolisen mil

Joonaa miestä rajalle. IUkUi tiedän Hollanniasakaan ei Slhtau

duta myl5tlmielise.ti tällaiaeen ehdotukseen. Jonka takana luon

nollisesti on Englannin oma intresa1 Ja ennenkaikkea sen pyr

kimya auoJella itaeään .vieraita lentohyl5kkÖYksiä va.taan. 

PalatkalaUlle noott11Jl. 

Titnle.oo kertoi eräälle virkavelJellenl, että RanakaD 

nootin periaattee.. hyväksyvlLt Pienen Brltenten vallat. PuOla, 

!u.rkll:l Ja KOllkova. fplaln · aanou Pieni Entente, BalkaA-pattta 
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x, 
Jäsenet paitsi Kreikkaa, sekä MoSkova ja Puola. Sitä tauataa 

va staan ka tsotblna, minkä olen yllä koettanut · luoda, Ranskan 

nykyhetkinen kanta esiintyy ehkä loogillisena, Jopa reaali.ena. 

Toinen asia on. oliko Ranskan ele poliittisesti viisas Ja pp_ 

portuuninen. Eikö Ranska si ttenkin laske väärin. m.n se toi

voo Englannin piakkoin pelaatyvän sakaan aselstumisesta Ja auto

maattisesti liittyvän Ranskan linJalle? Eikö Ranska lii&ka1 tä

ten isoloidu kaikista niistä suurvalloista Ja pienemmistäkin, 

joiden merkitys Euroopan politiikassa edelleen on suurin? 

xl 
)l1tl Rwra&nlam tulee koettavat rwaantala1set 41plolll&&tU kai

kin tavoin vaJmuUaa. että DOot tl 011 valmla kun Tlt.lleaoo taL-
11 P&J'118111l tJ& et.l hIDeUIL ollut mUILlA ede.vaatWlta "II 
ayntyml.e.ta. 



ULKOASIAINMIN'ISTERIÖ 

RYHMA: ... .... [ ............................................... . 

OSASTO: .f::~.~ ... : ................................. . 
• ASIA: .......... .. ................................................................. . 

ct~~-~~-~~--~,~;~j{l-
-_ .. _ ... _ .. __ ........ _ ... _ .... _ ........ _ .. _._._.~ ...... 9b~ .... : ........ : .................. ....... .. .................... . 

• 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Far11s1s s a toukokuun 15 p:nä 1934. 

: 0 

UE II: A 4, 

- - - -------
I ,. 1/ f . ; r ' .' , " ,- - , \ 

' ___ 3j, ~c-i t: } '( 
lq(ff" 1*: _ _ -'-_ J " l- ' ~ 

Ulkoa ste.1nm1nls te rl!5l1e. (~ 
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ter1!511e rap orttlnl n :o 27. Joka k äs1ttelee a 1hetta: 

~.~lkaalien puoluekokous Ja sisä inen 

tilanne an skassa • 
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Salainen . 
....... ~ ... ,. .. JLJ. .. !. ... ~ ;J; ...... SSA OLEVA IABITYSrö. 

,.... 

RAPORTTI n:o 27. 

}>.ari~sl ssa .. J..::'- p:nä .. ~.o.~.() .... kuuta 19 .. ~.' 

Asia : ...... ~.~.~.i..~.~J~.~ ...... .Q~.().lue lcc:>kou~ ... ja 

si säi .ne.n ... t.1.l~n.tle .... Ra1;ls.kassa , ... . ...... . 

Huhtikuun loppupuolella julkaisi "Times" kaksikin pitkää 

kirjoitusta täkäläiseltä v kinaiselta kirjeenvaihtajaltaan, joissa 

varein synkin värein kuvai l laan Ranskan sisäistä tilannetta nyt 

Juuri. Varsinkin koetettiin todistella, miten maaseudun vastustus 

uutta suuntaa vastaan oli kasvamassa. Kirjoitusten sävylle on 

kuvaavaa, että Helsingin Sanomat, Joka julkaisi ne oopyright-ar

tikkeleina, varusti ne m.m. päällekirJoituksella "Luottamus Rans

kan hallitukseen vähe ne ' ässä". 

En ole näihin kirjoi11lksl1n, ve..ikka ne menivät Jyrkästi 

toiseen suuntaan kuin minkä itse olen raporteissani hallituksel

lenl esittänyt, toistaiseksi tahtonut kaJota, koska olen halun

nut va1'lllentua siitä, ett ä niistä ilmenevä katsantokanta todella 

oli liian pessimistinen. Joka tapauksessa täällä yleinen käsitys 

sekä ulkomaisissa että kotimaisissa piireissä on toinen, s.o. 

että luottamus DOWllerguen heJ.li1nkseen päinvastoin on kasvamassa. 

Ei voi kokonaan Välttyä ajatukselta, että nuo kirjoitukset oli

vat ltevimmln sanoen huonon tuulen llmaisu~a. :Moni on niiden ep~ 

ystäVällisessä sävyssä nähnyt pahan tuulen ilmaisun sen tunne tuo 

nootin johdoata, minkä ~ai d'Ora.y aaeky~myksestä Jätti EnB
lannln edustajalle 17/6 Ja Josta aikaiseamin olen raportoluut. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulJcomaaedustuksen tiedoituksiin. muHa ... ... .] : 

............................. ~ ....... ........... ....... _ ............ .............. ........... .. .............................................. ... _ .......................... . 

!ava.ll1nen • .... - ........................................................................... _._ ....... .............. ........................... ....................... .... ................ . 

.......... _ ............................................................. ....................................... ........... ................ ..... ............. .. .. ... ................ . 
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Lienee syytä mainita että Fra.nk:furter zeitWlg aivan fJamanaikai

sesti on kahdes9 kln kirjoituksessa alleviivann~t Ranskan 

ten oloJen ja varsinkin talo~dellisen aseman parantumista erit

t äin asiallisissa ja barkit~issa kirjoituksissaan. Mainitsen 8i

vwnennen, että eräs täällä as~va pohjoismainen talo~smies, 

~sein tapaan, m1n~lle viikko sitten kertoi ensi kertaa pitkis

t ä ajoista katsovansa tilannetta valoisammin - hän on s~ta~t~

n~t yleensä Ranskan oloihin s~~ella skepsiksellä. 

Timesin kirjoit~sten liioittel~ on Jou~~t rälkeään 

valoon radikaalip~olueen koko~sen kautta, Joka eilen päättyi • 

Vastoin kaik.kia odotuksia koko~s melkein yksimielisesti asettui 

kannattamaan puol~epääll1kköään, ministeri Herriota ja hänen 

kansaansa nykyistä hallit~sta. Kun ottaa huomioon, mitenkä vie

l ä Mantesin vaalien aikana radikaalip~ol~eessa vallitsi ilmeinen 

epävarmu~s, sekä ottaen h~omioon, että nuort~rkkilaiset senkin 

Jälkeen ovat suurella äänellä käyneet Herriot'n Ja niiden ra

dikaalien kimppuun. jotka istuvat nykyisessä hallituksessa. oli 

tulos yllättävä. Kaikki olivat tosin odottaneet. että Herriot 

saisi enemmistön, mutta tusk in kukaan niin suurta • 

Tietysti radikaalip~olueen oli vaikea toimia toisin. 

sillä vastakkainen päätös ol1si aikaansaanut su~en repeämän 

koko maassa Ja voinut viedä aavistamattomiin seura~ksiin. Kai

ken sen Jälkeen mitä on tapah tunut, ei puolue liioin kykene 

tällä hetkellä ottamaan ohjaksia käsiinsä, joten tulos taval

laan oli olojen pakon sanelema. MUtta toiselta p~olen on to-

dettava, 

jäsenensä, 

että kokous pelkäämättä erotti 

jotka 8tavisky-j~tun aikana 

puol~ee.ta kaikki ne 
x) 

ovat kompromettoituneet. 
xl 

Kokouksessa kävi puolueen entinen yleissihteeri Pfeitter anka
rasti vapaam~urar1en kimppuun. Tunnettuahan on että vapa&lllllur&
ri~8 Ranskassa on toista kuin esia. meillä ja että hyvin hu0-
mattava prosenttimäärä poliitikkoja kuuluu tähän liikkeeseen. sa
notaan että senaatin ja n.rin- jäsenistä. yhteensä 900. n01l1 
160 olisi vapaam~urarelta. lDn Pteitter Y&atl että vapaamnurarl
.In p~oluejäsenen Innenkaikkea tulee olla puoluejäaen, hlrlttl tl
mä koko~ssali ... QrUyiatä levottolllUutw.. P'lpro tänäln polaUkin 
esilli tunn.tQn ranakalal .. n va .... uurarilos .. Grand-Orientln koaven'
tlen v. 1981 Ja 1988 ,B7täklrJoiata kohtla, jolsta selvistl k., 
ila1. että mainittu logl jUlnlltäln vutu soklata tottelemista, 
plr tas et neta., että loS. auttaa jiaeDII1LD tärkeille polllttialU. 
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Suurten puolueiden vastoinkäymisiin kuuluva t sisäiset 

dukset" p ljoa suuremma s a määr äs sä ku in on l ai ta pienten puolu

e i den. Rad i kaalipuo lue, joka on ma an suurin puolue, on tästä puo

lue-elämää r asittavasta tosia sia sta kärsinyt erikoise s ti sen kaat

t a, et t ä vasen siipi ja tkuvasti pyrkii yhtei s ty~h~n sosialistl.n 

kans aa meltillisen siiven tas s ollessa valmiIna yhteistyOhOn mui

den porvaripupluelden kanssa. Vielä viikko sitten puhuttiin puo-

l ueen a aannukse s ta, mutta kokouksen kautta tämä vaara vält~l. 

Vasemmalta lie eeltä lohkenee p ieni ä pirstaleita, minkä merkitys 

puolueelle va in on ymmärt ä" seni sitä vahvistava. "Ke.rtellivaara" 

on ny t a inakin to i s ta i seksi Vältetty. 

Lyhyesti sanoen Cle rmont-Ferrandin suurella jännityksellä 

odotettu puoluekokous on an t anut Doumerguelle Ja hänen kansalli

selle kokoomuksel leen uuden voimakkaan valtin, jota hän varmasti-

kaan ei tule olemaan k13yt t t.mät t ä hyväkseen ja tkaessaan puhdistus

t a j a taloudellista elvyt t~ mispolitiikkaansa, jonka a ja 0 on 

budjetin jatkuva p i enent '·mi nen ja de:flatio säilyttäniil.lä lcultakannan. 

Si ten on muodos tumassa s elv·· tasavalta inen puoluell1 ttou tuma. jonk., 

vailcu tusta maan a.ioihin tuskin Vähent ävät molempien äärimmäisten 

aine st.n näkyviäkin muotoja etsivä liikeh telemin.n. Radikaalipuo

lueen kokouksen tulos kut.n muutkin viime viikkojen tapah tumat 

s.kä poliittisella että t aloudellisellaX) alalla osoittavat taas.n. 

mi ten paljon elastisuutta Ranskan kansakunnasse. nyt kuten enn.n 

asuu. Olisi va litettavaa, ju Ranskan ulkopuolella pääsisi pesiyty_ 

mään se monella taholla Jo vallits.va käsitys. .ttä Ranska On 

sisäisen sodan y.m. kynnyksellä. },Ie1llä on kuvaava .simerkki tU

laist.n vääri.n ennakkoluuloj.n vahingollisuud •• ta siinä, .ttä it •• -

plisesti uskoimme Ranskan trangin lask.van. 

nlt •• matta. 
lII1i ta •• i m.rltlt'Jä lIlai-

/lO(Wv~. 
paliölll. Ja .ttä vapaamuurarin tull •• saan valItuksi .4U8kRDtaan on 
.nsl käd •••• to •• ltava logeaan Ja ya.ta to18 •• sa käd •• sä yalit.ij01t_anl 
L'Boho d. Par1e taas.n tänään toteaa, .ttä _ur.an tunn.ttaan kansa1nYAll • 
•• 0 n.kolluJuttuan sotkeutQllut bolahn180itwmt .nt ...... r.ti Dumoulla on 
n~t.ll1t suurta osaa .. paammurarlll1kk ...... Lehti julkal.tlJoukon po1a1. 
tOJa yar.lnkln .l.assilai.t.n yap~arari'n toimlnna.ta koett ... todl.taa 
•• n 'Pä1sänmaallisuutta. On tod.ttaya että ya.tu.tua vapaamuurareita kOb
i~ täällä on huomattavassa määräs.ä ka.~.8a. 

U.eid.n uusien kauppa.oplmuatenaa lisäk.l, mi.tä aikals"'ln ol'n pubR
mlt, Ranaka On näinä pähinä solminut uud.n klllppasop1mukaen Braallian 
kanaa. Joka tek •• lopun nlU.den "Iden yl111lä kauan .. lUDDe .... b. 
li •• sta •• ka.orrosta. • .&1-
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U1ko sialrunlnis te ril5l1e. 

e1s1nk1. 

• 

Lw et" n tlWän D1u.k6.na kunnloitt6 en U1koe sialnmi-

nl ste rl 11e r alor t tlni n :o 28 . Joka käsi ttelee Qlhetta : 

3arthoun m tKa Varsovaan ja anskan ulkopoli-

tl1k n ." l eiset suunt viivat. 
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Barthoun äskeinen matka Varsovaan on itsessään muuttuneil-

le oloille kuvaava. Se merkitsi että ~anskan hallitus lopulta-

kin huom si käsitelleensä uolela1s1a ystäviään monessa suhtees-

ss yliolkaisesti. tak tiikka Joka viime a ikoina varsinkin r8-

dikaalien tultua valtaan - oli ke.n tanut huonoja tuloksia. Jätän 

huomioonottamatta sella isia l auseita. joita t äällä kuulee. että 

Barthou lähti "uudelleen kalastamaan vanhoJa ystävi ään", "ettei 

Ranskan diplomaattisessa historiassa muka koskaan ole sattunut, 

että Ranskan ulkoministeri lähtee Canossan-matkalle", y.m.s. Mutta 

kaikesta huo limatta matk~ oli todistus siitä että Ranska myOn

si tehneensä erehdyksiä. 

Barthou itse teki mielestäni erehdyksen an taessaan Jo 

maaliskuussa lehdille tiedon. ettei h än lähde Varsovaan ilman 

että hänen matkaansa sitä ennen on diplomaattisesti tarkoin 

valmistettu. Tavallisessa kielenkäytOssä tämä merkitsisi sitä et

tä hän aikoo palata Jotain kOllraantuntnvaa taskussaan. Frank

furter Zei~in täkäläinen kirJeenvaihtaJa, Joka analYSOi ennen 

matkaa nM tä mahdolli91llksia. tilli s1111.en tIllokseen ettei hän 

loogillisesti nle mitään sellaista. minkä Barthou voisi näkyvis

sä muodossa tuoda mIlkalaan palatessaan. Ja niinhän kävikin. Leh-

Jak elu [kir;aimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen;a lisäksi ......... . 

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



distö oli ensiksi koko ma tkaan jossain määrin skeptillinen, mut-

t a tottel! sitten kyllä käskyJä Ja kirjOitti matkasta hyvinkin 

l l:lmpimästi, al lev1iva ten BartholUl sopiva isuutta tällaiseen tehtä

vään, hän kun sotarnin1s terinä v. 1921 allekirjoitti ranskalai-

puolalaise t sotilassopimukse t. To i selta uolenhan Juuri tfunä seik-

k ulkomi nisteri ä etukäteen vahvasti kuormitti. 

Olin uolan ambassaadissa Barthoun palaamisen päivänä Ja 

nbin että s iel lä oltiin tyytyväisiä. Eikä kumma, sillä ma tkan 

ehkä t ärkein tulos oli että. Ranska tunnusti Puolan suurvaI ta

tt aseman Ja sen tasa-arvoisuuden - en puhu ainoastaan protokolaar!

• 

sista hiuksenhalkomisista vaan tarkoitan lähinnä Barthoun 

ja kommunlkeoJa lehdille. joissa hän erikoisesti painosti 

tiä "suuri-. En ole nähnyt sitä sanottavan mutta kuvittelen 

tä tämän tuloksen käytännöllinen merlei tys on lähinnä siinä että 
pa kti ln/ 

Ranska eI tämän jälkeen voi yhtyä sellalseen;:--Jöllai nen oli ne-

11valtiopakti - joka sulkisi poIs ystävän Puolan. 

Matka oli pet ymy s sIlle joka odottI kouraantuntuvia tu. 

loksia Ja sitä voidaankin arvostella sen mukaan mitä kukin odot

ti. Optimisti näkee suuren saavutuksen jo siinä etteivä t vanhat 

ystävyya-, sotilas- y .m. sopimukset ole päässeet rlkkoutumaan. mi

kä sekin oli~l ollut ajateltavissa. Sotilassopimuksen Jatkuvaisnut

ta todistaa käy~ännöllisestl se seikka, että Ranskan kolmannen 

armeijakunnan päällikkö kenraali Påtin pian lähtee Puolaan neu-

vottelemaan puolalaisten kanssa sotllassoplmuksen van" entunelden 

kohtien modi!ioimisest&. On puhuttu myOskln sotaministerin marsalk

ka Påtalnin matkasta Puolaan, mutta sille en ole saanut vahvis

tusta. Näinä päivinä lähtee Puolaan kauppaneuvottelukunta. 

Toinen tulos kai t on sHnä. että Ranska on saanut var

muud~n, ettei aakaalais-puolalainen talvinen sopimus missään aDh

teessa muuta Ranskan ja Puolan välillä voiaa.sa olevia sopimuk-

sia. 

Kun Ranska syyttää Puolaa ~untavllvoJen muutoksesta niin 

Puola yhtä suurella syyllä voi syyttää sIitä Ranskaa, Ja me 

muut olemme pakotetut toteamaan, että asianomaiset ovat muuttan.et 
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it äisen poli tUkkansa v11s v ·· i ttämättä me istä pienistä. ~eidän 

kannal tammehan ollsl eritt'· in vali tettavaa , Jos Barthoun onnls

t uis i sa ada ruola mukaan sille ~ oskov -linjalle, Jolle se nyt

temmin on antaut nut - a i van riippumatta. s11t ä ett " meidän kan

nal tamme .:oskovnn a qo. !1 skan yst "vyys on vaara ttomamp i kuin 

:oskov n j n 3erl1inin. Mikäli t än t äpä.1n saa ttaa a rvostella, ei 

uola si i nä suh teessa ollut valmis s euraama an Barthouta, olkoon 

ett ä uola l upasi kannattaa :oskova n tuloa Y.ansa1nliittoon sillä 

e d lla. e tt~ uola itse sa isi pysyvän paikan neuvostossa • 

Rumani al inen v i r k velje ni sanoi minulle äskett äin ei 

mä r t äv än s ä Puolan poli tiikkaa . .~ än pi ti mahdo ttomana ett ä Puola 

voisi vaka va s ti luottaa Venä jän 

ti hän idollisen e t t ä Fuo : a 

yst ävyyteen. 

no .1autuisi 

Vielä 

Saksaan 

väh emmän pi

pliäf.. siallise-

n ys t äv' nään . i enen ~n t en ten Ja uolan v"1111ä on monenlais-

t a must sukka i suutta . .loka e s t ää Puolaa sinne äin kokonaa n heit

t i?:ytymäs tä, jo t a a it s i Puolan. hänen mielest "än tylsä, riita 

Fr agin kans sa on pitki ksi oiksi estänyt t odellisen ~T s tävyyden 

syn tym i s tä. 

jos Jot i n 

Virkavel 'e ni nhissä 

sa t t uu, eikö ruola 

olosuhteissa kysyy 

ittenk in k ikesta 

le turv u. t IHU) a r U '11n ? oi nen &s1a on e t· · 

i t sel t ään : 

liuolima tt 

ari iSi, ku ten 

virkavel eni l i säsi. e i Puol n uolest t ul e te kemään mitään. 

jollei si llä le omi a intres eJä samalla kertaa va lvottavana. 

Tulee n äinollen kysyne eksi, onko se uusi tilann~, Jonka Puol~ 

itse on aikaansaanut naapure1hinsa nähden. olkoon Puolan ulko

politiikka viime aikoina oll ut kuinka habiili tahansa, aJanpit

kään oleva sille onnellisln. Eikö se vie si t " isoloi tum.1seen 

sen kautta, että se on monen puollystävä olematta kenekään 

kokoyst äv' ? Helata retero. 

Barthoun matka Varsovaan ei ole Ranskan eikä Puolan 

kannalta ollut a.1 t all1nen eikä se yleiseurooppalaista tilannet

ta ole h" irlnnyt. Päinvastoin voinee sanoa, että se on sitä 

eräissä suhteissa selventänyt Ja pannut monet ky~mykset au 

POillt. 

BarthoUll matka Pragiin oli vain kohteliaisuuskäynti. 
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Vaikeam aksi käy hänen kun hän ulottaa kosint a t kansa, kuten 

tar~o i tus on, p i akkoin 3ukarestiin ja Belgradiin. koska h än 

s illoin 'ou mu suoraan suurimm n : robleeminsa e teen, joka kai t 

lienee yhdistää Tona van ymp ärillä ranskalaiset Ja italialaiset 

intressit , mik äl i ne ova t yhd is t ettävissä. Jotain tämäntapa ista 

a rvelen todella päily van Barthoun mielessä, toisin sanoen: hän 

toivoo uolan a Venäjän hy v 'ntah toista neutraliteettia yrit täes-

sään l ähesty ä Ita liaa ja sovitaa Ranskan Ja Ita lian intressit, 

uskaltamatta rakentaa Engl an tiin, Ja toivoen Sak san täten JOutu-

van j ollei userrukseen niin kui tenkin mahdottomuuteen turva utua 

keh enkään suur empaan naa uriinsa. 

x x 
x 

15/5. Kun ylläoleva oli kir oitettu J ouduin ei len eräis

sä kutsuissa i stumaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheen-

j ohta jan : . 30ulier 'n viereen; hän on d~put~ d e a rls ja oi-

ke is tol inen. Keskustelustamme , oka suurelta osaltaan vahvistaa 

ink ä yl lä ja aika i s emm issa rap orte i ssani olen kertonut, teen 

seuraavas s a selkoa. 

Soulier ke rtoi presidoineensa pari päivää sitten kokouk

sen, jossa Y.uurmanilta Suomen kautta pakoon päässyt venäläinen 

nainen r äikeästi teki selkoa oloista Venäjällä. Y~n hän näitä 

r ä i keyk si ä minulle laajasti selosti, en voinut olla hänelle sa

nomatta, etten näissä olo9J.h teissa täysin ymmärrä Ranska.n nykyis

tä ), oSkova-pol1 tUkkaa, Joka 9J.lkee silmänsä Venäjällä valli tse-
x) 

vilta tosioloilta. Tähän Soulier v astasi: "En minäkään-. Hän 

kertoi päinva stoin eräiden korkeiden upseerien jo tulleen 1evot

tomiksi sen Johdosta, että punaupseereja on kaikkialla kasarmeis

sa, rykmenteissä, esikunnissa, jopa asetehtaisaa, Joten pääsevät 

kaikista aalaisuuksista perille. Hän puolusti kuitenkin sikäli 

xJ En 
kirjaa 

ole vielä 
"Orien t", 

ehtinyt lukea Herriot'n Juuri ilmestynyttä 
joka kuva.a hänen ma tkae.nsa Moskovaan. 
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Barthoun politiikkaa MOskovaan nähden että Barthou on päättlDTt, 

kuten hän myös kamarin ulkoasiainva liokunnalle äskettäin teki 

selkoa, olla väi stymätt ä sentinkään verran saksan vaatimuksiin 

nähden. Si i nä suh teessa nykyinen hallitus on Järkkymätt~mällä 

kannalla j a tarvitsee senvuoksi Moskovan Slosiota. 

Soulier kertoi edelleen, että Barthou on antanut ulko

asia invaliokunnan ymmärtää, että katsoen Englannin haluttomuuteen 

ja luvassa olleen kontrollin merkityksettömyyteen Ranskan uusi 

hallitus on päätt "ny t antaa Ranskan ulkopolitiikalle ensi kädes

s ä kontinentaal i sen väri t.1ksen. Kun kysyin, l a sketaanko silloin 

kon ti nentt iin myös Italia, Soulier vastasi: "Erikoisesti juuri 

Italia". Täss ä yh teydessä Soulier esitti Barthoun unelman sel

l a isena kuin sen ylempänä olen esittänyt, nimittäin yrit.1ksenä 

saada Ran skan ja Italian intressit eri aloilla j a varsinkin 

Kaakkois-Euroopassa sovitetui ksi. Tässä tar koituksessa Ranska 

5i jo ilmoittanut Roomalle j ä ttävänsä sille vapaat kädet TUr

kissa Ja Etu-Aasiassa . Samoin Tonavankin maissa Italia saa si

käli vapaa t kädet, ettei Ranska kuitenkaan voi luvata niille 

maille niid. en ll1katu.otannon ostamista. Ranska voi korkeintaan 

antaa rahaa Ja spesialisteja. Soulier sanoi Sloraan Tardleun 

t ässä suhteessa tehneen erehdyksen tunnetussa Tonavan-liittoehdo_ 

tuksessa~pari vuotta sitten, ja lisäsi jokaisen hänen mieles

t ään tekevän erehdyksen, Joka ei ota ylläsanottuja tosiasioita 

huomioon. "Emme voi edes mitään sille, että Unkari Ja Jugo

slavia toivorikkaast! hakevat myyntimahdollisuuksia Saksassa". 

Tässä yh teydes8ä en voi olla kertomEtta. että Le 

Tempsin Ulkopoliittisten kirjoitusten laatija. vallooninen Roland 

de Ma~s, Joka pä ivittäin kirjoittaa brysseliläiseen Le-Soir

lehteen lyhyen ulkopoliittisen katsauksen. äskettäin aivan sel

västi puhuu aamaan suuntaan antaen ymmärtlUl.. että Ranskalla ei 

ole mitään sitä vastaan. että Italia Aasiaesa Ja Afrikassa ha

kee uuaia v.iltutuspl1reJä lisäten että tämä KU8s01~n1n harr .... 

tusten suuntaaminen 81nnepäin helpotta. Italian ja p~ _ Bel

gradin vaetatohtia. 



6. 

Valitettavasti ke skeytyi keskustelumme kun Soulier alkoi 

puhua toivottavuude sta saada Baltian maat nojautumaan Skandina

viaan . 

x x 
x 

Ra ortissani n:o 26, joka koski Ranskan noottia 17/4 

j a aaekysymystä yleensä unohd in mainita. että Le Temps Jokunen 

aika sitten eräässä pääkirj oituksessa k ä sitellessään asekysymyatä 

j kosketellessaan Venä jän mahdollista osanottoa asesopimukaeen, 

huom~ut ti, Joskin nä~ ltään vaa timattomassa sivulauseessa , että 

lloskova lle luonnollisesti on va rattava aseistumisoikeus Kaukai

sessa I dässä, Jos Ja e n! ei sopimukseen yhdy. Tämä erittäin 

vaa rallinen l ause on ebk ä hyvä pitää n ielessä. Aion Joskus 

sopivan tila isuuden sattuessa ottaa asian puheeksi uai d'Or-

s2oy11a. 
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ähe t iin t ämän muk na kunnioIt ta en Ulkoasialnmlnls-

eri15 11e r ~ or ttinl n :o 29, Joka kl3sIttelee 8Ihetta: 

~anskan sosialis ti puolueiden hellu n t aiset 

p oluekokouks et. 



-" 

• 

• 

....... f ......... R ... l. ... I ... ~ . l ....... SSA OLEVA UIIIrYSTO. 

RAPORTTI n:o 29 . 

.].>~r1.1 si ssa .,27 p.'nä .... tQ~~.Q .. kuuta 19 .. ~.~ 

Asia.' ..... ~.a..~.~.E!..1l. ....... !;l ~.~.1. ... U.~.~.1.P ... oluet.1..<?:.en 

Salainen . 

. ., .1.. 
j 1 ,;;:t.t 

.2~ ,31' 

r- ~" 

n kuvaav a t · ånhetkisille s is ii olii t tisille oloille 

3y 

Ranskas sa , e t ~ ä ensin suuri r adikaal i uolue Ja ny t molemmat 

sosialist i uolueet ova t katsoneet t arpeelliseksi kokoontua yli-

määr ä1 siin uoluekokouks l1n signaa11ensa tarkastamiseksi. Sen on 

luonnollise s ti a i heutt nut uusi kOkoomushallitus. joka on pannut 

kiilan c r va rillisten radikaalien Ja vanhojen sosialistien välil-. 

leo s iten a nta en kuoliniskun kartellille. 

Radikaalipuolueen kokouksesta olen aikaisemmin raportoi-

nut. 7 nha sosialistinen puolue. L~on Blumin puolue. ' kokoontui 

helluntaina Toulousessa. L~on Blumin pääasiallinen t arkoitus 

useilla esl1n tymisillään noilla puoluepiiiv1l1ä 011 koettaa vapaut

taa puolueensa ka ikesta edesvastuusta vi1mea ikaisiin tapahtumiin 

Ja ennenka ikkea kartellin aja antumiseen nähden. lykäten tämän 

edesvastuUD kokonaan Daladier'n Ja Chautempsin niskOille. 

DOktri1nisest1 Llon Blum Ja puolue pysyvät vanh01ssa 

kaav01s.aan. ikäl1 on voinut seurata sanomalehtien selostuks1a. 

L60n Blumin tunnettu dialekt1ikka kalakahti kaiu ttomal ta. Hänen 

vanhat doktri1n1nsa Ja taitava ti\ktikoimisensa tuntuivat ont6U

ta. Uusia miehiä kaivattiin. Mitään uutta ei puoluekokous tuonut 

näkyviin 

~ 
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eikä kukaan Il skonu t v ike id en synnytystuskien Jälkeen kokoonsaa

dun ponsi l auseen vakavuuteen , s iinä un ~uhuttiin puolueen därk-

ky ä t t ömästä yr ki ksestä pääs t ä uudelleen valtaan. 

Puoluekokou s asettui edelleen vaatimaan parlamentin 

t am1 sta J uusia vaale ja. Tämäkin toivomus on ka tsottava teo-
\ 

re e t ti seksi, koska Doumergue p ·· i nvastoin katsoo paremmin hallit-

sevansa täl l ä k marilla , ~oka näkyy muuttuneen hänen nDyräksi 

pal veli jaks een. Kam ri on ollu t koossa j o pe.risen Viikkoa. mutta 

s e vie t t ää vars in ki t\lvea elämää. Kokoukset ova t s ävyisät Ja 

r. 11i tuksen enemmis tö a inakin tois tai seksi t aattu. Doumergue 

t el ee k 1t ku t en vuonn 1926 ' POincar6. Joka samoin hallitsi 

loistavåsti vuonn 1924 h äntä va staan v l itulla parl amentilla 

j jonka vai eudet va sta 

kanssa . Joka kuitenk in oli 

Doume rguek[~ t i et ää mitä 

lko iva t , vuonna 1928 uuden parlamentin 

" valittu hänen omissa merkeissäänl 

änell ä on. jotavastoin uudet vaalit 

VOisiva t tuottaa odott ma ttomi a yllä tyksiä. 

VarSin huom t tava osa puoluekokouksen Jäsenistä olisi ol

lut halukas yhtei s työhön kommunistien kanssa , ja ehdotus 

~ o skovaan valtuuskunta "neu vottelemaan iyDväestön yh t eisistä intres-

sei s t ä" sa i suur t kann tusta, joskin enemmistö ehdotuksen 

s i (2300 vastaan, 1300 puolesta ). 

~ Tois elta puolen luulisi. että kokoomushallituksen syntymi

nen Ja j a t kuminen a nts isi ulkopuolelle Jääneille sosialisteille 

tila isullden koot ympärilleen ka ikki tyytymättöUlät vasemmistoainek-

set Ja siten Vahvistaa rivejään. Puolueen sl1rtyminen va semmalle 

päin on luon.nollinen seuraus tapahtumista, Ja nl1nollen otaksui

si puolueen voill"8.n helposti lyDdä hyvinkin r ad. ikaal1sia rumpuJa 

koot akseen Väkeä. N in kait olisi asianlaita, Jollei puolueen 

sisäisiä voimia olisi heikentlnyt uUBsosialiBtien viimeByksyinen 

eroe.m1nen puolue.eosta • 

. UUBBoaialistit pitivä t samoin helluntaina puol uekokoUksen 

PariIsissa. On todettava että kuilu molempIen puolueid en vä lillä 

tänä talvena on ammotta.v&BtI 11släntyD,ft. Puoluekokous 
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ke k sikään kuten L on Blum J ääny t polJeskentelemaan vanhalle pai

kalleen vaan eita elähytti tyOinto Ja halu p äästä ulos kaa

vamaisis t a doktrlineis ta. Puolueen huomattavin mies, yleisten 

t i den ministeri nykyisess ä hallituksessa. Bordeaux'n pormestari 

Iarquet - v llanhimoinen Ja Jossa in määrin dIk t a toorinen puolue

JOhta a - on kute n tunnettua laat I nut suuren ohjelman tyOtto

myyd en vilhentämiseksI a kr n salli s en outillagen parantam iseksi, 

onka yksity Is' oh tia to sin ei vielä ole JUlaistu. u olueen is

kus na t: jär j estys , auktoriteet t i Ja kansallisuus tunne saivat 

uutta v 1 i tusta Ja oik esiva t entist ä enammän vanha n puolueen 

kans a invä li sis t ä tunnu s l auseista. On kuvaavaa että er "illä kut

suill eilen keskustellessani yhdellä kertaa erään SUUren täkä

läisen lehd en pä toimittaJan Ja erään Ranskan fasoistien Johta 

Jan kanss, nbmä outuivat sanasotaan siitä, voiko neososialis_ 

t e Ja enää ku tsua s os i listeiksi, mutta molemma t olivat y ksimie

l i s i ä si itä, että Jos fasoismi leviäisi Ranskaan, se sa avuttei_ 

si innokka immat tunnustaJansa neososialiatien rivei s tä. Tälle 

seikalle an isin SUuremm n merkit,yksen kuin s111e että oikeisto_ 

puolueiden oikealla liepeellä on ~ntynyt eri näisi ä f a soistiJär_ 

Je s t Jä, Jotk elmikuun päivänä n~ttelivät h oma ttavaa osaa. 

S malla kun kokous llevl iva si puolueen antimarxista 

jaa. se toiselta puo l en antoi kokoomushallitukselle kannatuksensa 

va in sillä ehdolla. ett ä sen ..... politiikka ei aja reaktio

n äärlsiä eikä sosiaalisesti konserva tiivisia päämääriä. 
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• Lähetän t äten kunnioittaen Ulkoa8iainm1n1ster1öl-

le raporttin1 0 :0 30, käsitellen aihetta: 

Sota Arab1assa . 

• 

.' 

UE 1': A 4. 



• 

• 

Salainen . 
.... .. P .Å. R 1. 1 ... 6 1 SSA OLEVA UIIITYSrö. 

RAPORTTI n:o ~. 

Pariisi ssa 27 p:nä 

Asia : .S.Q.~.~ . .. -U"lllltia.ssa. 

ru /0' Ja-{ 

tOll,lc() .. kuuta 19 ~.!. ~ -II( 

Jy 

Minun sallittanee muutamalla sanalla kosketella otsikkoky

symyksen yleistä poliittista merkitystä, joskaan siitä raport01-

minen ei suorana i sesti kuulu tOimialaani. Seuraavan kautta saa 

myös uutta valaistusta se minkä raportissani n:o 25, koskien 

Syyriaa ja Irakia, mainitsin. 

lbn Saud on snmalla kertaa uskonnullisen islamin tämän-

het.inen vahvin eksponentti ja kaikesta päättäen suurin valtio-

profeetta ja valloittaja. 

Jemen, roomalaisten Arabia FeliX, oli jo kaukaise.sa 

muinaisuude.sa itsenäinen ja lOi, seemiläisellä pohjalla, 

sivistyksen joka veti vertoja vanhalle Kaksoisvirranlaakson 

tykselle. Se jakautui silloin kahteen valtioon, minalaiseen ja 

sabalaiseen, joutui 2:116 vuosi.adalla j.Kr. him~riitt1en käsiin, 
,.-

6 :lla vuosisadalla sen valloitti Abesainia. Vasta kaikkinivelloive 

i.lam sen liitti muuhun Arabiaa.n ja 1517 se joutui Arab1an 

kera turkkilaisten vallan alle. Mutta Jemen on aina säilyttänyt 

vissin erikoisuuden omine paikallishallitsijoineen, ja siellä on 

tänä päivänä vallalla toinen muhamettilainen uskDntomuoto kuin 

muussa Arabi.aaa. 

Jemenin itsenäisyyden .alaisuua on aiinä että se 

Jakelu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .......... . 
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see korkealla ylätasangolla, minne vieraan on vaikea tunkeutua. 

Parintuhannen metrin korkeudella kahvi kasvaa ja monet muut 

tärkeät vll jelyskasvi t menestyvät. Pääkaupungin Saanan ilmanala 

(2 . 250 m. kork.) on j otenkin sama kuin Keski-Italian. Taateli 

siell ä menestyy, s amoin viini j a tupakka. Jemenin kaupallinen 

merki tys olik in melkoinen siihen asti kunnes Intian meret l6y

dettiin. Europan valloista ovat sen poliittisesta asemasta ny

kyä än k iinnostuneet varsinkin Englanti ja Italia, edellinen 

denin vuokSi , jälkimäinen vastakkaisella Afrikan rannalla si-, 

j aitsev ien siirtomaittensa vuoksi. Jemenin hallitsija Jahja on

kin hyvissä suhteissa nyky-Italiaan, jonka kanssa hbllä on ys

tävyyssopimus vuodelta 1924. Jemenin ha llitsija, imani, on t a i

tavasti koettanut luovia näiden suurvaltojen välillä. V. 1927 

puhuttiin sodasta Jahjan ja Ibn Saudin vä lillä lähinnä J emenin 

ja Hedjazin välillä olevan viime vuosiin saakka itsenäisenä 

syneen pienen ssir-valtion omistusoikeudesta. ssirin va lloitti 

muutami a vuosia sitten Ibn Saud ja sen viimeinen hallitsi j a 

pakeni J emenin hal l itsija~ turviin. Assirin omistusoikeudesta ei 

syttynyt v ielä silloin sotaa Jemenin ja Ibn Saudin välillä, ja 

vielä vähemmän joutuivat siitä sotaan, kuten j otkut ylti6päät 

jo luulottelivat, Italia ja Englanti. Mutta Italia on jatkuvas

ti ' suosinut Jemenin hallitsijaa, antanut hänelle aseita ja so

tilaallisia instrukt66rejä. Heti kun äskettäin sotatoimenpiteet 

Jemenin ja HedJ e zin välilll alkoivat, kiiruhtivat Italia ja Eng

lanti toisilleen vakuuttamaan, että he molemmat suhtautuvat ta

pahtumiin t ä ysin puolueettomasti. 

Nyt päättymässä olevan sodan syynä 011 Assirin valloi

tuksan kautta syntynyt -uusi ra ja suhde , jota ' Jahja 

on häirinnyt . - niin v~ittää Ibn Sand. 

Näyttää siltä että Ibn Saud on saavuttanut sotato1mil

laan san minlåL on tahtonut ja Jeman, joka v1elä .aU_n80claD 

aikana tai.teli turkkilai.ten puolella a"blalal.ia ja englanti

lal.la va.taan, . liitt,oa. piakkoin Ibn saudin ybl laaJ.n.vaan 



• 

• 

wohhabiittiseen arabiala ismaailmaan, olkoon että Ibn Saud 

arastelevan Jemenin sisäosiin ja sen pääkapunkiin tunkeutumista 

- moni sotapäällikkö on sieltä palannut verissäpäin. 

Uusi t i lanne antaa aihetta kysyä, mitä Ibn Saud senjäl

keen suunnittelee. I!!! taustaa vastaan ymmärtää, että ranskalai

set syyrialaisen mandaattivaltionsa puolesta ovat levottomia. 

märtää my6s miksi englantilaiset, erittäin viisaasti kuten 

ki irehtivät tunnustamaan Irakin itsenäisyyden ymmärtäen että 

näisen va ltion on helpompi säilyä Ibn Saudin valloitushalulta 

kuin valtiollisesti ja kansallisesti epämääräisen mandaattivaltion • 

On tältä kannalta m7~. ymmärrettävissä, että Saksan lehdist~ 

van selvästi asettuu Ibn Saudin pUOlelle nähden hänessä revisio

nistiaatteen kannattajan, jolle Syyrian mandaattivaltio, jonka 

Versailles loi, on silmätikku. Eräs saksalainen lehti sanoikin 

suoraan pari p&iVää sitten, että jos selkkauksia maailmassa syn

tyy, Ibn Saud varmasti kohta tulee ottamaan haltuunsa Syyrian 

mandaatin ja Irakin. Tästä koituisi uusia pulmia myös Mustafa 

Kemalille, jos hän saisi naapur1ksean vahvan ja ranaattisen 

uus-Arab1an. 

Mutta Ibn Saudin vOittojen merkitys ulettuu laajemmalle • 

Ne näet valavat uusia toiveita Konstantinopolin viimeisten sult

taanien heikentämään ja nukahduttamaan muhamettilaismaailmaan. On 

muistettava, että islam tällä hetkellä on ilman kalitia. Ei 

dä luulla että sitä til.nnetta kauan voi jatkua. Viime kesänä 

Matin erikois.... kirjoitus.arjassa taittol pelts.n kallfaatln 

silrtlmi •• n puole.t. Marokon sulttaan111.. Tämä lliankln läplnä

k7Tä t_ppu el ole JättänT' tietääk.enl ml tään jälkeä. Suur1Jllmat 

mahdolllsuud.i tulla tunnust.tuksl ka11flna on kieltlaättä sll1ä 

joka ' kuten Ibn S.~d pl Uä v.ll .... an 18laaln P7tlät palkat, lI.e

kan ja "eUn.llo 

Jo. kalif •• ttl jälleen elTT'etäln merklt •• e .e sähk~lskua 

koko 181am18.. j. .en ..... 18 •• n kan .. ll1.1a •• pir.tioltå j. 

uu.l. v.lk.uksl. .uurvallol1l. .11rta.al.... To.ln on ES1P'l, vah
) 

v~pla nJkyl.1& .~tt1lal.Taltlo1 .. , va.\akOht.lauu •• uht ..... 



4. 

uskonnollisesti ja valtiollises·ti - wahhabl1tteihin, ja Englanti 

voinee tätä vastakohtaa käyttää hyTäkseen. Mutta Intiassa asuu 

80 milj. muhamett i lai~ta ja Europan heikkous voi liittää yhteen 

nyt erillään olevat muhamettilaiset. Englannin Atabia-polit1ikka 

oli 80dan aikana ja sen j ä lkeen 
<l 

elastista divide et impera, 

mutta sen ei ole onnistunut estää ' rabian eri osien yhtymistä. 

Tällaiset näkBkohdat a uke neva t automaattisesti sille joka 

koettaa asettaa Etelä- rabian nyt päättymäsSä olevan sodan oi-

keaan suurpoliittiseen valoonsa. Ja l oppujen lopuksihan Ibn Saud, 

olkoon että häQellä toistaiseksi ei ole kuin 6 miljoonaa ala-

maista , on aasialainen tai sanokaamme ei-eurooppalainen, jonka 

menes t ys innostuttaa ei vain islamia vaan kaikkia niitä rotuja 

ja kansoja, Jotka alkavat järjestyä vanhaa Eurooppaa vastaan. 

-Tämän perspektiivin merki tystä ei ole väheksyttivä. 
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VaaliJärJeatelmä Ran.ka .... 
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Salainen. 
........ ~ ......... R .. I ... I ... .s .. 1 ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. Y/~06~ 

RAPORTTI n:o 31, .... /~-JY 

~arUal ssa .JL. p:nä t .. I .. . kuuta 19 ... M. J. ~ . 

R&Dakaaaa on muuttunut lI1elieln ... onkl-1laUStal, etu. 

lalnkln Taal1kawhn llhete •• 1 loppuaan Joltakin taholta Taa4J.taa 

Taall1aln uu.lI111.ta tai s11rtyalatl ~teelll.ten T&all.n kannalle 

Oaakal tllaä Johtuu aUtl että Jokin h.1k.ntllllatUD peliUTa JUO-

ta, oMk.l ~h .Uta että puolu.. Joka p.liU tapplolta 

lltalJollleen aellttl& valllt.eTan vaallJlrJes"ka.n oll.en 

Q7D&. 

AITan er1kolaeaU on tlllll aal&Dlalt& IITt, Jolloin _ut_

ne.t olosuhteet pan.Tat taikkien puolu.elden Johtoaluet tarklata

_an aah401118Wlk.laan en.l Ta&1e18aa, •• 0. ke.lilla 1986, e1ka 

Tlhe_1LD •• n Taral. ta etta pr .. 14enttt kaho18l TUalaaak.1 $_ 

t7& Jo .1 tl .nn.n e4.Uaauman haJol tiIIlbeen Ja uun&al.1hln. 

!Ula urtaa tuli 1I'lt,.a .o.lal1.Utaholta. Jo14en 

Ja Pro ... rt t.kl .al"k.en TaallJIrJe.tJka.n .autteal •• kal ~ 

te.lll •• kai Ja ottaal.ek.l h.tl parl ... ntin klaltte1rD alai.ekal. 

Btta he nlln _nettaliTl.t rUppul ai1t1. .UI. .oalall.tit tll.lla 

mten _u.l.la, luottaen .... oJ.n loJ&llta.ttlla. kataoTat JqeQ

TILD.1. .n-aa p.raooaaU...... .uh •• Ula... ft&ll taTa.ta mla 

_ql •• aU n.allJl.r~.telaaa", Joka aa.Uaa eh40kkaan peraooDallI_ 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . muNa .. ... .) : 
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adaa. ..0. .all t81J&Il Ja ehlokkNoD "'eakl18lr:oIatal •• t lAIhaa' 

•• alana. 

a. 

Porftrl11ls.t Jakaualya' saktautual....... .0.lallatl'A eb

lotuka.. kahUa. !oall1 radIkaall t, •• 0. por.-r1111A'A .a.~ .. 

to. 1IIl •• tl.lt JoteaklA yksl.l.1iae.tl .hdo~ata .aa~. 1&41-

kaalU nlet pltl.ät .I.ll •• n 7b4.n .1 .... eD .1&l1pl1reJI .an .. l_ 

1. oalnala.n t .... al tal .. n JärJ •• telalll .aalaiua Ja koe\u1aJ ... 

na ~kena. Jo tap a1 tal Juuri ra41kaallt oyat I17ql.eA .aal.1JIz

Je.telallD .&111te... Joka .del17UU Yllkkoa ~""'_1D taputu

... ballottagea aUnl tapauka.... eUI .nawl1 .... 1 1IIl •• t7k ... 

aI kulI:&aIl e1 ole .. &mlt 4aO ~ &JlDe~1ata lIIl1ata. al_ luot __ 

n.et aliheA että a~tl1nleA .1l1.enä .11l1:l1:0na ... e .~nlaeatl 

.. aU.ftt. muodo.taeA ... 'u klelen oikeiatoA Ja ..... l.ton ..... 

1111a. t .... 11 edulllala kaUPPoJa. To.la.ia on, .ttl Yall1:l1:a 

Mal.ia_ M4Ikaallt Ja aoalallatit elyät •• IlIleet yhde ... 

le Ja .alll:ka 8U8 kartallla el koetettu uudell.en herlUl1 "'eA

kl1D, ra41kaellen ~url .0ltto ~lteDk1n oaak.l rl1ppul 1111.tl 

ollllelll.1... koablnatl01ata. Jotka tehtl1n 1ID •• t7.ten .111aeDl 

.11l1:l1:oAa 80.1all.tlen k........ Tol.elta puolel1 Juurl nlal koabl

natlot. Jolden tulok •• a 011 ra41kaalleA .oitto Ja soalall.tleD 

hlYlIS , oya t 

.en. altä 

.0iDeet aiheuttaa alu • ....s.l11tuD .0.lallatleA e.lt7k

.U'-ula anlll I17t mn ft41kaa11 t !oulou.eD koll&'-

ralaa pllalUseDl a.ettul.at kUall1aeD lI:ok~.n taak.e. 

al.tl JohtvJ:l ,tta .oalall.'" ... 1 .. alela_ kaiData pUUlall 

ehät halua ra41kaaleJa ~k.a. 

Oll .Utett7 että N.1k&alll1l yall... P7Q1l1.ell .ellt7a 

Oll ollut Juurl .i1D1 ettl he OY,,' qellll.at ehkl .1l_1ID b.1D 

_ut .11l.7U .... 1Il IqYlll 111le1a1lll yalit.1Jo14ell ~ '~aa1'.'eD 

k'-tIl.l .. t .IlU. J.. olbl.totaJloUahaIl a1lla oa .l1a't7 e'ta 

U.a. Oll 701 "" J&rlaa.tarlll:ll:oJell epl1taIllU.77teall .. kl Yli-

11111 ••• '1 .1~1l , ....... tlooa. Jota 

laa.ttlpu'relaa& 'ft.ll11l1l .. 1l Ja Job 1111D rl1kaa.U palJa.tu a.
k.l.'.1l akaalaa11ell a1~ 
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Kutta oikei8 to- Ja k.8kustapuolueet eiyät .u1Dkaan .. et

tuneet ,yksimi.Useeti soaialistien ehdotusta unnattua.. .a .. pu

lueUnJat menivät tässä IlUhte... a.ivan rikki. !Illo. olUtla et

U 888 IInella aV7 .utaan ••• iaUsti.n eh40tu laTlattUa. lUn 

Le '.ap. aaDOO, etu. tllla tu.lo. t&&a.n to41.taa, aUen .le1'&l

ta toislll.en o.at parlamentti Ja kan_, Joka Jlllt1al.1nen .... 

tl1 uudi.tuksia parlamentaaris... 11........ on tilaa klrJoUa.. 

lDlt1Jaln p1a1tt~lsta. .illl Le !e~ala .araln llhella ol ••• t 

.4u~tapllrltkln älDe.tiylt ab4o~." .aataan. Job4oa.Dltal.eatl

han .01s1 s11. pltll soslallateJa, Jotka .h40tut •• n tekl.ät, 

parlamentaarIsen uu41stu.ltaen .rikolala. .eltal.tellJolDal 

Hallitus P7~1 aalaa klalt.lt..... tAJsln neutraall.ena. 

Oliko tlal .11 •• ta. s.o. oliko .llaaa'a Jltt.. eanekRDDall. 

lt.elleen tthtä.lk.l lG7tll to~a hall.ita.ltsen siihen 1l1lilln ta

.alla .alkä't .. att_. .01 olla ltJ ..... lal.ta. 011 aittn 011. Doa

aersue tatu.DIlon 19pua. laa.cl awtt&Jllla .1b7ll1ala aanoJa, Jola

ta tol .. t o.at ntane.t .en JohtopUtGkao. ettl hallltu. _ua
nl'tel.. .1tteDk.1a .4uetannaa haJoittamleta Ja uu..aaleJa - .ell

'7. Jolta tun~ etai t71tä. ltoalta Doul1'p, DIkn halUtaeftA 

ariUä1Il IQ"Yln D7QiaeUa yU .. alul.ten tapahta.a1en k'Q'ttlallla 

parlaaentl1la - tol •• t taa.en. 

1IIl'.'7.,a .ul1JIrJe.talalD _uttuata'll tarpetll1.ua.4.... Jlab401-

li.ta on a71a, .ttel D __ rp.a aaaolllaaa tarltoU .... aiU .. 
xl 

•• Il pr.a1ia~'" 

Olot JäI.at .U. taaaa .åtaea. .au.ll .... 

IfltJIl_u on l>oul..... .rällle 1'&41ltaall •• lla 4.ltcaUoU., 
Jolta hlDlUe _U .all t..... .ttel oUehto Jo~ .ute... ... 
4ata .1a1poll1t'I." wPRoluelatlto •• , .. llt~' .,.. Jo. t e n.e lll. 
ilO -u-. tIulftial olInolI ...aruaa. Illll rp '" parl •• ntu 
haJ01Mb •• lle 
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Th.1 yh t eyde •• 1 lh1Jlittatoon. .ttl naist.n IlIliolk.uUa 

aJavat pUrit Rooh.touoauU'n h'rUu.attaren 1AAotkaaUa ,1oMoUa 

ovat huomattavastl li.änneet attlV1teetti&an vila. aikoiDa tJ,t

tien h.kln h1Väkse.n h.lD1kuUJl tapahtQa1.n herlttlall arvo.telua 

D7k71 ... n parlamentaar1a.en 81lalll1 nllb4u. Tun1au kul teuln va. 

h ... 1n lulll tava! ta, e ttl :re41lraal1 t, Jo1ata !lUul qqJQ". rUp. 

puu. lRluttalalvat kaJltaanA Joka on ollut Ja on . .!!!!! Dai.tu 

IIIlloik.utta. koska h. pelkälvlt pappien Ja lt1rkon naist.n kaut

ta _avan lUan sa.uren vallan polUtUa..... • 11m"'.,. Joata """ 

dlkaal1.n ohJ.lma.... edell .. n erikol.ella korokkeella oleva 1&1.1-

te.tti vol.l Jou~a vaaranalals.k.l. 

Sl1 ta huollllatta 1nntuu llaa.... ettl la v'rU' e.t en 

maroh.. Roch.t01lo8ål t'n hert~attt.ren Johtaaa _uri Ja eduatava 

4el.ga Uo kivi lake ttlln D011ll81'gu.n puheilla. Jon sl1101n sanoi 

olevanaa altl mieltä, ettl nalsten on _atava lInlolk,ua kuJln" 
lla18_ Ja m .. mntaedu.tusvaal.1a.... Tlml on allt&aoin.n .d18t7 __ 

aakel. Ol.n huomattavi... nai.pllrel •• I, Jotka elvlt puolu.ta 

nal.ten yleiatl1 lUlIllolk.utta. kuullut puhuttavan .&IIa&ll tapaan 

ettl1 nal.lll. 011.1 ann.ttava IIIlloikeua .nalka! kunA&lll.1 .... 

vaal.l ..... 

x 
x 

u/_. lD.n ylllolev& 011 kirJoitettu ta.l .. e ~1alka1 et

tI1 parlaaentlA ·yl.l •• n IInlo1kea4en vallokuJlta· ,kataieli.e.ti 

on pUttlIVt että eduataJain lukuall.rU on vlh8J1llettävl1 100 _ 
S~·~--> 

18& ""'nelll1 ,,& .eaaattor1en luba va.taava.U. ~iO-
tanta 13 lIIle 11 11 11 vaataan a.ettui puolu.t8.IIa&D D7qi.ta va. 

11 JI1r Ja a tel.aU. 

o (lu.-o.... 
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Lähet än t äm än mukana kunnioitta en U1koas1airunl

ni s teri6lle raporttinl n:o 32. Joka käsittelee aihetta: 

Ranska ja itäisen Loaarnon paktihanke. 
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Salainen . 

• • 

Jy 

KävIn tänään Ranskan ulkoasiainministerl0n dlreoteur poll

tiquen. mInisterI Bargetonin luona vartavasten tiedustelemaa.a 

mahdollisia uutisia otsakeasiaata. MinisterI Bargeto~ minulle täl

l~ln kertoi seuraavaa. 

Moskovan nykyinen rauhanaktiviteetti on melkoInen. Jonka 

vuoksi sille on koetettava l~ytää aopiva UD~ Tällaisena rat

kai suna Ranskan hallitus on aJatellut regionaallsta itäpaktla. 

Johon lIittyisIvät VenäJä. Puola, Tshekkoslovakia. saksa Ja Bal

Uan maat. Kw1 tähän kysyIn ministerI Barge tonllta. mitä hän 

aJattelee taplhtun ksi Jos saksa. kuten ehkä on syytä olettaa, 

eI suostu, Jolloin myöskIn Puolan 08anotto voI k~dä kyseen

alaiseksI, vaetasi hän. sanottuaan että Puola periaatteelliaeati 

Jo on ehdotuksen hyvlksynyt. seuraavaa, Jonka tähän lainaan hä-

nen omien sanoJensa muod08sa: 

~e emme näe syytä miksI Sakaa kielt~tyisl, kos~a sen 

aikaisempi Jo traditioksl muuttunut itäpolitilkka, Joka tantol. 

pitU kaikki porU t idässä auki. Puolan kanasa tehdyn sopiauk-

8en k~tta Jo on oleelliaestl muuttunut Ja koska suunnitellus

sa palttie. e1 ole puhe terri toiPiaallalata kyaym,yks1atä vaan ai. 

noaataan 1htelaeatä avunannoata hyGtkäJatapaukseasaw, 

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

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

.............. ............... .. ............................................... ................... ................................... ....... "- ' " ......... ..... . . 
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·VenäJä näkyy konsolidoituvan sieäisestikin 

taloudellisesti. Joe tätä suuntaa Jatkuu, niin onko meillä ta

keita siitä että se 5 - 6 vuoden perästä tällaisiin regionaall

slin sopimuksiin haluaa enää yhtyä? Bik3 ole pelättävisaä että 

se aasialaistuu, Jollei si tä aidota lII1uhun Euroopaan 1-

Kun edelleen - muistisaani ministeri Haokzellin ~a al

nisteri von Neurathin keskustelu 9/6 - ineistoin saada ttetu., 

ml tä tapahtuu ~os saksa ei hyväksy aJatusta itäisestä 1.ooarnoa

ta, Ilinlateri Bargeton sanoi seuraavat eri ttäln kl1ntoiaat aaut: 

·SUnä tapauksessa ~ on ~otain muuta k.ksi ttävl ~a 

RanKa 111 ttoutuu Venl~1Il kauaa, pUaUrI ~ohon e_. 1ts.kUD 

tahtoisi Rlrkil Jos VenäJän aktiviteetti saataisiin ~unna~.l 

11e!Rini mainitunlaiseen It~1.ooarnoon.w 

KUn kysyin Ranskan mahdollista garantiaa itäi.elle 1.0-

aarnolle tai sen mahdollista liittymistä siihen, ministeri Bar

geton vastasi että sen k~tta Itä-Looarnon suunnitelma saia! 

ei-regionaalisen, liian ylei.eurooppalaisen luonteen, Johon ehkä 

myl5hemmin voidaan pyrkiä mutta mikä ei ole tämän suunnitelman 

puitteissa. 

i:nglannln ht.ll1tuk.en nähden Bargeton sanoi, ettei lq_ 

aymys suoranaisesti sitä kiinnosta. 

Palatessani ministeri Bargetonin luota lähetyst150n eain 

käal1ni erään keakipälvälehden, Jossa sanotaan että Ranalta eUen 

olisi tehnyt saksalle Ja PuolAlle virallisen esityksen oteake

aaiasta. Iltalehdet sen vahvistavat. Tätä Bargeton tosin ei mi

nulle keskustelumme aikana eanonut. 

Tietysti voi aJatella että Ranska, tietäen ettei saksa 

tule yhtymään. täten koettaa valmistaa l1ittoaan Moskovan kana. 

osoittaakseen tätä kiertotietä r&nsk&lais-venälälsen liiton .alta 

~urpoliittista välttämättO~ttl. Mutta toiselta pUOlen on to.i

allla. että parllalD Ja Berl1Wn välilli aivan vl1me alkoiDa 

on ~at~v .. tl k.,ty aalalala .ond •• ~sia Ja .ttl sekl Berlli

Dls.1 .tU Parl1sh. nälqy taasan heränneen toivo suoran ltoa-
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taktin aikaansaamisesta. mikä molelllll11Ue pl.äkaupungel11e Juuri 

nyt 01191 erittäin tervetullutta. IAlulen näet edeUeen. että 

Barthou eI ole yhtä innokas "mo8kovalalnen" kuin Rerrlot Ja 

että hllzl sittenkin vain suurin eplilykaln. Ja tietäen ettei 

Koskovan ystävyya vielä ole populääri aanalla kuin varain ra

JoitetuI8sa piireissä, suhtautuu pitkälle menevään ranakalaia

venäläiseen liittoon, Jonka mahdollisilta seurauksilta hän eI 

voi olla sokea. Tämähän nälc,yi Jo Genåvessl missä Barthou 
x) 

me tingassa kuitenkin lähentelI Englantia. - Ranskasta Jo var-

man Litvinoffln suureksi pet~kaek81 - Ja heInäkuun 9 p:nä 

hän menee viralliselle k~nnille Lontooseen. 

Kolmen vIimeisen vIikon kuluesaa. kalkista näennäise.ti 

päinvastaiseen suuntaan viittaavista ilmi~istä huolimatta. on 

sitäpaitsi ollut havaittavissa eräänlainen helpotus yleiatilan_ 

teesaa. Jonka tuloksista kuitenkin olisi ennenaikaista puhua. 

Tätä taustaa vastaan voI saada 8elityksensä se kieltämät~n op

t1miam1 Itä-Looarnoon nähden. Joka ilmeni ministeri Bargetonin 

sanoista. TUlee Jopa kysyneeksi olisiko PariiSi tällaIsen vi

rallIsen d6marohen BerlIInissä te~t Jos se ei olisi sondee

rauksiinsa saanut Joitain lupauksia. 

Hitlerin sisäinen asema (Papenin puhe y.m.) ei ole 

niin luullaan täällä - siksi vahva eikä Venezia kaikesta ulko-

naisesta prameudesta huolimatta ollut niin ~loksellinen. etteikö 

hän oliai kiitollinen pienestäkin helpotuksesta Ranskaan piln. 

Jollaista hänelle merkItsisI su08tuminen 1 tl-Looarnoon. varsinkin 

Joa hän sl ten vllttyia1 )loskovan Ja Parl1s1n ystlvnden laaJen

tamise.ta 111 toksi. T04ennlUt~i"st1 my~a :vu.8aol1lli Venezias_ 

Hitlerille on YolDat kuiakata tlmintapai.la neuvoJa, Ja Ya~ati 

xl 
Kelli u telae ml t.. ltenr. "eysaa' pazoaillau tekee Lontoo .... 

• hal. hlll on ollut Jopa laullllkaall v1erauaa. Le '8mp.ln Lontooa 
kirJeaDY&1h~a l~ttaa LontGoe.. luul\a.... ettl aattan t ar.ko 1-
•• •••• on keebl.tell.a alhtl takah_ Jotka BncluaU DD"'
dolll.e.tl vol.1 antaa Belgian Ja Roll&Dll1a .ä11,ai •• kal aeutraa
leina alkl - mle" . Jo kerran raporto1a - IDSlaIlJl111. ollal h.lp~ .. 
min IIIlU garanUa Ja alklyb4 ..... llUlak&ll UIMJua 10tilaaUlaen tuZ't'Ul 
kera rll ttätll :aan ... NIlhoUtaaan. Relata r.t.ro. 



niin teb~tkin ainakin Moskovaan nähden. Ja Ranskalle helpotus e1 
olisi väheapi. 

Milll1n on turha lisätä että pyayttel1n ltuunhl1Jana Ja 

varoin visusti koskettelemasta kY~~8tä Suomen ~tautumiseata 

otaakeaaiaan. Joa kohta luonnollisesti tiedän kuinka Ritarika

dulla siitä aja tellaan. Totean my6s ettei Bargeton millään ta

valla minulle puhu.nu t osanotost8lDlDe. kerran vain viittasi s11-

ben ett ä "kysymys kait meitäkin kUnnost .. •• Hän sanoi mytta 

että baltti laiset virkavelJeni ovat mis au oourant. Koska tä

mä ei ole tapah tunut minuun nllhden eikä IUoin vapaaherra 

de Vaux ole d4marohea tehnyt. voitaneen kataoa että Ranska 

ei p i dä meidän yhtymistÖIIUDe ainakaan primäär1senä toivottavuu-

tena. 

Pidin ylläolevia tietoja siksi t ärkeinä että ne tänä 

iltana puhelimitse lyhyesti i l moitin ministeri Haokzellille. 

21/~. Eräät lehdet kuten Petit Parisien Ja L'Ere Nou

velle kommentaareisaaan näkyv ät olevan vähemmän optimistisia kuin 

Bargeton saksan kantaan nähden. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa kesäkuun 23 p:nä 19~. 

N:o 
J ~l/ V - l/ / f 

f'f /tft5, & 

.!l , _j Y 

j - . /#/ 
Ulkoa slalnminlsterialle, ~ 6 . 

H e 1 s i n k i • 

-lf 

/ 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoaslalnml

nlsterlalle raporttlni ' n:o 33, JQka käsittelee aihetta: 

Ranskan sotl1asbDdJetin 1181lS ,.m. 

a . 
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RAPORTTI n:o ~a. 

ssa 22 p:nä . k.tt.IJ.II: .... kuuta 19 .. ~1' 

Asia : ... J~~.~.~.~ ...... ~.9..t.P~.~.1:l~.d.JfI .t1n .. ) , i sÖ3's 

.. Y .•. III... ........ . ... ...... _ .......... ............................ . 

Salainen . 

'/100 • .J;..L _ 

2lJ -3r 
Jt 

Lehdet ovat Jo kertoneet, että Ranskan halli~s · äsket

täin on pa rlamentille tehnyt 88i tyksen l1sämäärllrahan mylSntlml

sestä sotilasmeno1h1n, Joka esitys päättyy 5120 miljoonaan 

frangUn. Näiden uusien määrär&hoJen kÖ3'tlSstä Ja Jakautumisesta 

eri puolustu.sm1nist8rilSille tehne. sotilasasiami.s selkoa, Ja 

raJoi~ tässä vain kysymyksen poliittiseen puol.en. 

Parlamentin finanssi valiokunta, Jossa radikaalin.n h.nki 

ed.ll •• n on varsin vaikutusvaltain.n, koetti tehdä joitakuita 

vaik.uksia Ja s&moin parlam.ntissak1n vasemmistotaholta arvost.l

tUn halli tuks.n .si tystä osaksi ankarastikin. Mitään vaaraa 

ei kuitenkaan hallituks.lle koitu.Dllt, Ja sen saavuttama .n .... 

m1etlS 011 ,~, ääntä 127 vastaan. Vähemm1atlSn muodostivat kom

munistit, sosialistit Ja Jotkut porvarillis.n vas.mmiston haja

lIn.t. Enn.n äID.stystä oli hallitus pääministerin kautta t.h

Q1t asiasta luot~akysymyksen Ja selvästi uhannut edustunnaD 

haJoitu.ksella kielteisen tuloks.n tapau.ts ..... 

Daladier Ja uus.o.ialistien Johtaja Ren~del asettlTa' 

lI.Il .. tytsen Jälkeen plUla1n1steriUe soran kysymyksen alUlle 

sUDDDittel •• to hallitus a •• v.l~lll8Uu-.palvelusaJan pid.ntla1stä. 

k7~a Jota aam .. sa määräs.ä tulee D7k7tärk.nai kuin Uh .. -

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

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

.. _- ... _ ............................ _ ... ............. ~!~~.~~!I! ........... ........ .. -: ............................ ............... .......... . 

•• • • • • • ••••• ••••••• + •• • ••••••••• • • • •••••••••••••• ~ •• •••• • ••••••••• •• • ............................................. ......... ...... ............ ........ _ ..................... --. . . 
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tymae nl1 tä iltlUuoltkia. Joiden riveihin maa.ilmansota Jätti 

ammottaYia &ultkoJa. Pääminis teri yastaai ettei qaJmTs yiela 

ole aktuaalinen. IIIIltta puki vastauksensa muotoon, Joka ei suo

ranaiseati sitä sido. Frankturter Zeitungin täkäläinen kirJe .. -

vaihtaJa kirJOittaa lehdelle en. että sekä Doumer,me että ml. 

n1steri P6tain (Joka Jo sodan aikana pani suuresaan painon 

sotatarpeiden .nsiluoltkai~u4elle kuin sotilaaaineksellel olisi

vat pa lv.lusa Jan pidennystä vastaan. Jotavastoin Barthou olisi 

2-vuot1sen palv.lusaJan kannattaJa: hänhän muuten yhdessä 

Briandin kansaa Juuri enn.n maailmansotaa voimaanpani 3-vuoti

sen pa lveluksen. Barthou näet olisi puhtaasti ulkopoliittisia

ta. syi s t ä tällä kannalla, koska 2- vuotinen palveluaaika kiel

t ämättä li säisi Ranskan houkutusvotmaa liittolaisena. En ole 

tät ä t i etoa vielä voinut varmuudella kontrolloida. 

Doumerguen uema on ylläoleva.n kautta edelleen vahvis

tunut Ja voinee hän rauhallisesti suhtautua parlamenttl1n. Jo

ka sitäpaitsi piakkoin menee useamman kuukauden lomalle. ~u

tenkin RanKan sisäinen tilanne yhä va.hvistuu, raha palaa 

uudelleen maahan anglosaksisista maista, Englannissa punnan kurs

si kun hyppelee Ja Am.ri~aasa kaaos kun JatkuU. osakkeet ovat 

kork.a.... samoin obligatiot Ja valtion paperit. korkokanta 

laske.. :trangia e1 mikään vaara uhkaa J.n.e. SUuri voitto on 

Doum.rguelle, että uusi kauppasopimus Englannin kansaa on pa

ra:toitu, Joka merkitse. varsinkin Ranskan silltkiteollis~delle 

huomattavaa helpotusta Ja Joka lisl& hallituksen arYovaltaa. 

Jälellä on nyt vain k&u.ppasopimuksen uudistaminen Sakaan kana-

A. Josta 

Ei 

paraikaa Berliinissä neuvotellaan. 
:T~ 

voi ki.ltU että Vhall1tu.ks8n otteet sekä sis ..... 

tä ulkopolitiikassa ~yat aiV8ll toisenlaiset kuin Yiilleisten 

radlkaalib&llituaten, mikä .ekä s18&- että ulkopoliUtheaU 

saa näqy1ä ilmaisuJa. 

et-

Luottauata hallitukse.. on myös huomattavasti 118lDQt 

.. ouellinen uud1atu.s :tiakaallsella alalla. Jonka kautta useat 



( 
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maassa pahaa verta herättäneet verotusmuodot JOko poistetaan 

tai l1evennetään. Niinpä esa. ylell1syysvero kokonaan lakkaa. 

Tämä kaikki on nelJän - vHden lmukauden lmluea .. 

aikaa.ns .. atu ilman diktatuuria, ilman ykslllS1lisen vapau.den ra

joituksia, ilman keskitysleireJä, kajoamatta pe.rlamentariamiin 

Ja yleiseen äänioikeuteen, ilman paraadeJa Ja ilman ~puJa. 

Elämä kulke e vanhaa latuaan ja paraillaan k~nn1ssä oleva 
,. 

tradilt ionaalinen n.k. Pariisin suuri 
1/ 

viikko erikoisJuhlineen 

y .m. on ilman ulkomaala1siakin saanut muotoJa. Jollaisia en 

Pariisissa oloni aikana ole nähnyt. 

x x 
x 

Palatakseni raportin alkuun vielä mainitaen, että 

Ran skan l ehdlstlS t ähän saakka vain sivumennen on käsitellyt 

tulevaa laivastokonferensaia ja sen esineuvotteluja. KUitenkin 

on Italian päätISs Juuri 

rakenteille kaka1 35.000 

hyväkseen sille my6nnetyt 

ennen uutta 1alvastokokou.ta pe.nna 

tonnin linJalaivaa - siten k~ttäen 

ja vielä käyttämättä olevat 70,000 

tonnia ja .... oin käyttäen hyväk.een korkeinta salli ttua ton

nimäärää - täällä herättänyt mielenkiintoa, varsinkin kun tääl

lä katsotaan. etteivät mi tkään seikat ole muu.ttaneet Välime

rellä vallit.evaa' tasapa1notilannetta. koskapa ranskalaisten 

mielestä heidän olDa lfDun);erque-, ~.OOO tonni... On rakennettu 

yksinomaan Pohja.nmerta Ja Atlanttia varten. On nä1nolle. luul

tavaa. että l&ivaatolqs1'lll1's tulee kesku.telun alaisekai Bar

thoun vieraill •• aa Lontoo... en! kuun aliupuolell&, ja .aan __ 
me tilaisuuden vielä asiaan palata. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Par1isiasa k1!l8lku~ 8& :.,:al 19M • 

UE IS: A . , 

... .. 1 .. , ,._- . 
f r /ol)~( )1 

.Yr -1~ " '2 - / 

f) ' (!b U1koasl a1nm1n1ster11S11e, __ ~ _ _ _ 

Hei. 1 n k 1 • 

Lähetän tämln ~ana kunnio1ttaen Ulkoaa1a1n

min1sterl1S11e raportt1n1 n:o M, Joka käa1ttelee a1-

hetta: 

Vieläkin itäisestä Looamosta. 

Q . 
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RAPORTTI n:o M. 

. J»a.rU.a1 ssa 29 p:nä .... ~" .... .. kuuta 19 .. H. ~ 

Salainen . 

7'1/ 101 vk.( 

0" -}~.~ ~ -

Xe.matelin eilen ~ln pl tkUn Lie ttuan tlltälU.en 1 ... 

hettl1Aän KLIMASln kanssa m.m. otaakea.lasta. mistä Jo tänään 

lyhyeatl 8ähk~tln aeuraavaa: 

"77 Liettuan lähettiläa erlttUn kategooriseatl kertoi 

Joa Moskova Ranska liltt. vät allianssiin Liettua yh

tyy naapureistaan rilppumattakln klrJoitan-. 

Tämän sähkeen selvit,ykseksl vielä malnitaen seuraavaa. 

KLTVA.S 011 aaanu t ~al d' Or8&711a al yan 8&lIl&n ltllai t)"lt

sen ~in mlnlltin silti että täälll Ylelä ollaan optimistiaia 

Berli1n1n Ja Var.ovan yaat&ukaiin nähden koaklen nl1d.n mahdol

liata 7htymi.tl Ranskan Ja KOakoyan ehdottamaan ltUaeen ~oar

noon. ID.ten alka18e~n olen thdolttaJlut on n .. t Ranaltu hal

li~ •• kl B.rliini •• ä että Var.oyaa.. .iinl BRht..... a •• t'-

nUt IUOl'&n )qQlqltaen. KyIS. Puolan auurllhettUIa. Jonka kanaaa 

uiaata äakettl1n ltaablatel1n, oli 1haelaelln aUU etta Qua1 

d'Ona, .4811een on optia1.t1. Hill 011 !VISa puba.nut aabaa __ 

dlUSrl LKlDRD kana. Ja 8a&Ilut batu.t.lu.taaa eaaan klaU,Jka.n. 

Il,JDa hcoalaYlU 11ll.t7.taa" lU.t.lUin ~a1 d'OrD,Jn opUa! .. 

ala. 

IIJMlS t1eel etta Berli1aia Ja VaraoY&D ya.tauka1a 040-

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

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

!a&ll1D1D-
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tet&an tlälll noueevalla vi1tolla. 

Omasta puolutaan ILDU.S piti ai VUl mah40 ttOll&Jla. • __ 

ta Puola. yhtyhi. Rben m1el .. tI~ nlet Puola ei halua lIlo

pua aa.hdolliauutaiataan k.,ttlA h1Täkee.n VenaJIn .ahdolliaia 

tulevia vaikeukaia Xmkaia.... Idla.1 (Li.ttua, Uk:r&1uJ). 

sl. yhteydeaal anaa1 teee maini ta.aia_. e tta 1l11l1lll. pari pll

vII aitten &&noi tunnettu radikaalipuolue.n JohbJa Pl'J5UI., 

Joka nlinl pl1v~.ne. Baltlkuaiin Ja aieltl SUo.en kUltta 

V.nlJllle Ja Joka Johdoa.nk&1aeati on koettanut kaivaa maata 

Ranskan Ja Puolan vällaeltl 7atäTJ7d.ltl. ettei hlDkllD uako 

Puolan yhtyYla, vaan että hän pl1nva8toin luule. Puolan t.~ 

tovan Joko yksin taikka Saksan aTulla kl7ttll ~väk .. en V.

nlJIn mahdolli8ia vaikeuksIa X*uka18.asa Idäa ... 

nnus piti paljon 11UlltavUlpana etta Sakea yh tT 1ai , 

koska hlnen mleleatllD Rl!LIR on vl1.e aikoina klrain7t D11n 

paljon tappioita pitkin linJ&& aekl ai8" että ulkopolllttl

.. aU, Jotta hbeUI on t~s1 an koettaa kODao1140ida a .. -

aaanaa aekl 1 tlln että llnteu pl1n. 

KUn tlala Johdoata qayln XLDU.Sllta .itl hln al'T'" 

lee aUnl tapenka •• aa tapah tuVUl. et ta i tUaen LooarDOn qD

tyalaen JU hunkaakai to1Tolmlta.kal. XLIIlAS va •• al aeuraa

va.ti: ·Sllloin Raneka Ja. VenaJI ovat pakotetut k.katallD 

Jotala Imuta (lIIll oli tuttu, all11lllehan a&IlottUn _i 4'Or

a~lla aivan ....... _tao 8p. n:o 38), aUnl tapaukae •• 

Liettua Joka tapauk •••• a Ja mRlata r1ipJ!!!tta ~l.. lllt-,

alla ltanakaaa Ja VenaJIIIIl-. Ilul ea oikeIn uakoaut kol'T1aa1 

Ja toia.... 1m040.. ..laa aon4.eraeiJl, hla uaeaapaan kertaan 

Ja erlttl1n tategooria •• tl aanol Li.ttuan nlia tek.vln. 

aia .ttlllaltal • tlvla tt , .ttl hla 011 ~ai 4'Oraqlla tlllln 

nuataaD puJaumt Ja etU, hln.lll on oUut ClIlal 4'Or~ 

kUl." aU.ta qQIITk.i.-. ~la lIh.1D.n koatuU. (JI7' ,.. 

.,",In -,lSakln ti.401l, Joab aikaual kotia .lIbklJtla. eU. 

Dlet Li.ttua ~&1 "Or_Ua oa lIIlOra&ll q87J17t. .UI aan .. 
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teke. Joa Sakaa hT8ktll Memellln.J 

Jo a kohta KLIV4S kuten ue.l .. at ll.t~alala.t dlplo .... 

tlt on Puolaan nlhden ll.Y!ma1n aaao.n ykalpuolln.n _ tlalD 

ykalpuoll~u4en laataun p&n1aln my8aklD ainakin oaatal •• n .1n

ka ylemplDl kerroin XLI:JUst. aaDOllun PUolan natlllt .. ata _ 

aaln kulteDtlD a.n klait7tau että aaia on otettaya yuayalta 

kannalta. On luollDOl11ata ettl Liettua. JOka Yl1ae1aten ta»&IL

tuat.n Jälke.n ItA-BUroopaa.. on Joutunut .ri ttlln tukalaan 

a.emaan, on valmis vaikkapa ykalnllaklD menemllD tällaia •• n lil~ 

toon, koaka se aille JD8rtl talu llUurt& helpotuata, alDakln 

lapalaeatl. Koakoya Ja Ransta lllttolaielnaaD tt.ttuan ei tar

Yltalal pelätl Varaoyaa elkl Berliiniä. 

,a.al Liettuan kanta on k1eUIIaIUtä Joa8&ll:1n mllLrln rla

tlril4a8aa niiden tietoJen kana... Jotta kertoyat että Liet.

tua... mlell&la yalmlatulel Puolan-politiikan hilJ&ktai ••• n tar

kiateluQIl. 1178a Puolan auurllh.ttllla _nol alnalle pari pl1-

yli ei tten. .tU. hlD todella nyt luUl.. Llet~an tahtovan 80-

Ylntoa VarsoY&D ou •• 

~S kertoi ainull. .4.ll •• n. .1kl Xel.laglaaä talt 

on ti.toa.. .ttä he1nllallU1 10 p:n& kola.n Baltian ..... Ul

koaln1at.rllS1du kanallapW.llt8t tokoontunt p ..... tlU •• n alklll 

mah40ll1ata yk.1al.l1li1\Jyte.n protokollaata ko*1en n114u .a14.n 

llll • ..," 11ittoa, Jota protokolla _alla ottaial huoaloon yol

.... o1eyat aopSallka.t, La"l_ Ja T1ron aop1&ka.n no4el ta 

1911, r.glonaallaopt.uaten .uoal~ta.t G.n~Y.aa& J.n •••• J& Jota 

.uRrln pl1rt.lD 01181 kaltteerat~ Pl ... n KDt.ntu liiton perua

kirJalle. ILDU.3 ~ h.Dki18tohtal.e.tl ll*oyan tlll& pohJalla 

Jotakin .yn~lD. BD ole aanJ&lkeen taY&DDut .ml'- '-1tl1&lal_ 

YlrtayalJilD1 .... tta otu81l1alD hal4ID olaYU YIh ... 1D opt1ldatl_ 

ala, Jotqal tai luonnoUb .. t1 L1attuaa IAlhtau t1lalDea KoatoYaD 

Ja 1laD8k&Il 7aUY77a1Uttoon n1'lll&at1 !&ll1D11&aaa Ja Rllaa. pa

na. Yl.UUtlD tartla-•• aa albb_at p87tlltlrJat. ~871n tie

ty.ti XLDlA31lta. II1ten nlaät mola .. t •• lkat OYat komblDOlt.-



vi.... Jolloin hlD va.taai toivovan.a. et'l ~uttln Bal'iaa 

maat. Ja varsinkin Jos heidln t •• tela •• tllD lilto.t. Jo'-tln 

tulee. 7htplt KoHov.n J. RanKan &lUUla.Un. Silloin .JA

tJ181 ryha1 tr. Ran.t. - Koetov. - Baltiaa aaat - Pieni Bn'.n

te - Baltanln p.ttin valtiot. 

!Ullli terrotaan ettl Jo. Ranatan J. Kostovan vll11-

lli 78täv17all1 t to .7nt7J. Itali. tohw. JlttU xanaainll1 ton. 

IUaaä oloauhteta.a BAR!HClUn matta Lontoo ... n he11l1-o 

kuun 8 p. tulee olemaan tohtalota.. J:n&lUlllin amba •• a4ln 

eri. vanhimpia Jäseniä. tUllli w.osl~.Dll • .umt Sir JlDDL 

sanoi mJ.nulle pari pUvlA .itten Jot.nkin peittelemAttli. .!0!:
tA BARm011n vaataanotto Lontoo... tulee olemaan k7lallbtD, to .. 

ta Eaglannl... ·oll.an sital 7tsinkertalai.. ettei ymalrr.ta 

auuren valtiomiehen litalsl. taatuJ.- (vlittau. tiet7.tl Ge

Mvan viim. tapahtumiin). K7!Sa IIIODls.. ranat.l.l.laaa 

.1 ollaan eplva rmoJ. matt.n onnistualse.t •• 

Sivuaennen mainitt&toon että Jo .e ultt. ettl ul

koministeri tule. ol ... an EDglannla.. 8 J. 9 p:nl, p.tottaa 

hallituksen tekemIän t.inen... Jottei rlntUl .. : ~ .ten suuri ko

kou. Parl1.1a.. 8/' plla. tehittyaUll levottomul1tsllne Jota 

erU •• I pUrell.ä pelltllD. PWwaatta .11 tä että rint .... i •• -

tUl kesten valli ta.. suuri er1al.11aJ7. Ja että rlnt_amllh.t 

JlirJe.tönl ov.t ilmoittaneet kUlll.ttavanaa hallitu.t.. to.in 

erl1ll1 ehdoill.. DOUKIRGUI heDkiletohtal.e.ti aaattii niin 

suurta luottasm.t •• ett.i lien. ~tl a •• tta. tuon pl1vlD 

horoakooppi. niin 87nkllti tRin monet tetevlt. Sitlp.lt.i ta-

.. 1 .ltl ennen llhte. lomall.. Jotapalt.i on otett.v. bao

aio on. .ttetvlt suur.t aaDOaal.h4., tilli brt... nllDtuln 

h.laikuun .lu.... ole m.llaktoJa puolu.t.a..... Nll.tl s.i

koista toi..... 7hte74 ••• Ii. 
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Ulkoa siainministeri511e, f"' C6 
H e 1 s i n k i. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoasiainmi

nl steri Blle r a orttini n :o ~ Joka käsittelee a ihetta: 

Ran ska ja '::i enin tapah tuma t • 
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Salainen . 
....... ~ ... A. .. R .l ... l ... ~;J; . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o S~ • 

1'f),r11s1 ssa .JL. p:nä el..Q ..... kuuta 19 .~ .•. 

Asia : .. ~.a..J?.~~.a. .... J.!i .... ienin . ~.apab rumat. 

Valmistaessani laajempaa yleiskatsausta Keski-Euroopan 

t apah tumista Hitlerin "toisesta vallankumouksesta" DOllfussin mur-

haan, r a oitun tässä yhteydessä mainitsemaan otsakeasiasta seu-

raavaa. 

On s elv ää selvempi, että Ranskan lehdistO on saanut 

viralliselta taholta kehoituksen pysyä Dollfussin murhaan nähden 

vissien rajojen sisällä. Tietysti suuttumus ja pahek~ta ovat 

suuret ja Hitler tehdään enemmän taikka vähemmän syylliseksi, 

ainakin moraalisesti, tapahtumista. Mutta Ranskan hallitus antaa 

selvästi ymmärtää, että se pysyy odottavalla kannalla, seuraten 

t ar kkaan tapahtwmia Ja pysyen yhtlmittaisessa yhteydessä Rooman 

ja Lontoon kanssa. Mitään yhteistä d6marchea Berliinissä t.m.s. 

Ranskan hallitus ei n~ aJattelevankaan. 

Osaksi voi tähän olla syynä. että vaikeat kauppaneuvot

telut Saksan kanssa Juuri Dollfussln murhan hetkellä olivat krii

tillisesaä pisteessä. Ranskan hallitus tahtoi kaikin mokomin saa

da nämä neuvottelut positiiviseen rulOkseen. mikä senjälkeen on 

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

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

...... ............................................. ~~.!~.l..!~!~.'- .. ..... .... ...... .... ....... .......................... .... .... ...... ............ .. 
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xl 
onnistunutkin. Doume r guen kokoomushallitus on loistavasti suo-

riutunut kaikista viimeaikai sista kauppaneuvotteluista: Englannin 

sop imuksen Jälkeen, Joka oli va ikea teh tävä, on nyt mytss Sak

san kans s a päästy tulokseen, minkä J älkeen oike~ taan ei ai

noakaan suurempi sopimus enää ole tekemättä. Doumerguen halli

tus on täs t ä saanut uuden va hvan tuen. 

Myö skin k iketi on katsottava syyksi lehdisttsn suhteel

liseen pidättyVäisyyte en sitä seikkaa, e t tei ~ai d'Orsay liial

l isella hyökkääväisyydell ä tahdo pilata kaikkia mahdollisuuksia 

Saksan liittymiseksi Itä-Lo oarnoon • 

On myösk i n totta ett ä Ranskan k iinto Dollf ussiin p i e-

neni niiden voimakke i d en toime np iteiden Johdosta , oih in hän 

r:;}.tyi so 18ali ' emokraatteja v staan. Ja vai kka osanot to Itä-

val l an kansallissuruun on vilpitön, ei ummis t eta kuitenkaan s il

mää sil t ä tosiasial ta , e tt .. Dollfuss silloin karkoi tti 1u taan 

vahvimman tuke nsa Ansoh1ussia vastaan , otapa its i on e1ättä-

vi ssä että huomattavi a sosialistisi a r yhmi ä silloin iir tyi 

Do 11 uss in vihollis t en l ei riin , .0. sikäläisten nats i en uolel-

le. "" oka iekkaan arttuu __ _ n 

tta ääasiall isimmaksi s yks i on mielestäni kuitenkin 

katsottava itä t osiaSiaa , mi h in aika isemmissa r orteissani olen 

viit nnu t, et t ä ~anska . osaksi ymmärt äen oman m dottomuutensa 

suoranaises ti va ikut t aa Itäv 11an a sio i h i n , osaksi ollakseen mi e-

leen Italia lle . Jonka ystävyyttä se to ivoo , oli jättiiny t Jol

lain taval l.. I t"vallan ' a Unka rin kysymykset Rooman hoidetta-

v i kSi, ~u s so1inin ri vi1eg ioksi. Tämä olitiikka kan t aa nyt 

Ranskal l e t va.l 1aan l!edelmiä sik ' li e tt" },~us so lini on ou tunut 

~kotetuksi toimimaan. todettuaan ni i den edellytysten olevaisuu

den tai olema ttomuuden, Jo i s t a Ranska Jo kauan on oll u t sel-

x l 
Kauppami niste riös s ä minulle ke rro t tiin näist ä neuvotteluista. 

että s&ksalaiset vähän väli ä koettivat provosoida ranskalaisen 
va ltuuskunnan puolelta neuvotte luJen keskey tyksen , ilmeisesti kos
ka eivät tahtoneet itseään si toa. Kauppamihiste riössä pidetään 
tulosta sella isenaan varsi n tyydyt tävänä, mut ta ollaan erittäin 
skeptlllisi ä tuloksen todellisesta merkityksestä ka tsoen saksan 
taloudellisten oloJen Jatkuvaan kehi ttymlseen kaaosta kohti. 
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vil l ä . Tarvit ewa tta mitään näky väistä ehd ä Ranska näke e ilok-

see n I talian ois t van Saksa n s t ävy dest ä. 

Samoi n R nska on viime aikoihin asti a tkuvasti v lit-

tanut ngl annin kannat tomuutta a haluttomuutta millään taval l a 

sekaan tua kontinentin vaikeisi in ja vyy ~ irikka is i in kys m ksi i n. 

Vaikkei idä liioitella Barthoun Lontoon- matkan tulos ta - ko ska 

glannin h lli tuksen u auksen t aka tu skin oli syd äntä 

kaki he rk i ntaa niin , t · t , kui tenk i n 1 önt ää, e t t ä Lontoon 

suhtaut inen _-itl r iin & na t ismi i n on oleellise s t i ttunu t 

viime vi i ko Je kuluess . ~ uri on tyydy t tääll ä sen ohdo -

t a , ettt,;. 3ald- in eilen alu uoneessa ilmoitti, että ~nglannin 

it~ra a on Reinillä - . ltakaan siitä ei "uai d ' Orsay vi elä 

4 - 5 viikkoa sitten us alt ut t oi voa . 

Tie t s ti l ö t y chauvini s t i l e1 t iä. tyyppiä "~c 0 de 

Pari " . otk sy tt "vät R nskan kuten m ös muid en s !'valtai n 

. alli tuksia ai ise a ta saamat t omuu ' es t a : niid en miele stä yh-

einen interventio a ika i ellJ lla a.s tee l la . yli he l i kuun 17 

p : nä Berliini ss ä te . t en l.uom utusten , ol is i uroopa.n s~s tä-

ny t pal jos ta Ja ne va~t i vat edelleen näkyvämpi ä to i me npitei tä • 

En uskoi s i ett ä ni i d en toivomukset tu levat täyte t yiksi ja on 

kuvaavaa e tt ä p i enen en t entenkin t äkäl 'i set edus t a jat pysy ttele-

vät varsin rauhallisina, i l me i es ti uai d 'Orsayn t oivomuks ia 

nouda t ta en. e iv " tkä lai nka an kalli " ta korvaansa erti na.xille. Jo-

ka vaatii p ienen ente n ten rlpeitä otteita It äva llan kulmalla. 

önnettäköön että l öytyy mytls vakavia leh tiä. Jotka vaa tivat 

hallitukselta positlivisempaa suhtautumista otaakekysymykseen kat-

80en että Ranska on nykyisen 
xl 

sen tulevaisuudesta. 

Itävallan luoJia Ja al1s vas-

tuuaaa 

xl 
Senaatin ulkoasiainvaliokunnan 

B'renger Id.rJoittaa tänään tähän 
et Finanoi6re.aä·. 

puheenJohtaJa, ent. ambaasadööri 
suuntaan wAgenoe Eoonomique 
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On olemassa kaksi mahdollisuutta, että Itävallan kJ.,.,. 

voisi Johtaa kansainv· isiin selkkauksiin. Toinen on uudis~t 

natsikaappausyritys Wienissä, mutta luullaan ettei Hitler ensi 

toviin sellaista aJattele, - lisätkäämme että hän kait luottaa 

siihen että tilanne kuitenkin kerran tulee kehittymään automaat-

tisesti Ånsahlussiksi. utta jos Hitler tavalla tai toisella 

edelleen kärjis t ää tilannetta, esim. saadakseen ulkopoliittisen 

voiton, niin on mahdollisuus olemassa että Mussolini a.ntaa Jouk

kojensa mar ssia, Jolloin taas vaara on olemassa että Jugoslavia 

ei pysy katsoJana. On kuvaavaa että Belgradin Berliinissä oleva 

lähetyst6 eilen antoi deklaration, missä sanotaan että Itävallan 

kysymystä ei voi mikään muu instanssi ratkaista kuin Kansain

liitto. 

Toinen vaara on Siinä ettei Itäva llan uusi hallitus 

kykene saamaan oloj a järjestykseen Ja että nämä kehittyvät omal

la pa inollaan kaaokseen. Naapurien sotajoukkoJen marss1misvaara 

ja "Itävallan-jaon- uhka eivä t tällaisessa tapauksessa ole pie-

nemmät kuin edellisesslkään. Jos tällä hetkellä näyttääkin silti, 

ettei It äval taan nähden ulkoapäin mihinkään toimenpiteisiin ryh

dy ti ilman että suurvallat ja pieni entente ovat keskenään so

pineet, muodostuu luonnollisesti Ranskan hallituksen tilanne au-

tomaattisesti sillä hetkellä vaikeaksi, JOlloin jokin pienen en

tenten hallituksista päättää ryhtyä aktioniin ja jolloin Italian 

puolelta Pariisissa on odotettavissa kehoitus pitää kyseeealolevaa 

"vaalllia" aiaoiaaa. 

Ranakan lehdist6 ainakin toistaisekai suhtautuu aangen 

levollisesti siihen mahdOllisuuteen, että Habsbllrgit käyttäisivät 

tilaisuutta ~väkaeen e.iintyätaeen näyttämGlli. Täsaä tietyati on 

olemaesa uusi komplikatiovaara 

aeaU UnkariDkin qlVlI,Ja tulee 

sem.1nkin kun silloin automaatti
kJfI7Jq • 

... ·,alle. Jolloin lvarainkln 

Pr~llle e.UnW vallan uude.s& valo... On merkille pantava, 

että ItäVallaD Haagis.a oleva ohargf d'8ftaire. eilen sanoi leh-



t imiehille ett ä "1918 vuoden vääryys 

burgeille annet tava tilai suus pala ta 

on korJa ttava Ja Irab ... 

Itävallan alueelle". 

On sivumennen sanoen kuvaavaa, että Puolan täkäläisessä 

a.mbassaadissa koetettiin vähe nt ää \7ienin tapah tumien merkitystä 

Jopa s iinä määrin et tä viel ä 27/7 ei muka uskottll Italian 

Joukkokeskityksiin raJalla. Tämä Puola n a senne on luonnollinen, 

ei senvuok si että Puolalla olisi paha oma tunto vaan senvuoksi 

et t ä Puolaa on syy t etty sii tä, että se tammikuussa tehdessään 

Berliinin kanssa tunne t un sop imuksensa muka olisi Hitlerille 

ilmaissut de81nteressementtinsä It ävallan kysymykseen nähden, Jo

pa j ät t ä ny t hänelle vapaa t kädet sillä suunnalla _ tWnä tie

tys ti aivan r i i ppumatta siitä ku inka palJon totta syyt~ksessä 

on Ja onko si t ä ol l enkaan. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ParIIsIssa elokuun 7 p:nä 1934. 

N:o 1f1/ -Jifl 

Ulkoasiainministeriölle, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän tämän mukana kunnIoittaen Ulkoaslalnm1-

• nIsteriölle rapor t t1ni n:o 36, Joka käsIttelee a ihetta: 

Äskeinen hall1t ksenpulan uhka Ranskassa. 
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Ranskan kommunisti puolueen Ja vanhan sosialistipuolu~en 

pää t Os parallellisoida toimintansa "sotaa Ja fas oismia vastaan" • 

ku t en virallinen termi k~uluu. oli tavallaan odotettavissa ny

kyisen kokoomush allituksen syntymisen loogillisena seurauksena. 

Puolue-el äm än kannalta keskus t a Ja oikeisto luonnollise s ti tästä 

ovat ty tyvlii set kosk he toivovat sen tekevän lopun radikaa-

l i en a sosial istien tradi tionaalisesta kuhertelusta Ja selven-

t ävän olii t tista ilmapiiriä. 

En i täi si mahdot tomana että tämä 
xl 

Ranskan s isäpol1-

t iikan kannalta eri ttäin tärkeä ta ah tuma osaltaan an toi Tar-
dieulle aiheen t ehdä Stcvisky-komisslonin edessä pari viikkoa 
sit ten tunnetut hy6kkäyksensä Chau temp sia Ja de faoto koko ra-
dikaali uoluetta vastaan. 

Tardieun hy6kk~s oli kuten häneltä sopi odottaa 

brutaali Ja Johti sen kautta myös brutaaliseen tulokseen. Ai-

xl 

lolla tietysti on oleva 
ystävyydestä huolimatta. 

kan sis laseen elämään. 

va ikutuksia( ranskalais-venäläisestä 
kommunist1moskovan suhtautumiseen Rans-

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

J) Ei ulkomaaed~stuksen tiedoituksiin. 4) Ei ullcomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ......... .) : 
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van riippumat ta s iitä onko Ta rdi eu t odella saanut Stavi skylt& 

nuo 300,000 frangia, JOi s ta en t ässä rupea yksityiskoh tta .nIA 

ke rtomaan, 011 mie l es t äni Tard1eun hyllkkäyksen takana kah denlai

si a motiiveja. Ensiksikin: hyllkkäämällä itse estää mahdolli set 

hyll kkäykset häntä i t s eään kohtaan. Tuosta 300,000 fr. shekistä 

r iippuma tta on Tardieun ai kaisempaa elämää vastaan näe t olomas

sa er ä! t ä makuloi ta, jotka e i vä t hän t ä kaunista. Ja kieltlililä

t lln tähän on että Tardieu itse istuessaan sisäministerinä ei 

ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin niiden rä!keiden administr~ 

tiivisten epäkohtien pOistamiseksi, Joita hän nyt ankarasti moit

tii. Parhaimmalla t ahdolla en lllydä hänen syytllksistään Jurl1-

di sesti paikkansa pitävi ä argumentteja, Ja varsin yleinen käsi

tys on ettei niitä ole lllydettävissäkään, olkoon että Chau

tempsin aaema ei Tardieun hy~kk~ksistä liioin parantunut. Hyllk

käyksillä t~tyi siis lähinnä olla taktillinen Ja sisäpoliitti_ 

nen tarkoitus. Radikaalien vaikea aaema laajan kOkoomushallituk_ 

sen Ja yhtyneiden vasemmistopuolueiden välillä antoi kait !ar

dieulle toiTeen panna heidät liukkaalle jäälle. Hän laski var

mastikin, että hallituspulan seurauksena olisi parlamentin haJoi

~s Ja uudet vaalit, Jotka tuottaisivat radikaaleille suuria 

vaikeuksia osaksi nykyisen isol oittlmisensa vuoksi, osaksi mylla 

senvuoks1 että seuraavat V4l.alit todennlltllisesti tulevat tapah tu.. 

maan parlamentin Jä senluvun supistamisen Ja ehkä muidenkin vaa

lilain uudistusten merkeissä; nämät näet koskisivat kipeästi 

Juuri radikaaleja, Joille puoluetaktillisesti merkitsee paljon 

saada mahdollisimman monta jäsentä sijoitetuksi parlamentin pen

keille Ja Joille nykyinen vaalijärjestelmä aina on tarjonnut 

SUuria mahdollisuuksia äänten kalastamiaeen naapurisaa. 

krdieu mahdolliseati mylJskin tllllJin lasti, että tuta 

pitemmille aika lmluu. sitä normaal1aemmiksi muutttlyat olot ja 

si tä mure_usa IIUrässä radikaali t aaan' aikaa Y8.l"Sinkin maa

•• udUlla JärJ.styä Ja palauttaa aikais.mman vaitutu~valtanaa. Siis 
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ei ole hyökkäys t ä enää 1 kät t ävä . l:lYös 

vansa kiilan y dyksi He rri ot'n ryhmän 

t oivoi kait saa-

välille, j oi st ten tunne ttua edellinen 

:haut empsin 

on hengellä 

ryhmän 

Ja voi-
mal l a mukana kokoomukses sa , 

in k i n p olikrii tilli s ell ä 

j älkimäisen l uonnollisesti pysyessä 

kannall nyk i ee n halli tukseen. Jo-

ka ra:.ce ntu.1 1 änen e aladier ' n r aunioille. 

Tulen ko t a uu ell een näi hin l a skelmiin. mut ta m in i ~ 

s en 0 t hssä ett~ Tar dieu s ik~li l a sk i v~ärin, et t ä hänen k

tio t aan vas t aan nou i yl eine n vastustus, voi hu ol e ti sanoa ku~ 

ki s sa 1ireissä. 7e. lkke. ardleun l as ke lmat ,y hemmin oi ttau-

t is iva t ki n oike iksi, ~ ~~ i t enk i n itse hyvin ienen tyneenä 

selvi yty i a theuttamas t aan kr iitlll i s es t ä tilan te esta . var slnlin 

;Co ska hän hyökkä.Yksensä teki ä.i viiä s en r lkeen kun Doumer/:,1'\l. e 

oli l äh tenyt .yvln an sa ·tulle l omall een . Chautempe. ~oka puo

lestaan on monees li e es s ä kei tetty t k t i kk o hänk in. ymmärsi 

koh ta e te i 

ja uskalsi 

k ·ol l e nne n 

u l aa 'I'ar i eun e reoo nan vuoke i annet t a i s i syntyä 

~aa a s i at varsin pit

puoluej oh ta j an Her-

sen vu o ei 

siten 

omas ta ol estaan 

alli tuks essa i stuvan 

r io t 'n s ea aan kert a.n eri tt ooi n vaike an a semaan • 

tumista 

To inen 

on e ttä. 

t o tuus j onka vo i 

Doume r guen asema 

j oh taa 

on vielä 

nä.1d en äivien tap~ 

vahvem i kuin luul-

tiin. Tai t ava s t 1 0, 1s t .oen oman a semansa j a le nen s entimen-

t &al isen sivu äänen t o.1 s iinsa hän taase n 

ka ikkie n piirien Jo tenkin yks i mi elisen 

feuillen Viisas· saa t toi j älleen lähte ä 

lomaansa. 

saavutti kansakunnan 

tunnus t uks en ja .Tourne

ja tkamaan keskey tynyttä 

Kaikki j ä.1 ennalleen. riitapuolet suutelivat toisiaan 

hallituksen ratka isevan kokouksen pää t tyessä. ja tuhatvuotinen 

valtakunta näyttäytyi sekunniksi taivaanrannalle. Tämän kulissin 

ei saa antaa kuitenkaan liiaksi pimittää arvostelua. sillä to

siasiana PysYY. että Tardieun ja Chautempsin ryhmän välille 

jäi syvä kuilU, että Tard1eu on katkera Doumerguen hänelle 

ratkaiseva'sa deklaratiossaan antamasta koulupoikaläksytykae.ta Ja 
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että ennenkaikkea Chautempsin ryhmä syksyksi odottaa uutta ti

l a isuutta kost aa Tardieulle. Återioin viime viikolla piene8sä 

intiimissä s eur s sa, missä oli radikaaleJa läsnä Ja missä 

aallot kävivät varsin korkeina. Kerrottiin - Ja tieto tuli 

rad1kaalipuolueen puolueJohdon erään Jäsenen suusta - että nyt 

Jo 15 radikaalista edu staJaa varmasti äänestää hallitusta vas

taan. SUurta huomiota herätti saman henkilOn tieto, että ~e 

de Valois'lla - niin kutsutaan puolueen toimi taloa - on useim

mista äänestysalueista ääni ääneltä laskettu, mille kannalle 

radikaaliset äänestä Jät ensi vaaleissa tulisivat asettumaan 

toisessa skru tiinissa sosialisteihin nähden, Ja että olisi voi

tu todeta ainakin 50 % äänestysalueista olevan sellaisia, että 

radikaaliset äänestäJät niissä toisessa äänestyksessä luopuisi

vat omista kandidaateistaan sosialistien hyväksi. Niin suuri 

olisi muka Jo nyt tyytymättömyys siihen radikaalir,yhmäin, Jota 

edustaa Herriot. Jos ' kohta on syytä ottaa nämä tiedot vis

sillä varovaisuudella, totean kuitenkin että läsnä ollut Paul-
ff Bonaour niiden Johdosta huomautti: sehän merkitsisi kansalais-

~ 
sotaa • 

Ei ole syytä liiotella näitä kertomuksia Ja die. 

diem doaet. Mutta älkäämme unohtako, että vaikka sisäinen ti-

lanne on tavattomasti parantunut puolen vuoden kuluessa, vaikka 

taloudellinen tilanne on huomattavasti parempi kuin viime tal

vena Ja vaikka ulkopoliittinen tilanne samoin on uuden halli

tuksen aikana huomattavasti muuttunut Ranskan edukSi, kansakun

ta kuitenkin elää oonvalesaenoea, missä Jokainen kolaus vie 

parantumista taaksepäin. Vaikein Ja ehkä parantumaton kolaus 

olisi Doumerguen poistuminen n~ttämOltä, tapahtui se sitten 

misaä muodossa tahansa. 

On niitä Jotka ennuatavat että syksyllä, Kamarin ke

koontuessa marraskuun alus8a, nykyisen koalition vastustaJat 

ovat saaneet 8iksi palJon ilmaa siipiensä alle että uskalta

Tat uhata nykyistä koalitiota. Sosiali8tit Ja kommunistit Jat-



kuvasti vaativat ha Joi~sta Ja saavat siinä oikeistolta kanna

~sta. Radikaaleissa on selvä haJaannus syntymässä Ja heidän 

puoluekokouksensa lokakuun lopulla tulee senvuoksi olemaan suuri

merkitY~wellinen. l ärimäiset ainekset oikealla eivät taas pidä 

Doumerguen otteita tarpeeksi tehokkaina. Toiselta puolen Dowmer~e 

naut tii kansakunnassa niin suurta suosiota että on lupa uskoa 

hänen edelleen selviytyvän vaikeuksista. 

Ei ole vailln merkitystä että äskeinen pulan uhka te

ki suurta hal l aa pörssissä ja että uuden 3 milJaardin kotimai-

sen lainan merkintä suJUi samasta syystä odotettua hitaammin. 

En uskalla vielä sanoa, onko Barthoun varsin tempera-

~/ menttinen Tardieun aktion a rvostelu hallitukser ~.litettävissä 

niin että hän , kuten monet luulevat, py~kii Doumerguen seurae.-

Jaksi vasemmalle laaJenne~lla koalitiopohjalla. 

Ylläolevalla olen tahtonut lähinnä osottaa mikä merki

tys Ranskassa edelleen on poliittisilla passioneilla Jotka ei

vät ole työttömiä rauhalliselta näyttävän pinnan alla. Radikaa

lien SO-vuotinen valtakausi ei liioin ole niin helposti muutet-

tavissa. 
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Sen lisäksi mitä aikaisemmin olen asiasta raportoinut 

sekä Herra Kansliapäällikalle kirJoittanut Ja samalla rekapitQ

loiden Jossain määrin mitä asiassa aikaisemmin on tapahtunut 

kunnioittaen t äten esitän seuraavaa. 

Kun ennen pääsiäistä kävin ulkoministeri Barthoun pu

heilla, sain keskustelustamme sen käsityksen, ettei sillä het

kellä vielä ollut otsikkoasiasta &1tllD : positiivista Pariisin 

Ja Moskovan välillä olemassa. Päinvastoin vielä niihin aikoi

hin pidettiin todennäkaisenä, että Jos Moskovan onnistuisikin 

luoda sellainen verkko garantia sopimuksia, JOita se t arJoili 

Joulun tienoissa Varsovalle Ja myahemm1n Berliinille, Ranska 

Jäisi ulkopuolelle varsinaisten sopimusten, tosin myatämielise .. 

ti niihin suhtautll8n mutta lupaamatta mitään garanUaa (katso 

raporttini n:o 15). 

Tilanne muuttui vasta senJälkeen kun Barthou Ja Lit

vinott maaliskuulla tapasivat toisensa Gen~.e •• ä Ja Jolloin 

ensi kertaa vakavasti puhuttiin Moskovan tulosta xanaain11it

toon. s.k~ siihen mahdollisesti liittyvistä ehdoista (katso ra

porttini n:o 17'. 

Palautan my". _istUn että toukokuun alussa päälnin1s-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) TavaUinen ja lisäbi ........ _ .. 

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

!avallin.n. 
_ • .• • •• • 4 • • .• .• _ •• •••• •• • .• •••.•••• _ . ... . ............... _ ... .. . . ..... .. .. . . . .. . . . . .... .... . ... ... . ... . ... . . . . .. . . . . ...... ............. .... . . ................ . . ..... . .. . 
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teri Doumerguelle suoraan ~uhuin siitä, mitenkä vähän meitä 

kiinnostaa selkämme takana ta~ahtuva keskustelu itsenä isyytemme 

takaamisesta (ra~ortti n:o 23). 

2. 

Pitkin ke vät tä olen yleensä koettanut mahdollisimman vä. 

hän ~ai d'Orsayn Johtavien ~iirien kanssa puhua näistä asiois

ta, jottei näyt t äis i siltä että SUomi on erikoisen kiinnostu

nut Jonkinla isen itä~ak tin s olmimisesta Moskovan ja Pariisin 

suunnittelemassa mi elessä. KUn paktiehdo tus sen nykyisessä muo

dossa tuli juhannuksen alla aktuaaliseksl, kävin directeur po

litiquen minis teri Bar getonin ~uheilla, Jolloin Ranskan hallitus 

jo oli uhunut a siasta ei ve in Berliinissä ja Varsovassa vaan 

myös Baltian ~ääkau~ungeissa. Bar ge tonilla oli silloin etsimätOn 

tilaisuus ~uhua a siasta minulle, jota hän kuitenkaan ei tehnyt, 

j ohon lisään että kun huhtikuun loppupuolella, kun ~oskova Juu

ri 011 teh nyt tunnetun et.dotu ksensa Berll1nilla, kansl1aplUl.lliltkO 

J är nefel tin kanssa kävimme hänen luonaan, hän kyllä selväs ti 

sai keskUstelustamme ... k ä sityksen, ettemme asiasta olleet ko

vin kiinnostuneita. (Jä lkimä isestä käynnistäni Bargetonin luona 

olen tehnyt selkoa raportissani n:o 32.1 

Senjälkeen ei minulla ole ollut erikoista aihetta k~dä 

~ai d'Orsayn ~oliittisella osastolla, ja olen osaksi sitä vält

tänytkin Jo mainitsemastani syystl. Olin myOs heinäkuussa 2 1/2 

vilkkoa Brysselissä Ja sieltä palattuani on saison ollut kuol

lut. joten seurapiireissä en liioln ole Bargetonia tavannut. 

Erikoisesti mainitsan ettei ainoakaan ranskalainen lehtl, 

mikäli lähetysto on voinut todeta, ole näinä viikkoina kertaa

kaan puhunut Suomesta i täpaktin tulevana jäsenenll. 

x x 
x 

Viitaten kirjeeseeni n:o 15.5-.91 olen, kuta enemmän 

asiaa harkitsen, edelleen sitä mieltä, 

Lon too saa heinWtuWl B - 10 p : nä puhWlU t 

tenkin on esiinty~t s11nl klrJalll ..... 

että Joskaan Barthou 81 

ml-melstl, SUomen 

8Ilbstra ti ... , 

nlal 

Jonka hln 



3. 

Lontoon ulkomini ste ri6ssä esitti Ja Johon perustuu ilmeisesti Sir 

Eric Phippsin va aaherra von Neurathille Jättämä pykäliin puettu 

ehdotus. Olen kirjeessä Herra Kansliapäällikelle kuten mies suul

lisesti ministeri Gripenbergille. hänen täällä äskettäin käydes

sään, esittänyt että SUomen figuro1minen Corbinin memorandumissa 

Josta Foreign Officesaa min. Gripenbergille puhuttiin - eI mi

nua ihmetyttänyt, ko ska Corbinilla ollessaan täällä vuo*lna 1924 _ 

29, osaksi alipäällikk6nä osaksi päällikkenä poliittisella osas

tolla, oli hyvät suhteet balttilaisiln lähettilälslln; on mIe-

tt lestän i enemmän kui n tO dennäk6is tä, että esim. Pusta hänellekIn 

kuten kaikille muille on esittänyt suomalaiset vanhan balttilals

linja-aatteen tappaJina. 'utta on mieles t än i nyttemmi n myös sel-

tt 

vää , ett " orbinilla on ollu t emorandumia l aatiessaan se ~b-

strati , minkä vIime lauantaina lähetin kotia Ja Jonka olin saa-

nut l a tvl l a iselta vir~avel eltäni. 

x x 
x 

En i d ' mah 0 tt omana , j a l a tv lo.1ainen vir avelJeni on 

a maa mi eltä, ett " B&.rt ou lDntoossa Bald.w l n1l1e Ja SIr Johnille 

esi ti k symyksen samaa a v olo ssa kuin 

sa, mist ä silloin ra or toin, nimi ttäin 

Bargeton in l le kesäkuusr 

eI ten ett " ~ollei i täpak-

t ia synny, RQns~an täyty ajatella suoranais ta allianssia Venäjän 

kans sa. On viekoittelevaa vetää tästä se Johtopäät6s, ett ä yhte

nk syynä siihen miksi Engl nnin halli tus varsin odottamatta suos

tui Barthoun linjalle oli juuri toivo v~ida sittenkin välttää 

r an skalais-venäl äist ä allianssia. Suostuminen it 'paktia t ukemaan oli 

siis pienempi paha. l:Yö skin lie ttualainen virk veljeni sanoi mi

nulle heinäkuun alussa uskovansa, että allianssi syntyy, Jollei 

itäpak tiste. tule tosi. 

Yhä edelle en olen näet sitä mieltä. ett ä Barthou henkI-

l6kohtalsest i ei ainakaan vielä haluaisi llianssin s ntymistä. 

Hänen t äytyy käsittää, että sella inen en i luokkainen tapaus toIsi 



• 

• 

4. 

mukanaan navis ta . t~om ia seurauksia yleiseuroo palaiseen poli tiik-

kflaJl nähden. ~ik ' b.A. le unohtaa ett ä tuon blostakln täkäläises

sä lehdi s t össä yhä n Y1 ep äilyksiä Venä jän yatävyyt&en nähden. 

~skettäinhän p,ntiin !a tinIn Berliinissä olevan kirJee nvaihtajan 

suuhun varoitus uskoa roskovan ystävyyteen, koska sen rinnalla 

aina käy bolshevl1kkisen r innakks,1sHikkeen v~aymätOn taIstelu. 

ma iImanvall~nkumouksen lu.omiseksl. Hän vii t tasi myös siihen et-

~ Ranskan sosialistien ~a ko uni stien nyttemm in äl:i. tetyn yh-

teis t i mInnan kau t ta ~ skova saa it ä tietä uuden m' do 1lsuu-

en v ikut t a Ranskan si s ~isiin oloihin. Journa l des Debats'n 

ul ko oliitti en toi itta ja . B. (a Be r nusl t a isteleo lakkaamatta 

r nsk Iais- ven ' l ys tbvyy ttä vaste.an . :'Um on samaan a ikaan 

Jou naI de Gen~ve'i n t äkäl äinen kir eenvaihtaJa j v.ri päivää 

s itten hHn t F le l e' l elle l ähett' · äss ään arti kel i ssa sano.! suo-

raan. ett ä t~ ukt i e i ole mu ta ' in naamioitu ranskal a is-ve-

n" Ei nen &lli nssi . i tsi näitä le h ti ä myös Liberte (his to-

rioltsi a Jaeque Eainvil lel ja L' etion Fran~ai se t istelevat 

ys t "vyy ttä vastaan. . iinikään llr ton fuller ton, Figaron onivuo-

tinen avustaja; viel~ Journalisse. saint-Brioe. lehden s äännö 1-

linen ulkopolii t t inen avustaja, epäröi. L'Eeho de aris, Jonka 

Ie rtinax on aktin innokas kannat ta ja a joka käy ankar as ti 

uolen halli tuk sen kim~puun sen haluttomuudesta, julkaisee tä

nään huomat tav~lla paikalla Da ily Ex ressin eiliset huomiota 

herättäneet silminnäkijäin kuvaukset t i lan teesta Venäjällä. Toi

selta puolen t aas vas emmistolehdet miltei poikkeuksetta ovat ys

tävyyden ja p~ktin kannatt~Jla. Tämä on varsinkin laita radi

kaalipuolueen leh tIen kuten johtajienkin. Le Temps on samoin 

asettunut selväs ti viralliselle kannalle ja puolu.sta. ~ual dIOr

sayn politiikkaa. Eilisessä Ddp&ohe de Toulousessa Kamarin ul

koasiainvaliokunnan puheenJohtaJa Paul Bastid taittaa peitsen ya

tävyydan ja paktln puolesta ja hyökkää varsin voimakkaaati 

I>u.olan ulkoministerin kimpPlUll ayyttäen häAtä oman politiikan 



tavoittelusta Baltian m issa. Tosiasia on että paktivalmisteluJen 

kautta Baltian maat äkkiä ovat tulleet muotl1n enkä pitäisi mah

dottomana Uuden Suomen Tallinnasta saamaa sählt8aanomaa, että Paul 

Bastid. Pfeiffer Ja eräät muut sen hengen miehet ovat perusta

neet Jonkinlaisen keakusorgaanin ky~ksen Jatkuvaksi seu raami sek

si. Beokin ma tka kuvataan täällä läpikotaisin epäonnistuneena, ky_ 

symys Jota Helsingistä käsin paremmin voitaneen arvostella. 

Use1.mmat virkaveljeni Ja tuttavani alkavat olla mailla, 

jonka vuoksi ei ole helppo saada luotettavia tietoJa näistä ku-

.. ten muistakaan kysymyksistä. LatVian lähettilään kanssa oli mi

nulla äskettäin pitkä keskustelu otsakeasiasta Ja ymmärsin sil

loin selvää selvemmin ett '- hän puolestaan on varsin lämmin itä

paktin kannattaJa. Hän katsoi että koska Venäjä Kansainliiton Jä

.. 

senenä automaattisesti saa oikeuden Kansainliiton päät~ksen 

taJana marssittaa Joukkonsa naapurialueelle, 

si vaarallista Jäädä paktista pois, koska 

hänen mielestään oli

mikään ei kuitenkaan 

estäisi suurvaltoJa. marssittamasta JoukkoJaan pienen maan alueen 

kautta, JOlloin poisjääminen paktista varmasti olisi asianomaisil. 

le epäedullisempa.a kuin siihen ku.ulwninen. Hän tuomi tsi sangen 

peittelemättä Puolan nykyisen politiikan pitäen sitä megalomaniana 

Ja epäreaalisena. 

Liettuan Ja Viron lähettiläät ovat poissa Pariisista. 

mutta Fuolan oharg' d'affairesin kanssa olen kesku.stellut pariin

kin kertaan tilanteesta. Jos kohta hän pahoitteli sitä että 

Ranskan lehdist8 lähtee siitä, että Puola muka Jo olisi tehnyt 

plät~ksensä, vaikka kys~s Puolassa edelleen on tutkimuksen alai

nen, hän ei mi tenkaan luonnolliseati mitenkään aa1annut epäilyk

siään. Hänen mielestään pakti ei Puolalle tarJoa mitään uutta. 

Ranskan kanssa Puolalla ennestään on liittoaoplmus, Englanti e1 

lupaudu reaaliseksi tOlltaaJua1. Yhdysvallat Jäävät ulkopuolelle, 

saksan kanssa suhde on sen paremp1 Jo ~t sangen hyvll Ja yhJL 
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hylUdt~sten varalta Ja 'tshekkoslovakia vain ve täisi Puolan 'tona

van-politiikkaan, Joka on Tshekkialle kaikki kaikessa, mutta Puo

lalle toisarvoinen kysymys . (Kuten tunnettua Puolan Ja Unkarin 

välit ovat nykyään erittäin hyvät Ja paljon pareDlDat lmin Puo

lan Ja Tshekkian.) Asiainhoitaja edelleen sanoi kuvaavasti ~llä, 

että Puolan historia tuntee tarpeeksi esimerkkejä siitä mitenkä 

sen itsenäisyyden Ja alueiden "garantia" on päättynyt - orjuu

teen. Vielä kategoorisemmin puhui tähän suuntaan saman ambassaa

din kauppaneuvos, Jonka puheesta ymmärSin että eräässä hiilikai

voksessa pari päivää sitten sattunat yhteenotto ranskalaisten Ja 

puolalaisten kaivostyOmiesten kanssa on melkoisesti pahentanut mo-

lempiell maiden välejä. 

Aivan rHppuma tta sUtä onko Puolan halli tuksen intressis-

sä nyt olla si tou tuma tta uusiin sop !muksiin koska kaukaisessa 

idässä ehkä syttyvä sota sille voisi avata mahdollisuuksia Venä-

jän länsirajalla, t~tyy myOntää että Puolan kannassa kuten sen 

minulle täkäläinen a siainhoitaja esitti on paljon varteen otetta

vaa. Hän koetti välttää kysymystä Beokin matkasta mutta voi huo

leti sanoa että Beokin matka balttilaisiin pääkaupunkeihin ja Pa-

• riisin - Moskovan äkkiä leimahtanut intressi Baltian maihin nähden 

on kuten kahden ro~evosen kilpajuoksu: loppukirissä merkitsevät 

sentit J& suuret rahat odottavat totalisaattorissa 

Barthou on lähtenyt kolmen viikon lomalle 

ratkaisua. 
x) 

Sve itsiin jo-

ten täsaä ~s.a ei liene mitään ratkaisevaa odotettaVissa, mutta 

koska toiselta puolen Venäjä haluaisi ennen syyskuun yleiakokousta 

ota&ll:easlaa ainakin periaatteessa ratkaistuksi ei ole enää paljoa

kaan aikaa luov1m1seen. Saksan vlimeiset tapahtumat eivät ll101n 

ole omiaan kiirehtimään ratkalma, minkä varsinkin S&lI:sa mutta 

myOskin Puola Ja kulissien takana Japani haluaisivat lykätyksi 

mahdollisimman epämääräiseen Q1levai8Rut8aa. Joa kohta Ranskan pel-
.s-.-

11:0 Salt.aaA nlhden jaVpyr~a Koakovan ystävyyden avulla lieltA ... 
turvalliBUutta Vae_yU ... usa määrä .. ä lalln Roo_ Ja Lontioo 
x 

Lähteeatä Joka y1eenaä On varaa ltDnlen että Barthou 
lopulla menlal Roomaan. RaM.n1&1l lI:a.n1agaa tule. lokakuun 
auurviralllsel1e k"nnl11. Pariisiin. 
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loittonevat Berliinistä, on toiselta puolen Ranskan halli~8 811-

nä määrin engag6 otsakeky symykseen nähden, että sen tulee ole

maan hyvin vaikea peräytyä nykyisi l tä asemiltaan siinäkin ta

pauksessa ett ä Berl i ini ja Var sova va stai siva t kieltei sesti. 

sangen 

eilen 

täällä 

Ranskan vi r alli s ta ys t ävyy ttä oskovaan nähden kuvaa 

kaunopuheises ti se l ämm i n virallinen vas t aano t to, minkä 

sai tänne saa unut venäläinen l entoeskaaderl. 

g/8. Sen 

eru te tun 

x x 
x 

j ohdosta e tt " ' omenkin 

r anskalais- balt t i lai sen 

l ehdi s sä on 

"keskusko itean" 

kerrottu 

baltti-

l aisten k mysten aktivoi mi seksi Ranskassa, olen koettanut ottaa 

as i as a selkoa ja olen toi tai seksi ku llut seuraavaa . 

ääl lä eru s e t iln a ri vuotta sit t en r anskala ls-balt

tila inen lau pakamar i, jonka y leissihte er i on sama Let~s. j o

ka me idänkin kau akama rlamme var sin vähän t~Jdy t t äväll ä tava lla 

hoitaa . Inul isin ett"" sisaryhdistys ohon Letzgus koet ti yh-

stää meidänk in k marlmme ja jonk~ s nt iseen nbhden a inaki n 

ministeri talla oli uuret e ""11 kset Juuri Le t zgusi n per

soonan v oksi - on vi t t W1 t varsln ki tuvaa el ämää . TIe t o jeni 

mukaan ~e t~s koet t lsi n t käyt t ää I tä-LooarnoD Ranskassa he

r~t tämät i n tressi ä balttll lsii n a i hin nähden hyväkseen antaak

seen r anskalais- belttil aiselle keu akamar i lle suure mman sisäll yk

sen a laa~ emman ohjan. Kysymy ei ol e vielä kypsä vaan val-

i te l ua s t ee lla. Saman i kaisesti suunni t eltai s iin myöskin p r la

mentissa bal t t 1la i sen i njre ssiryhmän henkiin he r ä ttämi stä. Tähän 

t arkoibikseen oli s i suo stumuksensa antanut ulkoa siainvaliokunnan 

puheenj ohtaja Bastid. josta ylempänä oli uhe. 

Seur aan asia ta j atkuvast1 Ja r a Joittuisin tällä he tkellä 

vaan toteamaan että näiden suunnitelmien t akana ka iketi lähinnä 

on estää Baltian maita liiaksi solumasta puolan va naveteen Ja 

sen kautta lähemm äksi saksaa loittoutuen pariisista Ja lloakovas ta. 
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RAPORT TI n: 0 ... se • ..... 
~.~.~'-.l ... ss a ~~ ... p:nä ....... .. '-l.~ ....... k u u ta 19.J ' ... . 

As i a : ... "HuU.1» 1!p'Rn hn1s1a .. 

..................... RMjoh~a ~e lsaMaa • ..... ............... 

DYin ~1nUD Ranskan Pank1a lIU.johtajaJl IIO~Jl p

h.ill. k •• 1cuatellak •• n1, kut'Jl tallanl on tuon tuo.1& t.hU. 

hID.n kan •• a.. ~11an~ ••• ta. ~'lDk1n n7' ennen lomall. lIb

~ölJll. 

~1D .n.lk.l hän.l1. 1Jb7 •• ~1 •• lkoe ta10»4.111 ••• ta. 

kau:palll .. ,ta ja l'&halll ... t a Ulan" •• ta S»a .. ,a, jo.'-

h&a DAk71 ol'TaD ~.ln •• 1Tll11 ~ •• ~lIJlkla. ParantUD"~ 

~ll1 •• t auh'-.... lan,taen, al.ti hänelle klrjal11 ••• t1 

jl.t1a aräiU til •• ~o111ala ti.toj., ol1Ta~ hlJlelle 1cul~en

kla tun~_~toaat. 

Yl.i.tllant ••• t, k •• kUat.lt.a. lIltkään. S11ta ainkl. 

kuul1a halual.la erlkol ••• ~l palnoataa •• uraaTaa n.1jA .. lk-

taa: 

1) .oRI! lIaboltt.11 kOTaatl (·o' •• t crlalJl.l-) .tta 

.nUnea rab_lnht.rl PAUL RB'DJADJ) Tila. aikoina on kl.yn7' 

tranc1a laaku pol .. ta. 'r..... Mlht...... anoi 

Ban.kaJl hallitus Ja ft1tlopukkl OTat JlLrkltJaAtta 

JAKELUOHJE : 

...... __ ~~.u.~~~_.J~ ... ~.~.~ ...... _ .............. . 
.......... ~l~!l_~~.~ ... ~.~~ ...... ~~~~ ... ...... . 

UE 2: A 4. 

J ake luohja ma llej a: 

Tavallinen. 
T avallinen j a Ual kai .... ... . ministarilIll e • 
Ei ulkom • • edultuk •• n tiedoitukaiin. 
Ei ulkom •• edultukaen. mut1.e. ulkoasiainminister iön tiedoi

tukaiin. 
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fraqiJl kul 1. ee. p;r-yttla1a.n kannall.. sm Oft' ... , 

ku1n .nn.n, enn.nkaikkea •• .tta Banekall bJlaan Avl 

.n ... 1atG on p1enil kep1taliatej., kor01lla .1äTti j • 

• läetäjll, jolhin tranc1n uus1 la.ku Ta1kuttai.l tataa

troot1aal.e.U Ti.den llUkanaan kaik_ luoUaaukMn .. 1-

nltaan. 

Sen a1jaan KORE! 011 alTan aa... .1elU. kula 

B:l'IRAtID eUU. .ttä, jo_ tr_Sl pldetlla kull .... , 

mahdin tl1"':r;r ryht;rl tarpeek.l TOlmakkala11n k.lno1hia 

kalliin hlntata.on .1.nt .. 1_.k.l. 811al euht •••• a halll

tue .i 01. .aaTUttanut Ti.lI altlla tod.111.1. tuloksl •• 

2) XY.)'1n 1I0RE'f' lta .1ta hIn anel1 dollarln 

tulenl.uude.ta. BI.n artol HA.RRIBOlI'1Il kuukau.1 UU .. 

U;rn •• n ParU.1 •• a, joll01n .ol_p1.. nl t;1opaDkk1_ joh

tajat ollnt ke.kuatell.et parln pälY1a kulu.... t11an

t ••• ta. HARRIBCII 011 aUloin MORB'!'ll. Takuttaaut, .UI 

dollarl ei tule .DäI laakeaaan, .utta hIa 011 ... alla 

... onut el T1.lI kat.oTanaa ToiTan.. e1U. .'.blllaol4a. 

1IlOIm'l' .uol .1 ,.artID.eul ~8CJI'ia arpa_Ul., a1aU 

tahi.. atabl11aolntl. el .uka T01tal.l Tl.lI .jatella: 

BARRDSaI "et kat.ol oleTa... pakolt.ttu wr •• paktot.a .. 

parla_ntU., job 011 .. tanu' Jaaaelle oik.ude •• ...a 
T1el1 10 ~ .~ksl·. BARRll!IQI('ia alel_u. •• tabUl.oiaU 

a7t71 •• 11. ta.olle 011al parlaa .. t1ll pIItGk.en Tot.a •• a 

oloa aikaaa epl1ojaall.ta parlaaentt1. koht..... ~~ 

etu. MORl'f .1 tltl arpa_tUa TOinU' aUeptol4a. 
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.OBB'l ~atkol : ·Jo. '1'e k1Iwbul .1 U_ a1a1lll. 

011.1 tt. a.ettanut .... kyaJll7k.", 011.1. b.kuU.l ... l 

~I.lk... BARBI80Ir la au.. _pt.lUI. " .. tUllut .ua tol

lerl PY"77 .Jk71 •• 11a ' .. o11u.. s.. jan... 01_ kul

t.nk1. erlt~la luot.tta.,..ta lAhte •• ta. ~ota '1'.111e •• 

"01 11Mb ta , _anut kuulla etta Yhd,."altata pre.14e.tU 

&abttl1. o. tUle lahteell. aano.ut luul!!!p!! ett.l 

haaea t.r"lt8e dollaria elll& al •• t.... J. MORI'1' jatkoi: 

~t Hutki. ..itat, j. lJ.hlll1l& Yhd,."aUala poll1 tU-

11 .. j •• 081&11.0 pula •• ka UewllQua .1U ... UI. n~ 

.,.1 ta ta aJk71-•• a johdo... TOI tap.htua p&l"aau wl .. _ 

odottaaUa.la kI.I.Jltelta. t.k • .,.., ••• .U.. ~1 .... t.ta 

~14" ky.Ja7ka..... all. kula oll.ta t.kaY' kuukall.1 

takaperla .akI. alaa .tta tollarla ~a tku.,. laaku pula

_Iltla pUU...... eo" aill1a1raJaaa .1 ai.le.tbl ole 

aikl.la IlÖdot~ua. Yhdya"altata hopeapollU1kka. Job. 

.1d1la1. ei nlkut. .e1hlll .111.... t • .,.l1&. ku1 takla o • 

..~erkk1 .11tA ailla1.11. "o1aaw~_pltel.l1a ka'aotaaa 

TOl ftJl ryh t,&· • 

s) I1a7!a aitt •• aita .OU'!' anel .. Bao .. 

ult: •• ta. BIll ....,1 luul."an.. ... pya~. b'1 ""la 

k1lawl... 011 a1ak& bIa tMaa Rht..... aaIlol 

8aBACH!'1... .tta bIa.. -.tao1'. k11.w~teJa .Jk71-

••• aa Sakaa ... • j. .tta n1klra bIa o. 1.OIlte.lt.aa 

-taro.oh. .t .... la.aa.· bIa kul'eakla oa •• rl.ax J. 

tat" _Ula... Ta1klra Ulaela o. ollu' Jol takul ta 

n1keuk.la ... Ul ,.0..... luoU.a bIa... HrfLlII. blae 



• 

• 

~1kko. a1tten SCBACHf k1rJ01t'l MaRlt'lle klrJ... Joa .. 

llIIl Takuu"1 .1 nhtJdUI. alll1DkIID 04ot __ t~la .... 

tiArialla kok.l1ulllla Ja P7781 KORl~·. 8&117"····8 Ii&

ne.n nlhden luottaaukaenaa. ~. KORIt lopetti ..aana. 

dla: - J·.1 De 8l'aD4e oontlanoe .. lul-. - SU01aln 

ett& tIa& ~ure1la tatesoor1auu4ell •• a1t.t~. rauholtta~ 

kAaI. t~ SOJUCH'l' 1sta t od1staa ,.alaataaa al1;& aio& Ja" 

kuTaaU Tl.1Un Banslaln auht&utualaeata san.an: .1 01 • 

he1t.tt7 Y.lell ojaan to1Tetta p&&st& suoraan th'.1s,..ar

r7kseen Berllln1n ~s ... 

Sekaan talou4ell18.n. kaupa1l1sen Ja poll1 tUs • 

• lIaIa tul.Ta1suu4es'. KORI! a.n s1J.an .1 t.htonut t.hdl 

aitAln lloroakoopp1a. 

,,) BaIlall:an s1sl.18.st& taloua.a.asU MORft 011 

.n..... kula 040tin alakal01n.n Ja pasaia1.'1. H&n 011 

Juuri aaanu' p874&lle.. pankki... haarao •• stoJen tuuka ua 1-

kert .. aten Jht8enTe40n, Joka kIIl Ua.lt... 011 .JDkkI. • 

Yar.1Dk1n 8.I.t77 ..... u4u rauhallinen aU.UJ&alne., Joka 

GIl kon.enatl1Tln.n J. Tlhaa _utoltsSa, Ol.T" 1l.l'IIO.tu

nu' Je "1pu~1a.n Jopa .k.vaelll1ll to1a .. pit.l.1in. 

l7Ul kolaen ailJ.ar4la kotSaal... laiu .arkl tUla _tta 

.ert1lltll tapahtal lluono.U, Daka •• .1bna ."ul 

'f.ABDIm'1l ilOSta.. IqIr.QIaal.ku, DOLI"I:JSS' la IlUl'ba, HlJIJa

BlJBG'1Jl kuol_ 7... KORft aaIlol tol .. 1.. puol.. .tt.l 

per.pekt11Tl .mutaa 011.1 nlla .J'Ilkk& - ulka.aaak.uppa 

o.olttaa Jopa paranWlllHll oir.ita ., Joll.l J.tkuT •• U 

puuttul.l luotta.aata 71.1 •• urooppalal... tilan ....... . 
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UUU.tan T1elJUc1Jl etu. hlLll 011 'JIlk..,l kuin luu-

11Jl; IlUtta U.un etU hIJl alaa on ollut - .11d 

oauen 01ke.an - optts1st1neD tr.1lI11Jl Dlhden IlUt~ 

pe •• ta1.t1llen talouaellalD ja po111tt1.en ellalD Jbtata

Ta1kutukaeen nähden. Sano1.1I1 etU hIa alTyltlAa on 

. joa.a1l1 alAr1n ant1parlaaenttaarlnen ja ennenkin .olla.tl . 
~nulle puhunut Talt10Tallan auktor1teetin 11.AIa1.e.U. 

nfk7parlamentarlaa1n JatkuTal.uuden aahdoltaauudeata 7 ••• 

BaDen aananaa ~nust. OTat käaltettäTlt .Jka7lll kal

ket1 olkelston ~olta odDtettaT1aaa oleTlen h7Gkklyk

.1_ Talo.sa, joka tulee nat1aaan hall1Wkselta parla

.ent1Jl haJoitu~a Ja totRenp1teltl hall1tukaen Taltuuk

aien li.äämiaeks1. 

ÄIlaait.ee .. 1n1ta..tsta etu. Bnglann1l1 .. b ..... -

4111 IIOn1TuoUnen kauppaneuTos Sir CAlIILL äakettl1l1 

on t ... en julunt 700 .i "Ni.en reh • '.hM. pa1DeLUIl 

katsauk.en RanakaD taloudelliseen ellalän ja etta hän 

.1tnA tekee Tar.1n opttalst1.1ä plätela11. 
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ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: .. f"'~ 

OSASTO: C(; .. ... 

• ASIA: 

• 

:P~~ .... ~~+-f ' ~."' .. ~ . 
~. Gt1 '" 

.......................... ~ -............... _ ....... ........ .... . 

. . l)~ La~ y 
. . ..... _.... . ................................. /..... .... ... .... . 



SUOMEN LÄHETYSTÖ J -
/ G~ ~ 7 -Jr3 

l'arl1aiaaa 

H:o 

Ulkoaa1a1nmlnl8ter1~11e 

He18lngiaaIL. 

tahetAn 1iIIaän mukana kwmlol ttaen tTlkoaa1a 

.lnlater1~11e raporttln1 n:o 39, Jota käa1ttelee 

a1hetta: 

Sataan ja Ranskan auhde. 
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RAPORTTI n: 0 ..... . 11 ...... . 

PA.BI.IS.I. ...... ssa JUL p:nä .............. al.o.kuuta 19 .... .1&. 

Asia: .. -"!sMA J. ,.,0., NO .. ...... j{ { . 
.' -.. 

Sod .. ubJrw Kaulcsi..... lOI... J. ItI:nl1.. n,1at1 •• , 

tapthtu.a' 0 •• ' '&111& •• lkol ••• '1 .1h.ntAD .. , s.k8aD ,.-

pah'UIl1l1l ko1a418t11N. ln'r ••• 1Ih 

~. la1akuuO.. lak1 ko.ta ln'r ••• ll .1 .01 loppaaat'a.a •• 

'1 pltIA ~7.la .1r.l .... 

01.. "hallaal ollu' k1rJolt, ... t'. k .. lkaun ao 
pii'" "pahta.1tD .,1kutuk ... ta \11111 Jot,.l .n.~ln •• 

eIakI. 7U1puolla.n •• ikat.la pII.1I1 711~Ua1.elt.1 J. ..

tak ... 1 h1.... per.p.k'11.11. Kun.. 10..11. läh'BlD1 J. 

..... "aaa1nll1'0D 71.1.kokou." halua1.la ku1'aak1D koh-

01.10" huca10n otNn .. 1 ... ; .uut .urooppa1l1 •• , k7aJll7k." 

10ppuJ" 10pUka1 kl.rt~' ... ~&r111 •• 

01_ uaeaapau kertaaa d '1a. 'YUO.laa hu_uU.nu' 

.11\1 .,,, 8akaaa '.pahta.at .uarlll p11r,.I. .1." 01. 

\11111 9Iika" .... , nlla 711't7k •• lll ••• '1 kuin mon .... 

II1IU._ •••••• llan.1IaIl .\lVl 71.1.1tk1a oa Joll&1. '.nlla 

traOl'10..,11 ••• '1 kerta kalkki .. n ••• ttaaut .111. kaDDall. 

JAKELUOHJE: 

. _ .............. . _ .. :r.m~~ •.. _______ . __ .... __ .... _ .............. . 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai ... . ....... minioterllllle. 
EI ulkomaaeduotuk .. n tiedoltukaUn • 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalainm inlsterilln t ledol

tukalln. 
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.t" B.inin toi •• ll. puol.ll. .aikuttaa .1..... ..n 

kalki •• a .ao40i... Jokin a,.tillin.n X, Jota ran.ka

lain.. k7~ •• & J. harkit ...... a 10OS1111.uu4 ••• a.. .1 

.oi kAå tU&. JlUl.tan kulnka Jo monta wotta .1 tt •• 

• rAAD krel.t KAYSIRLIHGlD 18.alll8ta ~..... kirJ.l-

11_ tuott.. Joh40.ta auu4an WIul.tw ra.kalalD. 

kirjailiJa puhui a,.tlI1-.1lt& J. orl.ntallam18ta, Joka 

alkaa R.lnln tol .. 11a puol.ll.. "U luonnolll ••• tl 

.1 tule kA.UtU .en aUMlukal.-un kulD englanU

la1lta aananparUa, Jonka aukeaa Atrlka Ja n .. kerl t 

alkant C.l.l.'.... V.l.l aeldAt 111.. pUkAlle l'U •• ta 

,&11& .rltt.l..... ra.kalal.t.n 88rDaanel .. a nlk .... 

a78tl.1.a1a Juuria, autta t.kl.1 alell .alttl& .tU 

•• alnakln h~1D _urelta o.aU. ei ole auuta kulD 

•• 1wl~ton, Joka aina antaa .1aelLl. 4JD&aa1 ..... 

k.hltJ1tll.... ole.a11e kan.akunnall.. Mutta tA7trn" 

IlJOntu. .t" hl U.rlam1n IIOn.t opinkappaleet Ja u.ko

auki.' kuten nlha1l8l1 Ja ~taD1n pal~Dnan uu4.ll_ 

heDk1lD her&ttlain.n, .anhaD t •• tamentln h71k •• -lnaD. 

rotuoppl JDDIL IIOn.t llUut mauttomat J. .pAU.t •• 11iad 

uu.pakanuu4.n llaalluau040t ont antaneet kJ111n .ih.tta 

ran.kalal.1ll. 7llApltAA kä.lt7.ta DlJltl1l11ten tekiJölt

t.n nlkutuk ... ta lt&l ••• 1& na.purl ....... 

BUolt.atta ed.llA aanotuata t&Jt77 kult.nkln 

~ntAA .tU k.lAkuua 30 p&l.äD tapahtumat •• ntAla 

711ttl.&t taikaa. alU tUlli 011 040teta. 

18h41atl Jm.-tU .Utl .tt.l"'~.ak'" n •• k.rl

kJlII.& talolt.ta u.u..1I 11... olkeu4ak1JDt 11, 011 
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'UId Taikka T.iJa ... ,1111.. laawa. lI1 .. a on' Wella

,*_t .. 1 ta .,ta .. Talal.teU b.PP.U.'.'Z) lI18d 

'041.,* .. t .tta ~CJml ~. Job .,len. _uneU. 

kouplrol.,.'" (ZO. 011.1 ~1Uk1llll1 ••• ta ollut '0418'* ... 

Tarjoakaaa. 011.1 luonnolll ••• 'l jarje.tett7 .uuri pro

•••• 1 kob ... 1lmllll ed •• d. Z. Jo. .1~ o. perU 

Illla, k7a11 ranakala1n.Il, 1l111.1n.1l •• oa .. , jea .. 

• IlUIlP uIl81erl kolleplrol Tlholl18ell kaDa".) 

Bltl.riJa tunnettu - •• kaua.llllllll prokla.at10-, 

jokai .Uä Joku tällla btaul. GIl kal ainuUaawln •• 

1ba1.kaDIl.. hl.tor1..... PuhuiT.thall SakaaJl lehd.t jo 

... 118tuu .. a 19S2 .Tol ••• tl BÖBI j. II:. ..lr •• lol

.1ata .1paulc.ta'.. II1k.l et haIle. ellllAllld aillola 

bJottu kaIl .. kakal TUotta a7lSh ... tD antoi .1h ••• 
~ 

t.lol~.ll. 1~. olkeudeDk&7Dt ta. 

BaIlakD awri 71.1alS kpn tä74e11l. .nlla: 

pltlha1l juurl BÖBMta j. mu14.1l nyt lr.tal11j01ka1 7 ••• 

laluttuj.. HIfiDtD kat~le1l .oraa11a.aU (810) 1l1l4.1-

1 •• lllllOcla 8akMll auka lokaa. Talpuut DIlMI .1ka 

&ak ..... aoraal,l ole .taiUäTl •• a .1Taa tol .. 1la HUD

ulla' 111 ta aarkl tH. ..k. parl .... t.arlll.. korruptio 

(7k.1Dpa lIaIlaka ... ) ••• korruptiGll rllWllla Jo'. edaata. 

aaz181l parhalao' KiklS Huri. aJ.t.l'.T1... ol.Ta ko~ 

rup'lo 01. .11aa .tta pahl. hulttio pann... '01.1& 

haUU..... jo. hb TUJl aJ.".l.. ..'raapia alellla 

..... , 111 ta oa tapahtunut ka_l t,..lelr.lad JOi ta Tal-

z) m. .. *418t* .. , .ua ~1IIl1at1Ta.ra.ta pela.ti .aa arn., Oliko _11&1.. tot.lla 01_ ... , 
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nlwln' a7' .pIIIoraa11.1ltal 1.,.. •• ' •• ,. JOhtaJa" 

Oliko ehk& J8H1IP1 .... kontro1l1n. .an ..... raha

•• 1at •• ka1.1. kala ko.ttaa nl1ta parantaa kaIlaaae4 •• tak

•• n kontro1l1n alai.ena' M1hln .. akka oDkaaa BITtIB he .. 

ki ... U .... tl.ll7' .la. aan Joka 011 t~.t_ per pr6t6-

rene. eetilli.tenj~oraallkl.ltt.14.n kotimaana' B&ln tAl11& 

U.etelläln • 

.Toklll r.nualain. l*U aaIlol: .. 1 kuka.. hi.
torlolt.ij. kJa7 ta]ahtQintko Beroa ja ~lberluk... hl~

t,.et ROOIWl tai patrlan h)"Yäk.l. !hta T&hI.D kukaan n7' 

k7B77 tapehtulTa~o teloi tuk.et Sekaan h)"Yllk.l nan kaik

ki lq.)"Yl.t ft1a: nhn.tUko td h.lk.t71ke u.b kauna 

!ln'LDw• _U •• n 1 tAT.lt.l.al •• n korpraalia tabllca on 

Sekaaa kaaaa T.pa •• h1i01a •• tt tunnu.tanut korD~D1 

..... Voiko S.k..... .mäl. pahua l&n.t.al ••• t. olkeu.l&1-

1DS1aanln .. b .... deHrl Brrs •• 11 •• & laDOl minulle 

ettA BI!LIRia aora.llnen ..... alnak1ll Sek .. n rajoj .. 

ulkopuol.lla oa .... ut koTall kol.Uk .. n. .1.1D aJ.tt.l •• 

Tlrallln.. Ranakaklll j. ftUl. aiUI. .1noan 10081111_ 

JohtopU.t8k .. n .en nä.' .tv. kea&kuu SO p1.1T&n t.pah

tuai.. kautta 01 .... tull .. , .. ...an reall' •• ttlpohjal1 •• 

8.0. Jo. JII'1'L81n lloori. on heik_tJll7', on 

ta... 1 '.el tu& alta Sak..... tule. poll1 Ui ... tt j. t.10u-

d.111 ••• '1 t.pahtuaaaa ~ jI1 ..... 

tav. kuTU e1 01. kD .. :aII:aeat78 19/8 .. uttenu' • 

.T. rau.l.l .. t ky.71T1.' oik.utetu.tt UU.t,uen jUk .... 
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1l1h1ll HI'fLBR tul.. uutta '101 UMU JdLyU"" •• 

B.UmlOtbl .. tat It&-hrooppaa. aaftt tlta 

tae .. ataa. tol... let.an 3a ~DDID etteD .11t1 01-

kel. tlalttIDJt al111 hetke11l kuu .e tapahtulTat k .. 

YU.lU. hte. eue. ole. raportolaut. BaDöaD halU tua 

011 kauan laakeDut aUhen ettl BrrLD el ollut .111l 

~r.a satulaa •• a. kul. Berll1.1a.1 aIlIlet~llll ,..&rtll. 

BAll'DIOtbl aa'tta el aUa ollut .auta kul. yat .. Ti .... 

preparolntla aen ~ralte etta Sataaaaa a7Dt71 kaoottl

ne. til •• 

BaDakaa.. 0. tilatA huo11laaUa 71 .. nal .. l1.11a 

ae tla1 t,. eUI Tilae.lkaiaet tapaht .. t Sekaa.. OTat 

1m""eet wrooppel alae. ao4aD'ftar&ll bonn •• ''''''. koaka 

HI!llRlIl 1aololtual.e. on Bakaa he1kentID7t J. teke. 

hIIlelle .. h4otta.aka1. .1n~ln toiatalaekal, unekala 

lUUol.181a. 

01.. erll.al raportel.aa koettanut a.tea ,..&r

tai etta kalklata Täl.r1lltl.ltfk.lata aolema1ll puollll 

huoltaatta, tIIl1l alttellklll plDDa1l alla pl1lee pJrki

aJa pilata Jhtela,..arr7k .. en Berll1nln kanaaa. Malnit

.eD lla1e.taerkikal Tlell .e. etta BIHDlRBORG kuolle .. 

.... Ml 111 ta lIaplllt.lt 3Ilkl .... t Ranaku leh41atlJa

aa. nMDaI blDta e1 .,euett,. nerokai autta _ureka1 

luont .. k.l J. .at..rkl111aekal kuaaD3ohtaJakai. Oli 

alftll kuu 011.1 tahdottu 711.tIlll.111 UIIID alellaD 

ca1Ilal.uukala. 30b kul t.DklD aoclu Jllkea 011 taaa1 1I

ft BaIlna... 1Il oOD'-ol_. oaol Uaa e'. rah.lll •• 

TUlol11ata '901 alaa kuDDloUtaa. _aSa. IlA.UB Julkaiai 



• 
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uatl... KlID11BUR8la kuol .... '. paljo. ..~118 kl~ 

3.t.111a kul. tt.40t L~U!I1B hau"3al.1.ta. 30tk. ta

pah'ul .. t ...... p&1~. Za ...... pll~ .. ,tuaut 

... l~.a04aa Tlel... 111kekannall.paaoa BO-Tmotla.a1.to 

311 .elketa .,r311A. .'.kl'nDIkGl.ta kl1holtua'. · .11" .. 

Illale. 3. .ul.'03e. ,.plrlll& ei nIkJIlTt at...... ~Ja-

4 •• aa, 30t.l. 1Ir~1.'1 olkel.'olellt" .1akI lukuuaotta-

matt •• 

01_ kuullut auor •• '. lAhtee.tI, autta erl ttatD 

luot~ •• lll ••• tl, .,tI kun marjaa Lo.too.... "k.ttlla 

.11r'JDTt lähet'll&a COLBAI 31"1 Ja791.tlt DOUMlRGUlll. 

~ 011 COLBAlll1. ...o.u, •• ura •••• 'I: ~ .4uata't. 

... Haluaa .laena.aaa Telll. .anoa .tta •• 

t-. HIfl.Dla rtlpl "1Iln't ... Ja •• u.k~ .,tI Ilb 

to4.llllkla laaluaa rauh .. 
II 

.. UTttlal.tI. 

lI1Ilu •• tuntuu ."1 leIl41." a.l." n1ae nlk-
kalaa 0 • .... ut oJaJe.' klr301ttaa sakea.t. hlllUT·U; 

... _ kaikkea VId n&k71 DOLIJPU88la aurJlaa 

01 •• rik .... r.portolaut ..... kalal .... k .. 18l •• Jmappa-

8Op"'. 0. .,.,. .erkki .Utl .".1 haluta tila ... t_ 

karJlatU. Za ...... aIIraa.. kg JlDg1a.t1 Ja n.ll. 
101tto •• Tat Berll1.1.tl ....... aaar.... R.D.ka. pelko 

Sak.... DIJl4_ .aJa..... Za ...... allrlaalhla .,.,.k1a 
aaua kataoo .4ub... olla 31DD1 ,tlM.ttl .ulaA.t .... taa

•• pI1a. ~taa.'l •• 'l18alll ... 'l tatao,.... plt11.1 

...... olla .1la .. Ta.U puolu.'.'. .".1 .n t~ 

rt t.l.1 fto.U. pall. .otllaalll.ta YUrU Iak ... ta • 

.. tta .1ua .,. olot Tl.'" aaua ... ktblttJ"'1t ... 
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naapaUl pllD J. .,ta oa pellttaTl." talou4elllD" ta

taatroofl~. 11.U BaDU:a". tuO. .,l1li&1'118'" lnoUo

_utta, Jota Sak... .7.Ulllne .uurl k7.JIl7_rtk1 .1-

DI.Il.1 711lpUU. Ift'en tule _tal.1Il .llt1akDh'..... .11-

h.. Jot. kutau1.1D aat.alal .. r.D8kalal..a ~.l .. t.l ... 

konfllktin altu.J7k.l, etta naet he ... 11 .. nkataa.ak •• lll

.e.U ont to1a1au k.u_pana kulD kuu .urlD8oata. 

Ran.ka •• a kat.ot.an etta BITLlR1D takana alkuaan 

011 .uurteoll1euu. Jota pJTkl hlDan k.uttau Tapautuaaaa 

811DIhID .e onnl.tul. 

8aaaD tia D _nl POrT8Z'1eto Ja lDtellektuaallneD ... U ••• 

.J1Llelle .11.1 ft1ll 8.-.A. l.'IUl •• klD DTt on kuk1atet'tu, 
Ja 

on .1är.1 .. t7keeD .1Dolu turTlna •• 1ch .. ehr, polU.l 8.-S. 

Jo. DIaIt pulan tull.... 0 •• t-'utul.1Tat ke.ta.attDa1kal, 

nllA el ole n.t.palnona .uuta kulD BITI&B1D pl'Otopla.

.. tieo1a ...... (ftIII. täaltr. OD Ruaata... ftr.1Il 71e1-

ne.) 

.äilllA k7.,.r-merkkelh1D tule. Ttell 118ltal 

.pltletol.mu. .11t1 tul .. ko BITtlR1D Sataalle an' ... 
unlt.ettl aerklt • ..aan toko Sakeaa preU8.1111at~latl, 
tuleeko .. nl1DtulD on kaJllJ"t Ru..... Ja Itall .... 

kaDDu.taaaan .eDtrall .. tlota .ult' •• sataan 0.1_ tuataa-

nut .. lla. tal_to .. tek ..... 8ataa. _ti.tl .teetti ... 

... kal ft1 tuleeto .e pl1D .... tota herä"'·'.- Sakaaa kaa-

aataIUUl... uu.l. .-.ttl01-.. liika 1. k7a77 raukalalD_. 

tulaftl •• 4 .. k7a~_rklt alaa ont Sataa... auure.aa' 

kuta .uualla' 

J. Tiall: OlIko .... l.ulll uusl ...... PpJTil-

... ...1 tllaJl&1Da.. OlIko IIACDOlIAl.Dta palat.... 87k87ll1. 



• 

• 

odotett.Tl... uual .yle117 Berllinlln plln. !Uleeko 

jatlNaUll .e tUanne joka paraUen kuTa.'uu 'fDII8' .... 

job kol:ae karu. Tiiko... on frankof1l1 j. kol:ae 

kertaa T11kos.. seraanoflll. 

lAulen et~ u.lll. t8Tall. 01. ant.nu' jo

tenkln urkaD kuTaD s11tl alten "'111 71el ... tl .j.

tellaan Sakaan tapahtumist •• 

~ epl,1l1.1 _kuutta. etU Ranska... n7' 

Tall.... 01eT8n kan.alllskokoa.u.ballltukaen .lkana on 

helpaapl tulla yhtel.,.mArr1k.een Berll1nln kan •• a kuln 

jos radikaalit tull.iTat hallltuk.een ko.k. HERRIOT 

ja bADen mukanaan suur 1 o.a puolueesta tAlli hetkelli 

on kokonaan MOskoTaD ystlTYYden Tall.ssa elk1 Die pal

joa muuta. 

Lienee Talke. olla my~ntlmlt~ ettl Sak .... 

sa ylenpalttl.e.ti Jatku .. t manife.ta;tiot, kuten huo

mlnen saar-4.aonatra~t1o Xob1enzl.... el TlLt • . 1pot. 

lJ.hentJlli.~ • 

"'lnl t '.ea1st. aDaa1 t.e. .eura.Ta .. lkka. 

Pvjantai_ kulkuun Ii plLl~ aöiTlt lUODUi eri. 

8altau tlkll&l.. ~ ••• a.dln herrol.ta .ekA hlDe. 

1I.k&a aUl..... Tuhoj. tuttaTlanl Berliinl.ta. ~t1, 

~oakaD plen. ent. aaka.l.la. hoTin ~1herr .. 1e.a1. 

011 711 t.eTUotaTa.U .. t.l. xl TU11 .. e .terl.. .ika_ 
xl mm häDeU& k7a71n tuII.ekD bI.D HI!'LDD, JaIa 111 

aU-lpd kat'oaa ~. Anol .utuau DlldStaeDl.: a1Jl1ll.la 
011 kerran suul onnl tulla hIIlelle esl te'7ka1. 
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puhuneekai PAPIlII1n puh •• ata IIal'burp... 1.Z pii..... ai

kai .... ia 3a HlTtBBl1 kohta.. l~.nn ••• ta oppo.ltl0.ta 

7le.nal - tUlla puhuttUa 30 ema.a PAPlllia puh.tta 

.uut.ntla .llt1 .tta tllaan. Sek..... t04.DDIk~l ••• tl 

kehl tt71.1 R.lohnehrln e4u1a11 3. s.-.--. JOukkoJ.a ur

kitTk •• n pi.n.nemlaek.l - Ja al1t1 mitem BITLIR nll.ta 

.. alkeukalat. 8Uorlutulal. TIll~1n .anol 

•• n •• ura .... t aanat: -tul.. kal t pian •• h.tJd. Jol

loia. kut.n vallanlcuaouat.n Jll~ .. n .ina låI.7. r.uhol t

tune.n pUJoht.3" tul.. pakko .... pautua. nl1n k11 U .... -

t~ntl. kuia tiili. onkin, 78tl1 .. 1.täaa. Jotka hinta .ikol

naan .uUol .... t IlUtta 30tka ftaU .... t 'Yall~uk •• a 
(/ 

Jatkual.t.. mm DIalt aanat 1 •• utU1n 011 Jo BITLlm 

plAttlll7' panna toim .. a •• a. liika auutala tunteja 

h-.1D. tapahtui BalJerl." Ja hIn 011 Jo .lll01a. 

kalla JlQaoh.nl1n1 b ... 4I. tiilI. .itua. JohtopUtlS.U. 

ko.. luonnolll ••• ti .. oi olla q.,.7k...... pellckl. aata 

tlaa. Vii t.tI.lD. .tU sak •• a. Ukälala.ea. au.ull.h.ttil&a 

.. 1811. kello 16 k.al.kuun 80 pl.l'Y&D.IL .1 tapahtumi.ta 

tM a.7' .1 UID.. 

Ll.h1nnl. kurlo'" t .. tia 'YUokal _ial t.ea. 

.tta uutl •• t keal.kuua. 10 pl.l'YlD. tapahtu.18ta alkol ... t 

nrrata Loa.coJllllap.'ia k11pa-aJokemU11., 30... ParU.ia 

llUul Juhla .. Ukko lop.tettiia 151.1111. k11pa"Jol11a, ll1a

... 011 1I.a.... Plol. .11jooa.a. 1_1.ta. Prea14.nti. al

tl0... IlUpat.ltlia .ieh •• ta lliahaaa.. etta Juurl ta ... 

ao -.uotta aittaa __ a. aitiooa tull ua1lll.1a.ea Uato 

lI1e11a1a 011 .1'1 tt:&la harkkl, Ja 
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kun orke.t.rtD .01t'a.... ~. WleD.rTa18.1. Itkl1 

alhkBJoh4on Titaantu.!"D ~0k81 t.lkti Talo' ...-Dl

Ta' h.'kek.l. kul.b.l k01'TUlll Ralllalu lAhetUla.: 

-ot •• , lt6'ern.11e ob.ourl" aur 1. DaDub.-. 

88/S. S.n jälkeen kun J'lläOlen 011 klr joi tetft 

on HITLD pl tan,.t ftureD puh •• DM Ioblenz1aM ... otDkutD 

8CIUCH'r paIl"" Sak.o talo ... llldLll WleTalftu4e.ta. cm 
nnaT" eUI 1l0.kaJl 1.h4.t paru •• 'a pIA.ta 'm1'flL' 
'0' .... 0 ml11.l.en yalkutuk •• D nIaI' puh •• ' ont '-h

D •• t BnglaDnl.... Ml,,, e4.111 •• eD puh ••••• n tulee .1 

ole JäIa,.t huaaaautta .. kohta Jo... BrrL'IR anoo et

ta Saar-kJ'a,.Jk •• D tultua jlrJea'tka.eD el Bena" Ja 

SIIkMJl Ul.1l1l 01. mUäIa r11 takJ'a,.,.._, Joka •• t 1.1. 1 

p,.l.,..arr,tc .. lh Ml" Ma. tulee SO!WlHTtD pahee •• eD, 

pal.uteD .01u1 aleleen MD alDkl a1D1ll1e 1.a1c.ttatD 

aaaol 8CBACB!1.ta llan.kaD PaDk1D pIIJoh'.J., JoMpal'.l 

8CJIACJltiIl puheeD U'TO d.l_ ..... taalll aor4tDo1 

.. ,000.al. etta JIan ... Ti_U Saltaau tIIIIa ~04_ 

, .u1al1 •• DI. kuukau'e. ftrrattwaa __ .1kau Tila. 

'ftOIma OD Deu"u' p,er.1.... luTU1a.. eaa a11JooDaat. 

~. 1M' a11JOODaU tr. , kun .1tan.totD ftonti Salt-

_.M •. a ••• ibu 

lIea a11Jooaau ~. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisisss syyskuun! ~äivänä 1934. 

UE IS : A 4, 

N:o '7tr2 - !1( 
/fJ i ;tJ:t-'~:~ å '1 

7r .J r' ~:~ _ . ,~' 

a (!6 

Ulkoasiainmioisteri611e 

HelsiogiBsä. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulko

a s1ainmi01ster1ölle raporttioi 0:0 40, joka kä-

sittelee a ihetta: 

Vieläkin bRABlAN sodan vaikutuksesta • 
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............... .... ' .. 4 ... .B .. .l .... I .. JL.I ........ .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n : 0 ....• 0.· ....... . 

. l.o.>1.J. •. I. . ... ... .... 1 ... p,nä .......... U7.Lkuu .. 19 ... M. ~t- '/~ , . . 'J '1 

::'~:;.!!.:::: ~1.4l! :::nl- 17 . $ 'f ' r. 

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

V11 taten raporUUni n:o ZO koski. otqlc .. 

asiaa lybyesti .ielä kiinnitin huomiota seuraaTaan: 

1) Sen Jälkeen kun raporttini n:o ZO kir

joi Un, .irallinen rauha IBN SAUDin ja .,"'"EIll!IIin hal

litsijan . älilll on solmittu. LE ~in erikoistun

tija U11l. alalla kirjoi ttt .10 he1näJcuuasa etu. 1&-

mä sopt.us on Btu-~8ian historiass. ainutlaatuinen, 

sillä -.oi tt&Ja on tehnyt kaikkensa .alttälLlc .. en -.oi

tetun nlSyryyttlmistä. SopiJIuJcsen nimikin on kunn.: 

-Ialamilaisen ystävyyden .1, arabialaisen ,.ljeJden so

piaUa-. Itse aop1austelasti T11 ttaa Jota kohdalta kan

salli .. en, poliittiseen Ja taloudelliseen Jhte1a,..ar

ryksea. uabian eri osl. leesk.. SoplauJc... lUUn 

.1811. hylSkkl.mättttayyesopimus. 

soplaus todiataa -.oittajan auur-

ta .altiotaitoa se samalla osoittaa oikeaksi a~lua-

.. eUI. IBlI &UD on pannut plLlllääriLk .. en kaikki_ 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 

UE 2: A 4. 

Tavallln.n ja lIalkal ..... ...... . .. ministerl!lIIe. 
EI ulltomaaedultultaen tledoltukailn. 
EI ulltomaaedultukaen, mutta ulltoaalainmlnllt.rlOn tiedoi

tukalln. 
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.rabl.1ai.t.D Jhte.all1ttlml... ,...r.blalal •• ka1 j. 

PfDl.lami •• kal 111tok.l jonka tarkol~a tahtIA kau

akal. Sy1etä. jotka olen .1kal.ellll!l..... raportl.a.n1 

ea11ntuonut, on .uurYaltal. otettaya 711äa.nottu huo

m10on. 

aJ Sekä .Teruaalllllin etu. Ialron ialaa1lal

a.t ke.kuk.et. jotka Ka11tatlD l.kkauttaalaen ja aaa

l~.odan 1.lamilalaelle maallmalle n11n aulllataYl .. 

tapahtum1en jälkeen OYat olleet tuullajolla, OYat I.a

kettäln levittäneet panls1aa1l.1s1. proklamatl01ta kaik

kiin i.lamlla 1al1n malhin kehoi ttaen yhte1sty6hlSn. 

3) K\m noln kuukausi .1 tten "lger laJl 

Constantine.sa .attuiyat yer1aet ottelut arabialaist •• 

ja juutala1.ten v~lilll, jotka kehittyivät juutalala

pogromme1ksl, tein hetl .en jOhtopäätök.en että ku

li •• ien t akana on ollut pani.lamilai.ta propagandaa. 

fttl. ei ole tahdottu myöntää, mutta nytt-=1a LZ 

TEMP5 puhuu siitä .elYiönä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Parl1e1888 

N:o '7 7G - ri~ r"8 / Jo i Std .·tJ .: 3 Y. 

UE 11: A 4. 

J.<rf1 . ~/ I .. -. _ _ ___ ._ 

, ~ 

Ulkoasiainminist.eri6lle, 

Lähetys t6 tämän mukana kunnioittaen lä

hettää Ulkoas i a i inisteriölle r a porttinsa n :o 41, 

joka käsi ttel ee aihe t t a : 

Ranskala isia mielipiteitä itäkY8zmyksissä. 

V.a. Aslainholt8ja: ~ 
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................ .... .f. . .A..JL.I ... I ... ~ .... L .. s SA OLEVA LÄHETYSTÖ. ______ --~lainen. 

RAPORTTI n: o . ~~.· ..... . 
, .1 . 

P!:!.r.1.1.o.1 ..... ss a 1.1. .... p : nä sna ....... ..... .lt u u taI 9 ... 34 .• 

Asia: Ranskala isia eUpi te itä .. 

.. ...... .... .. ........ i täkysymyksi ssä . .. .................. .. .. ... 

Rans kan u lkopoli ti i kan virallisten edustajain 

a j a essa t ä t ä nykyä Genevessä hallituksensa tunnettua 

ka nt aa Euroopan ltä.-kysymyksissä , ansa innee huomiota 

sek1n t a pa . joll a nä itä kysymyksiä Ranskassa eri puo-

luelden taholt a ja lehdissä arvostella an_ 

Mi käli koskee NeuvostoveDäjän tuloa Kansain-

liittoon voita neen s anoa . että kaikki Ranskan puolu

eet kannattava t hal l ituksen politiikkaa - Radikaalit 

puolestaan ova t t ä ynnä innostusta. Entinen radikaali-

nen valtioV8ra1~inisteri Georges BONNET. joka ä sket-

tä1n on ollut Venäjällä kuuka uden bolahevlkkihallltuk-

sen kutsuvieraana. on jula1ssut kirjoituksia . Joissa 

hän . samaten kul Saannotn HERRIOT, puolustaa joka 

suhteessa Venäjällä vallitsevaa reg1meä eikä lHydä 

Sieltä mitään moitittavaa_ 01ketstopuolueet ovat ehkl 

vähemmän lnnostuneita mutta pitävät Neuvostovenäjän 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

UE 2 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lI.abl ... . ministeriölle. 
EI ulkomaaedustuk •• n tiedoituk.iin. 
Ei ulkom •• edustukaen, mutta ulkoasiainminister iön tiedoi 

tuk.lln. 
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lii t tymistä tarpeellisena Kansainliiton uudelleen el

vyt tämiseksi minkä ohella Ranskan kantaa yleenaä 

motivoidaan sillä e t t ä Venä jän liittymisestä ja sen 

yh t ei s t yöstä Kans inlii t ossa sivistysmaiden kanssa on 

odote ttava sen lisääntyvää taipuvaisuutta noudattaa eu

rooppala isia menet t el ytapoja sekä ulko- että sisäpoli

t11kassaan. x) 

Lehdet suhtautuva t näin ollen yleensä, ja puo

luevär i stä ri i ppuma tta, myötämielisesti Venä jän tulolle 

Kensa inli ittoon . Poikkeuksena huomatta vampien joukossa on 

kuitenki .n Le Matin , j oka, hyökkäämättä suorastaan Rans

kan ha l l ituks en po l itiikkaa vastaan, kirjoi~taa S.N . T.L:n 

li i t t ymisest ä eri ttäin ivallisesti ja joka viime viik

ko i na on mil t ei joka pä ivä sisä ltänyt sangen kriitil

l i siä kirjo ituksia Venä jän sisä isistä 010ista(jo11aisia 

viime vuosina muuten anih rvo in on nähty Ranskan leh

dissä) ma tkaselostuksia, j oissa Venäjällä vallitseva 

kurjuus paljastetaan sekä kirjoituksia , joissa vede t ään 

esille i. N. T . L:n aikaisemmat Kansa1nlllttoon kohdis-

t at pa rJaukset . 

M1käli koskea 1täistä Loca rnoa sen Jälkeen kun 

Saksa on antanut kielteisen vastauksensa, on Ranskan 

lehdistö ykSimi e l i sesti m01tt1valla kannalla Seksan me

nettelyyn nähden, Jotave stoin mie11piteet eroavaI sen 

pOlitiikan suhteen, Jota Ranskan olisi tämän jälkeen 

noudatettava • 

x) Luonnollistahan on myöskin, n1kka sli tä ei puhuta, 
että Ranska tahtoo tehdä palveluksen uudelle ystä
välleen, jonka se on hankkinut itselleen vastapai
noksi Jälleenvo1mistuvalle Saksalle. 
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Ensinmaini tussa suhteessa valaisee t äkäläisiä 

miel ipitei tä Le Temps'in arvostelu , jonka mukaan 

hitlerilä1nen Saksa e1 t ahdo allekirjoittaa minkään

lais ta sopimus ta joka eatä1si sitä harjoittamasta 

tarpeen sat t ues sa väk iva l ta ista politiikkaa Itä-Euroo

pa ssa . Tämän k i eltäytymisensä kautta se paljast a vie-

l ä kerr t ahtonsa estää kansa invä lisen pol i tiikan, j oa-

ka päämääränä on rauhan yl läpitäminen ja sodan es t ä

mi n81 . Echo de Paris ' n mi elestä oli Saksan vas taus 

edeltäpäin arv~t t vissa . Saksa ei tahdo että mitään 

yht~ i stä garonti a olisi annettava nykyisten rajojen 

lyttämiseks i. Le our kats oo Seksan k i e l täytymisen 

lii t tymästä i t äpakt iin t od1s t a van sitä , ettei ~er11in1 

ole ha ukas r yhtymään mi nkäänlE 1s iin sitoumuksi i n , jot

k~ voiva t ~iheu tt a s8nktsioneja mi käli ne rikotaan . 

Useat lehde t , nii den j ouko s s r a dikaalinen äänen

kannatteja l'Ere ouvelle , p i tävät Saksan vastauksen 

pitkää vi1vä stymistä Ja sen julkaisemista samo ina päi

vinä , jolloin Venä jän lii t tymiskysymys oli Genåvessä 

käs iteltäVänä , sakse laiste öö ~ inä tämän 1iittymi sen 

ehkäis iseksi. Lehti toteaa kuitenkin etteivät nämät 

kaksi kysymystä enää ole sidottu toinen t oiseensa Ja 

e t t ä tämä vehkeily on epäonnistunut. &sence Have s jul

kalsl tämän kuun 12 päivänä tledoksiannon, Jossa Sak

san kielteistä va s tausta edelläkäypiln seikkoihin vii

taten kiinnitetään huomiota Siihen , e t tä Saksan amba s 

sadH~l herra Roland Köster oli viikkoa aikaisemmin 

pyy tänyt m1nist~ri BARTHOUlta audienssia jättääkseen i1-
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moituksensa mukaan as iakirjan Ranskan u l k08 aiainminls

terl ölle . Herra ~ster oli s i t temmin peruuttanut tä-

män a udienssipyynt6nsä se n 

j o mäiirät ty tämän kuun 5 

olla kysymys muust kuin 

j ä l keen kun sta anot to oli 

päiväks i. Täll~in ei vo inut 

fucs an vas tauksen antam.isesta 

itäpaktieh otukseen. On s lis vaikeata olla merkille pa

n em tta sitä myöhästymiatä, joka täten on a iheutunut 

tämän aSiakir jan j ät tämlsessä , joka sitteo on t apahtu

nut aivan s amaan aikaan kun Gen~vessä ovat alkane e t 

keskus te lut 

111 t toon . 

osklen ~euvostol1iton 111 ttym:1s t ä Ka nsain-

Siihen polltlikkaan näh"en , Jota Rans kan on 

jetta va itä paktikysymyksessä Saksa n kielte isen vast auk

s en jälkeen, mielipitee t eroava t. Radi k ea li lehdissä ei 

yleensä esitetä Seksan k ieltäyt ymistä esteenä sopimuk

s en solmimiselle edellyttäen et t ä ainakin Puola ja 

Ba l t ian maat saadaan mukaan, koska s uunnitel t u sopimus 

nä in ollen kui tenkin yh:1s täisi I tämeren itä iset va I ti

ot ja vakilnnutta isi Liet t uan ja Puol an vä lit, s i ten 

pys tyttäen esteen Hitlerln politiikalle, jonka päämäärä

nä katsotaan oleva n t va l la t a i t o isella häiritä Koil-

11a-Euroopan rauhaa . 

Le Temps, Jonka kanta ulkopoli i ttisissa asi

OiSS8 yl eensä on s ama kuin Ranskan hallituksen , k ir

joittaa: Saksan vas tahakoisuu8 ei kui tenkaan millään 

t avalla estä ltäpaktlsuunnitelman toteut tamista . Tämä 

patti, vaikka sa rajoittuisikin Puolaa n , Neuvos~oliittoon , 

TShekkoslOVakia an ja Bal t ian maihin , Säilyttää siitä 
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huolima t ta koko merkityksensä sopimuksena Itä-Euroopan 

vo s uhteiden stabilisoimiseksi. Riittäähän se, että 

t ähän pakti1n llitt~inen j ä tetään avoimeksi Saksan 

va lta kunnal l e. Berliinin kieltäytyminen ei siis estä 

s i tä , että j a tketaan sopivan ra kaisllA etsimistä sol

mimalla kyseessäoleva pakti, j nka toteuttaminen nyt

temmin a lnoa s t aan riippuu Puola sta . Lehtl j a tkaa an

tamalla Puolalle neuvon oman etunsa vuoksi osallistua 

paktiin , koska Puola n kieltäytyminen ehdottomasti kan

s a i nvälis issä piireissä tulki t t a isiin Siten, että Puolan 

poli tiikka nyttemmin kokonaan kulkee Saksan vanavedessä. 

Oike i ston taholta ei kuitenkaan puutu ääniä jot-

ka katsova t 

kirjoittaa 

on tehnyt 

sopimu.sta ilman Saksaa arvo t tomaksi. Näin 

esim. Le Jour.että Berliinin kie ltäytyminen 

koko paktisuunnitelman mahdottomaksi, ja Fi-

ga rossa I5Tk*Xa l ehden tunne t tu ulkopoliittinen avusta

ja Wladimir d'Ormesson asettuu jyrkästi sitä vastaan, 

että. nyt enää itsepä isesti yr ite ttäisiin j a tkaa alo

te t tua tietä ja pyr it~ä1si+n ,maksoi mit ä maksoi, näiden 

suunnitelmien j a tkamiseen ilman Saksaa, ehkä jopa il

man Puolaakin. Sellainen p~ti saisi yksinkerta isestl 

r a nske l a is-sovJettllalsen liiton lelman ja ollsl kir

joittajan mielestä moraaliton ja ska ndaalimainen. tllu

soorinen ja täynnä vaa raa Ranskalle. Se olisl silloln 

a1van tolsta laa tua kuin kys~ys enäjän pääsystä. 

Kansa1n111ttoon. yhteisjärjestöön. jossa Ranskalla on 

sama asema kuin Englannilla, Italialla ja muilla l1i-



ton j ä senillä. .ivan toisenlainen on kysymys 

p tl s t e joka ei yhdistäisi muita suurval toja 

Ranskan ja Neuvostoliiton. 

regionaali

kuin 

Voi nä in ollen todeta että r a dikaalileht len 

kauan harj oittama propaganda Neuvostoliiton . olojen yl1s .. 

tämiseksi ei enää ole j äänyt h erättämättä a rvoste lua 

oikeistopii r ien t aholta . 

MyöSkin käy Itä- Looarno-suunnitelman a jaminen 

Ranskan hallitukselle yhä va ikeammaksi ja Puolan liitty

minen yhä vä l t tämättömä mmäks l, Joten on ilmeistä että 

Ranskan hallitus tekee voi tavansa Puolan pai nostamiseksi . 

Huomat t avaa on , et t e i a sia a koskevissa lehti

selostuksissa yleensä malni ta Suomen n imeä. Ranskan ul

koas i a i nministeriön t aholta ei ole asiaa otet tu puheeksi 

lähe t ystön j ä senten kanssa eikä sitä tie tenkään lähetys

tön taholta ilman Ohjeita liioin ol e siellä kOS ke teltu. 
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Lehdet oTat tarpeeksi laaJasti selostanut Kars.illen 

äakettä1s1ä tr&&gl111ala tapahtumia. Joten täaaä voin.n raJoi\-

• tua .räill1n reunamu.lstutu.ks1in. 

• 

On S.lTää selT.m~i .ttä Ran8tan ~0111s1n taholta 011 

la1m1!ll7öt,r r,yht.JA tarp.eksi .ttektllTlslin tolm.~iteis1in Jugo

sl&'t'ian Jami1lkaan h8Dgen turvaamis.kI1. Tämlhln 011s1 ollu t kak

s1nT.rro1n välttlaätöntl katao.n Kar •• 11l.n Tiestön s.k&lal~u

teen, eikä tehtävä ollAt .des Talkll&. koaka matka ... tamaata 

~r.t.ktuur1in Ja alel tA aaemalle on T&llan l1h7t. ErAät Parii

sIn oikel.tolehdet OTat koettane.t ~anna .d ..... a.twm KaraeiUen 

kaupungIn vlranomalsill.. Jotka mnk& taktl1lIs1sta aylstl e1TAt 

tahtone.t antaa vastaanotoU. 11Ian sotl1&alllata 'oliot, 

T&~A että Karse111.n kaupunginvaltuuston sosIalistit ol1aITat 

p.1Ann •• t •• 11a1s.n sotllaalll •• n n.,tökaen ~llaavan hlld1a mah

dol11811u.laan m&&laultavaal.Ia.... Joidln toinen lInesV. 011 

pah taTa a1 tA s.uraavana S1lJU1UJlta1n&. Kara.Ulen kau~u1lk1 011 

kult.nkin Drkäat1 tor~t nlla& a17tökaet vlLittäen .tt.1 kau

pu.q1n ~&1kall.1I81l JAr JU VST&llan al.l tä taI apua 

qSltt7 Taan .ttä turv&ll1aua4en TUtuu kokonaan 011 valtion 

JAKELUOHJE: 

_ ............. _ .. ~~ .. ! a..~.~.~~.! ...... _ ....... __ ... _ ....... ...... _ ...... . 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkoi ... . . .. mini.terllllle. 
EI ulkomaaeduotuko.n tledoltukoiin. 
Ei ulkom •• edultukaen, muHa ulkouiainmlnisteriGn tiedoi .. 

tukoIIn. 



2. 

pOliiain, ~t6 nationalen (ent. sdret' g'n6r&len) kAsis.l. 

Mahdollistahan on ettl valtion poliisin la1m1nlyönti1n on val

ku.ttanut se näkökohta, ettU haluttu lukuisten sotllaaJoukko

Jen läsnäololla provosoida mitllD mielenoao~sia v .. emmalta 

ja että myös Italian vuoksi koetettiin välttll anta.a.ta ~u

ri Jugoslavian kuninkaan käynnille liian sotilaallista aävTI. 

Ehkäpä myoakin tahdot t i in sen kautta antaa väestolle tilai

suus mahdolliaimman sydämellisesti Ja spontaani.esti osoittaa 

• ystävämaan kwlinltaalle suosiotaan. TIllee myös qsyneekai, pel

käsikö kuningas Junamatna, koaka hän valitai luvatien, sekä 

miksi kuningatar viime hetkesaä jätti laivan Ja meni m&1 tse. 

Näistä n~kohdista riippumatta oli JärJestyksen yl

läpito, kuten otet11ista filmeistäkin näk17, suoraataan rikok

sellinen, aemmlnkin kun sekä JU80alavian että Ranakan 

tiedos.. 011, että mnlnkaan henkeä vaat&.an oli olemassa .. -

lalaten JärJestöJen aktiviteettia Ja että kroaattiterroristeJa 

011 lilkk •• llA. Tied.ttiin että murhaaJa, Jonka vaaralli auua 

• sekä tääll.1 että B.lgradla.. 011 tunn.ttu, 

mutta poliiai haki hinta Pariiaista, vaikka hln viikon pl1-

vät 011 ole.ellut Marseill ..... l Eduvaatua. lankeaa mJlI8 oaal

taan J\18oslavian oman polll.1n niakoille, Jonka Parllsin po

ll1a11le Jattäa .... ä epl1ltyJ.n luettelo... .1 murhaaJan n1a1 

liene esiint1QJt. Poliisin k.T1tmleliselle välinpitämättllmJ1del-

1. !!!:!!! tallahtwlaa on mvaaTaa että pol1bin nl1n helposti 

onni8tu! palJaataa ~ terrori.tikopla JllkeelWlJ.n. 

Patlrallhen JILrJe.Vavallan niskoille l&Dbaa kul

tenkin kaikesta huol1lllatta se, ettel matkan varrelle Kar •• 11-



1111 ... tamasta pretelttuurUn oltu JärJutetty mitälll en.iaftJl 

ILIJlbulanssia t.m... On selvää .elvemmJ.n todettu. ettlL BARmOUn 

veri ei olisi ~oseut kuiviin, Jollei häntä olisi tarvinnut 

viedä vailteaati tietä antavan väkiJoukon läpi sairaalaan. On 

käsittämätOntä ettei kukaan viralli.esta kulkueesta huolehtinut 

BAR!HOUsta vaan lähti hän omin pl.1n kulkemaan väkiJoukon 

pi. Jolloin hänet .at~lta ot ti huostaan... tilapl.1sesti 

net tunteva kauppias, Jolta tosin koetti tukkia verenJuolt~. 

• lUU t ta teki sen väärällä tavalla. 

Omasta puolestani sanoisin. että luonnollisimpana 

nä tapahtu..maan ltui tenkln 011 .e Rt.nsJtas_ niin tavallinen 

l1npitämätt~D117s. nonohalanoe. Jolla kaikkia tilaisuuksia JIr

Je.tetllll Ja Jolta meitä ulkomaalaisia diplomaatteJa niin mo

nasti on i~tyttänyt Jopa loukannut. Inotetaan liiaksi hT

vlän onneen Ja siihen että kaikki 1tsutllll JIlrJestn. "'ivan 

aamu alltuperll on se toaiasla että Ranalta tavallisesti on

.ainvälili1n Itoltoukliin tulee Jotenlt1n valmistumattomana luot-

• taen 1IIIprovisatloltyWnaä. U.e1mm1 tenhan lta1klti mi tenltin mene. 

hyvin - mutta Joakus lask.lma p.ttää. . 
Palaan tois..... raportis... niihin toimenpit.illin. 

Joihin on ryhdytty syyllist.n rankais.miseltsl Ja niiden val

Jtu~iin sisäpoliittiseen tilanteeseen. RaJoitun 

tapahtumien ulltopoliittislin seuraukaiin. 

TIällIL on Johtavia.. piireissä vallalla s. ehdoton 

ItILs1tys. ettei Italia milllln tavalla ole ollut tapahtwDien 

l&nlto Ja ve tlaalLad. vaan että plL1nvaatoin nalia tunte. i hen

al yhtä palJon uhriai kuin Ranalta Ja Jugoslavia Ja ettl 
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Italian hallitus t odella tolvol p ..... än.1 ~lnkaan mattaa ~a 

BAR!ROUn odote~ Room~kI1nn1n kantta lähemmlk81 rlelstl sta

bl1lsatiota. Senpl vuoksi tlllll lnullaan ettl Jos kohta Ll

VALin matka Roomaan ainakin lykkllnW, ku,i tenltaan ei tulla 

Italian ~a Ranskan lähentelemiseen nähd.n luopumaan BlRTHOUn 

suunnitelmista. Voi liiottelematta sanoa ettl toi.e plA8tl 

Italian kanssa hyviin väleihin nrt on tuAkeutlmut koko Ran&

kan yleiseen mielip~teeseen. sosialisteJa Ja kommunisteJa tie-

., tysti luinunottamatta. 

Jos s11s tapt.htumat eivät ole mitenkIIn hlirinneet 

Italian Ja Ra.nskan suhteita, mieluummin plln.astoin, ko.ka rh

teinen ede8vastuu on kasvanut, on toiselta puolen myOnn.ttl.1 

ettl täälll on yhtl yleise.ti vallalla käsitys Unkarin .de8-

va.tuusta sikäli ettei Unkarissa muka ole tarpeellisella anka

ruudella pidetty knri.ea sinne paenneita kroaatt.ja. ~oiden 

roristiset hommat .i.lt ole Unkarin vlranomai.l11e voineet 

la vieraat. Se seikka että hnhtlknussa Unkarin viranomaiset 

• itse kataoi.at 01evan8a paJcotetut haJoittamaan kroaatti.n knu

lnlaan leirin Janka Puactan, todistaa, sanotaan, ettl asiat 

ei.ät olleet oikealla tolalla , Ja että ~oalavlan Gen~.eaal 

uselllDpMn kertaan tek_ät huomautukset ovat olleet ain&k1n 

oMoltai oikeuteta.t. 

On luonnollls.sti Mahdollista että tältä kulmalta 

vaikeuksia .i.ll .oi 8y.ntrl Karseillen tapah~l.n Jllk1ka1ku

DA, eikä tule unohtaa etta Belgra4iaaa ilmeisesti halut&all 

rlDD&a~ ~oa8a1n mllrln nlal t&pah~at saraJ •• on 

aa, ~olloln a.rblalaisia .11t.ttiln Wi.nin Ja ~dapestln hal-



11 tuksla va.taan tähdätty J.n salaJuoni.n .uosial.ls. Ja .1-

rittämls.stl. N~ttää siltä että Jos Jotain dlplomaattisla 

d'm.arohe Ja tehdäln, ne volvat saada ·kolm.nlal •• n muodon: 

~. 

1) Joko niln että Belgrad 7kslnAln tek.. ~dap •• tl.11& huo

mau tuisia, 8) te.1ltlta Mln että JotltU t vaJ. tiot 7h teh.stl nUn 

teknät. 3) tal alten että J11«o.l-.lan hallitus kUntJ'7 Kan

sainlilton puoleen. Vl~.lsen mahdolll~u4en puolustamls.kal aJa

tellaa.n näin: Itäval ta-Unltarin kuul.uleaan ultimatum1ln Belgra41l-

• le 19H. vastaal Belgradln hallitus aUt.l kaikiaA kohdl •• 

myl5nteis.stl _tta klel t~tyl Jyrkästi hyvlk81JlläatIL aitä että 

sen alueelle lähetettäisl1n ltl.altalala-unltarilainen tutk~a

komlaaioni. Yksl KansainlUton _urla .tuJa on. näin aJat.l

laan ed.ll •• n. sUnä että kys •••• lole.an maan el ta.rvl ta. 

tunt.a prest1genlä vlhen.mistä Jos XanaainlUtto llh.ttlä •• n 

alue.ll. ltanlatn.älis.stl koltoonpannun tutk~skomlssionin. 

• 
Ranaltan lehdl.tl5 on yl.enaä ko.t~t kl.elt.llä näi

tä arnluonto1aia asioita asl&D11lulta1 •• Ua n.ron. 1 sUl14..1la. _t

ta aen paheapl muutamat ohau.1n1stU.hd.t. etenkin P.rtinax 

LtEoho d. Parl.' sa. o.a t hy!5klllne.t Unkarin halli tuk •• n kimp

puun tavalla Jota on &Dkaraati moiti ttava. Kräi.sä diplomaat

tlpiirels.ä luullaan että Ranska. Jota B.lgradlaaa ~tetUn 

.d ... astuu.ta. koettaa .1h.ntU tätä BelBr&dln ty7tymlttl5117)'ttl. 

osottamalla sorm.llaan Unkarla. Toi •• lta puol.n tl.dAn .ttä 

Ranltan hallitus ei aio mlUUD ta .. lla kl.rJlstlä tilann.tta 

Ja 1"I1II&nlala1n.n vlrka .. l J.ni aanol mlnuU. v 11m.ksl tlbllLlll • 

• ttl. Plal Knt.nte .i halua .1an tulnan KanaainlU tOll fo-

rwain .t.en. Pl.n.n Bntenten .dustaJi.n kokous .11.n B.l-
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grad1sl& nll'ttll olk.uttayan luulea&all eUei suure.p11Jl t1p-

101llaatU811Jl toiaeDll teis11Jl alota 17ht7&. a1hlJl kai t 117". 

Lontoon Ja Rooaan kull •• len t&taiDen to1a1nta tlhtl&. Jo. 

X&naa1nl l1tto ottal.1 toko terrorl.tlk7~k.en 71el.en ~tk1-

mDksen a1alsek.l. YOlsl .en s.urautae.. olla palJa.tQtela. 

Jotta ehtä e1YU olial m1el17UllYl1. II17ttaJllle 1 t.eUeen. 

K71S. Snl tsln vlranomaisla vastaan Yol taiaUn ehtI. eai ttll 

S"t"k8il.. 

Klten arka tl1anne knitent1n on k~ llmi siitltin 

että llosko .... .n radioasa. luullakseni toi.aapUYIDa. .anottUn. 

että Jos tarvltaan niin Moskova voi a.ettaa 15 milJoonaa 

palnettla k~tettävital1 TAsal. redlouutlseasa ei sanallakaan 

puhut~ bolah .... l_1.ta eitl. soY4eUsta t.m.s. Tarkoitus 011 

tle~stl Be1gr dl11e todl.taa KoSkoyan huolenplto • 81aav11&1-

~ alata ve1.1iat ... •• ails aivan vanhoJen reseptlen mukaiseatl. 

K70a GOERElGin hautaJalalln saapumi.eJl aotllaalllnen apparaat

tl tahtoo tle~stl Belgradl11e todistaa satalalaen 7stäY,J7den 

.erki t7atl. • 

Jugoalayian ympärllle on täten yhtäkklä SJnt7D7t 

uusl atmostllrl. Joaka ~oltt&m1nen on oleva kaikkIen ede.

va.tuullisten haUltuaten CUreD& tehtlväDl llb.lyl1kkoina. On 

•• lvU ettl Jo. kohta ItlY&llan k7Q117. taten on Jontv.n 

yerran .11rt7D7t yarJoon. PIlk7~ valn kakslnyerroin 

k.u~u .11tl ettl .ol .... t k7s~ta~ maantl.t •• Ul •• atl 

poll1ttl ••• tl oyat n11n llball& tol.1aaD. 

val-
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7. 

Tahtoaatta mltentlln olla ~ynl111Den halualsin kml

tentln väittlä, että BlR!HOUn pols~lnen n.,ttlaGlta vol 

olla omiaan rauholttamaan ylelstl1annetta. Vaikka BAl!KCJU 011 

harvinainen intel11sensa1, harvinalsen seka lahJ&1t&a etta 

tletorlkas Ja vaikka hänellä kleltlmattä ulkopolltl1tasaakla 

011 laaJoJa nlkGaloJa, JoIden toteuttaminen ollsl volDRt 

viedä EI1roopan rauhol ttam1aeen. hän .. sä tolsel ta ' puolen 011 

ominall111usla, Jotka eivät olleet omlaan t11l1DTttlllllln aal

toJa. BARTKOU 011 hävUalaeä olevan ikllpolven ml .. , Manut 

kasvatuksen .. vanhassa t01sen keIsarIkunnan ilmakehAasa, . Jos .. 

v1elä kalkki a&nanparreks1 tulleet ranskalaiset omnal8Wldet 

lstutettUn nuor1in. Hänen kirJal11suuah.arrastu.ksen8& 011 87-

vi Ja tOdell1nen, hänen muistin8a aatwu.Inen, hänen IIIlsl1kk1-

tietonsa ammattimiehen. hänen taistelutapanaa aalonk1m1etkal11-

Jan, ei koakaan kakB1nta1Stel1Jan ta1 rU taa rakentaJan. ~t

ta hän unohti ehkä, etti n~l.&nplstca use1n on katkeramp1 

mln puukoniskm. Hän unohti ~8, että hanen vastustaJan .. 

tänlln eivät olleet .... lla tavalla kuin hlD. varustautuneet 

polU ttheen elimiin vaan aa&D8et reaal1s8lllll&J1, koure.antuntu

vamaan formatlon. HlAes.1 011 myGs Jotain kolmannen ta.aval

lan almaJan ~yn11118tä 11beftollB11l1a. 81 tl Jota me tapua--me melkeln kalkIssa m&188a JossaiD muodos.. ~ta aJa! ta, 

tarkol tan 81 ti Jrn'nillis11tti. Jolla hln e.1&. Genhe • .a vu

mekal pahu.1 JIoBkov&n Helaen olkeud .. ta JlrJe.tlä uakonno1l1-

se *tn ~s~~en.i oaan mieleul -kMn. 

On Jos"J.n mU.r1n kuin 01181 BlRmOU 
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ne.stl. levottomasti koetti JIrJ.ataa ~ur.t kanaa1nvllla.t 

probleem .. t kld.nkIL&Dt .... I. Tleal kaU 011 han.n lla.l •• n 
qf 

menest,ykaensl, tolselt.. puol.n han.n llm.lsen .ploanls~-

s.ns.. syvin sn. Hän toi kansainvälls •• n pit11tllkk&&n ~o

ta1n Pariisin ~levaardl.n h.rmos~nutta llmapliril. Joka.i 

ole mlkllD vlentl .. rt1kl.. Ja Joka sovlt.t~ mQ~ ma .. p.

rAID mene t tAi aekl lumons& että vultu ~ks.n ... 

LA.V.u. on alvan toinen mies: rauhallinen, tll.Jnnl 

bon sens, hrTl debattlllSrl mutta ei k8J1JlOpuhuJ", e1'1noaaln.n 

neuvotteliJa kun on lqBYDI1'S kon:tllkt81.t.. (hlnhän tnl,1 Jr:a.u

luiaust 811 tA erinom .. is.sta t .. vasta Joll.. hln muutami .. TUO

sl.. sitten aa1 PohJois-Ranskan hrTln vaarallisen tekstlillla

kon .ovl te tutai). Hänelli on hrTln Ylhän vlhaml ehil , p .. t tai 

e1'll.1 ta soslallst.".. Jotka hän.en SQ.uttu.lv .. t Jr:a.n hän sl1rt71 

heidän le1r1s tläJl oikeall.. Hänen ymplr1l1Un val11 ta.e erläJl

lalnen I171Dp .. tl... Joka nä.k7i hanen oll ..... an päämlnisterinä 

1931. 

Hänelli .. eri ttll.1n hrTät suht.et esim. Puolan 

uab&aa&a411n, Jonka uem.. tlllll BARmOUn aikana ei ollut 

kadehdi ttav... Hänelli on 8&JDOln hrTät suht •• t moniin v-e

h_pl1n diploma .. Ue1h1Jl. Jotta yle.nsä luulev .. t .ttl ulko

poliittinen l'ltml tul •• UV~n kaUtta. rauhoittWD&&D. 

Rua&n1an llh.ttl11. ~ok.. oli taTaDDut LA.V,U,1n hi.

man enn.n keakust8luuae vamutti m1Jlull. 8&&Ileen... hllak1Jl 

711lll&1nitun Taila1tuba. Joa;aU.1 ua -V'" thai LlVAI4n 

aikovan aah.... Ko.kov... vlh_1A &ll.vu ..... tu.u. ~o. koIl

ta tOlaelM pUOlen )(oskov&D ya tll.T17UI -ei 111111.. 1&1111Dl71S-
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aIIal. lftltta l1i tosta Koatovan kanaaa ei Dl't l1ene puhetta, 

Ja kysYJll7s i täpaktiat& Jou tD.u I17t ainakin lepllalllD. Jos 

nl1n on, Ja on syytä luulla että niin on, ei meidan 01 • . 
ymmlrtlLlUtseni syytä valittaa henklllSva!hdo ata Q.I1ai d '0""711a, 

,-

niin erinomaisen traagillinen Ja valitettava kuin edeltlJID 

kohtalo ol1k1n. 

On vielä ~tettav. huomioon 

ministerinä tapahtui BrUnlngln ~nti ParUaiaaa, samoin Ll-

• VALin Ja BRIJJIDln vast&k~nt1 Berl11n1a.... Onkin kuvaavaa et

tä LlVAL nyt Berliinissä 11&& suhteellisen h7Yän vaataaaoton. 

On Jo vedetty JOhtoplltlSksil Joisaak1n ulkomaan lehdiasl sii

henkin auun taan , että LlV.lL1n tIll.o Q.I1al d 'Or8&7lle .erltl tai

si Jyrkltll. mu tos ta Ranskan ulltopoli tUltu 8&, enneakailtltea 

uutta lähente~ä Berl1inUn. 1Ilmä ennua1a1.ltset ovat _l'II&&nltin 

lUolt8llut, Ranatan ulltopol1tllltlt& kun 'ei rakasta J7rlli:l& 

ltllDte1 ta. autta a prlorl voinee toiselta puolen 8&110&. ·et

tä ei ole sntl otaksua LlVALin ltArJl stävan tahalliseatl 

• suhteita Berll1niin. Erinomaisen sotavaa olial .,.ISaltin, että 

ParHain Ja Varaovan JIDn1 tt1D7t ( Ja 1Wl!Rron turhanpII ten 

Jlmllttlall tilanne LlVALln ltaDtta parani 81 , ltoska D1'lqlnen 
" 

tllanne on oalaan valtavasti hUri ta.mUn lUrOopan ~. 

Varaovan ulltomlniat8rin _nella taholla ih&1Ua, 8Q.o1'&8Ukai .. a 

on oaIJ. tu.n ~& 11171S a ollut ll1an bI"'l taal1 ltoDtl1ktien ta

aoltt.a18UU • • 

!IIl.lI pelltllD JoteDkin llelaesti, etta Joa QJlt71-

81 Eaultaia •• aa ld ... I. koJltl1ktl, Saksa koettaial au4a Puolan 



1alDkeu tnM.an Ukralnaan, etsien o .. ata puole ata&D, 

suuntaviivoJa seuraten, JII1ualla VenA~1n llnslolll. kolllP'~ 

tlota, mlkä ranskalalsten käslt.Jtsen .ak*an velsl ylelseen so

tilaalliseen ko~l1kti1D Bu.roopu.. LlV.lL1n teh tävä tllllk1n 

suunnalla 1allee 8i18 olemaan erlttl1n Taikaa. 

Vllkon kuluttua aion pTrtl& LlV.lL1n puhellle. 

olen alkoant hänen taA8aaan ottaa ke8kustelun alalseksl ~-
BAR'MOUn/ 

tautumiseaae/ itspB.ktiaJatu.kseen. lO.lten tunnettua olen kevUstA 

saakka tlaln .slan TUok.l varoo ..u k~t Qp.&l d'OrMfJl

pollittlsella os •• tolla. Laulen tilalsuuden ~t ~lleen pubna 

avoimesti UVALin kanS". koska aJan pl tklULD k~e. mahdotto-

m&ksl Jopa haitalllseksl vlfaeaik&lnen sokkosl1laolo. 

Tolsessa raportls" teen selkoa MArselllen tapahbl

mien Si~111ttlal8ta seuraukslata Ja sisäpolllttlseata tllan

teesta yleensä ennen parlamentin kokoontumista. 
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Ul_o~ sieinministerlö lle 

Helslngl ssä . 

Tämän :nu na l " h e t " n kunnio i tta en Ulko-

as l . l nmi nisteriö l le raport tini n :o 43, joka 

kk s i t t e l ee a ihett: 

Itlp k ti ja sen yht eydessä olevi a kysy-

mykslä . 

UI 1': A 4. 
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As i a : ... It.lipa.k:t1...Ja ... 8.e.n ... y; t.e.y;daa.aä / 111. y ! 
.. " .. olevi a kysymyks iji. . ......................................... ... - (Dl, 

Koska nä1nä päivinä pääsen ulkomi i st eri 

puheille ja koska erää t seik .. t vi1 ttaav t 

s11hen et t ä kys ys i täpc.kt ista j älleen lienee tul os-

s nykytärkeäks1. olen koettanut asi ata tutki a ennen 

pää s .. 1 ul ominist rin puheille. 

Lehtiuut isten uka n LAV L äskettäin 01is1 p1t-

kään asiasta keskustellut 'oskovan täkälä isen as i 6, 1nhoi-

t~ jan kanssa DOVGALEVSKYn kuoleman ji,q.keen ei ole 

vielä uutta suurlähett11ästä kumma kyllä tänne nimitet

ty •• s oin 011si hän myöskin Puolan suurlähettilään 

kanssa asiasta ollut keskustelussa • Myös on kuvaava~ 

että p~rl entin kokoontuessa äskettäin Lontoossa heti 

ens1mäisenä päivänä hallitukselta kysyttiin. missä as

teessa i~äpaktikysymys nyt on. jollOin Mr EDEN vastasi 

Ranskan hallituksen siitä ei sen koommin pitäneen Eng

lannin ha llitu.sta a jour. 

'l'ava tessan1 t .k. ~ päi vänä Turkin 

SUAD1n tlimiL arveli LAVllin j a tkavan BARTHotrn lIoakovaIl-

JAKELUOHJE, Jakeluohjemalleja , 

Ta .. alllnen. 

... ..... ........ _ ...... ~~~.~.~~.~.! __ ._ ......... _ ................... _. 

UI 1:." 

Ta .. alllnen ja lIalkal .... . ....... mini.tenlllle. 
EI ulltom .. edu.tukHn tiedoltult.iln • 
Ei ulltom .. edu.tuk ..... mutta ulltoaaiainmlni.terilln tiedoi· 

tultaiIn. 
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pol1tl1kke s e kä yleisesti että itäpaktiin nähden, kui-

tenk in niin e ttä LAVAL haluais1 r a tka isun helpottam1-

seks1 liittää kysymyksen itäpaktista kys ymykseen Vå11-

merip 'lktista • Siv umennen me loi tsen että Turkin suurlä-

hettilä s näkyi olevan r sin i nnoka s i t äpak tin kannat-

t a j a pitä en aksioomina e t t ä Suomikin mielellään siihen 

l1i t t yisi _ Va rova sti esitin hänelle kaat amme huomautta-

en a semamme e r i ko i suudesta Ja halut tomuudest amme joutua 

suurpol1 tl1kan pyör teisi in_ Tämän SUAD ytIIDliJ.rsi sanoen 

p i t · v~· ns ä pä.äas i ana e t t ä. kukin maa . Joka todella har-

r esta a rauhan s ä ilyttämis tä, jollakin t a va lla tä.mJ.n ha-

lunsa Julk ises ti manifestoi . Formelin 16ytäminst hä-

nestä on si-n asia . Hänen s a noistaan sain vahvistuksen 

aika isemmin rapor t o i malleni seika lle, että näet Varsovan 

ju ...nka ran välillä vall i t see peri a a tteellinen erimieli

syys i täpek tiin nähden. (SUAD sen lisäki p iti joka ista 

r auhansopi musten t a rkistamispyrkimystä tänä arkana hetke

nä ylen vaa r alli senä eikä ymmärtänyt miten PuOla , jonka 

politiikan t äytyy olla antirevision1atloen , nyt kokonaan 

he1ttä ytyy revisioni s tisen Saksan syliin. Hän näet ka t-

s01 että Varsova n ja Berliinin vä lit de facto merkit

sevä t sitä että Varsova on luopunut aikaisemmasta lii~ 

tosuhteestaan Ranskaan_ Unkariin nähden hän sanoi ole-

van mahdotonta sen rajojen t arkistamisen TUoksi nyt 

uhrata kymman1ä miljoonia , joka 01is1 seurauksena tar-

k1stamispyrkimyksen rea1180imiaeata. Ole pi tän~ tär-

kelnä 8,\lostaa tätä keskustelua, koska SUAD eaitti mie-

11piteensä hyT1n kategoorisest1 ja koska ne Tarmaank1n 
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helja s tev t ADkar a ssa vallalla olevla vlrallisia mieli

piteitä , sitä suuremmalla syyllä kun Varsovan ja Tar

n suhtee t l äpi vuosisa tojen ove t olleet hyvin lämpi

mät . ) 

T~ keskustelun johdosta pyrin seuraavana 

pä ivänä Puolan suurlähettilään CHLAPOWSKYn puheille, 

ka nssa minulla oli pitkä k eskustelu otsakeesiasta. 

POWSKY kerto i t ä llöin kes kustelussaen muutamia pä iviä 

a i ka isemmin LAVALi n ka nssa kosketelleensa tämän kanssa 

useimpia nykyhetken t ärkeitä kysymyksUi.. (S ivumennen 

ma i n itsen että LAV~L oli s anonut Rooman ja Belgra din 

suh t e ista Ranskan ei a kov esiintyä näkyväs ti vtllt-

t ijänä , koska Ranska yleensä ei sella ista osaa t ahdo 

näytellä , mu t t a 

tekee ka i kk ensa 

vä lllli. f 

oli lisännyt, että Ra.nska puolestaan 

suhteiden para ntamise ks nä iden maiden 

Itäpa ktiin nähden LAVAL oli sanonut a ikovansa 

piakkoin vastata kohta kohdalta siihen prO!!!0ri aan • 

jonka BECK Gen~v~ viime isen yleiskokoukB~ loppupäi

vänä j ä tti B THOUlle. Tästä lähe tin eilen s alasäh

keen. Kysymykseeni oliko CHLAPOWSKY saanut sen käsi

tyksen että LAVAL aikoo koettaa yhdis~äi toisiinsa 

itäpaktin j a Vil1meripektin, hän va sta si siitä e1 pu

hutun. III1tta hän oli saa nut sen Tat'an vakaUlllWcsen 

(conTiot1on terna) että LAVAL todella aikoo j a tkaa 

itäpaktin reallso1mlsta mutt a sIten etti hän on val

mls erInäIsl1n mr6nnytrkslin Puol~ promeaorlassa mai

nlttuihln epllllk!lin nähden. NäIden mytlnnytysten laa-
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dust hän e i kuitenkaa n ' v1e11 mitään sanonut. 

Muuten cm...POlISKY 8an01 pi tävänsl a1nakin toden

nlköisenä . ettei LAVAL henkilökohtaisesti ole mikään 

l~n Koskov n ystäVä, että hän t08in tulee jatkamaan 

RTHoun itä pol1t11kkaa mut t että tämä. tulee t apahtu

ma~n rauha llisemmin ja vähamnän hermostuneesti kuin edel

tl.jlnd aikana . 

Erittä in kiintoisaa oli kuulla että CHLAPOWSKY 

kivenkovaan vI i tt1 oskovan ys t ä.vyyden takana olevan i t

se no RGUEn . Olen u8eal ta taholta aika isemminkin 

kuullut t ä t ä vä itett äVän. mutta en ole oikein siihen 

uskonut_ CBI.ÄPOWSKY sa.noi nyt tietävänsä tliDUin t081as1-

8Il s 1van varDltJstl ja' hän antoi sllhen seuraavan sell

tyksen. DOUiiERGUE 011 aikoinalm Venäjllll, ranskala18-

venUä18en l1i tan 011e8sa kukkeimmillaan. DOUMERquE joka 

kuitenkin nyt on vanha mies el llmelsesti ole voinut 

t a r p eeks1 huoma ta aiko jen muuttuneen ja saksa l a is-venä

läisten geopolilttisten suhteiden saAneen uuden pohj8Il 

sen kautta että niiden v" 11l1e on muod ostunut kokonai

nen ba rriääri uusia va ltioita. 

Pienen ententen taholt täälll kuulen että 

voimak~aesti koett a vaikuttaa Ranskan hallitukseen Mos

kov n-pOl.i tUka n jatkamisen mielessä. 

Kysyin CHLAPOWSKYlta miten hän arvostelee 

kauppaminister1n lIWtkBa MoSkovaan , jonne hän lähtee 

ilt ana. KUodolli8estlhan LAKOUREUX menee neuvottelema8Il 

nJkJ1a.n kauppe.aopimuksen jatkamisesta, Joka solaiU1a 

vi1llle tammikuulle j a joka menee umpeen joulukuun vU

meaä pIi vlDä. Puola suurlähettiläs e1 näkynyt 
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täh~ matkaan erikoisempaa huomiota. Hän näet 

katsoi sen rk1tsev~ vain sitä että hall1tus koettaa 

kaupa llista tietä tehdä lähentelynaä Moskovaan plus ae

ceptable .uurelle yle is6lle, joka suurin piirtein e1 

ole kovlnk innostunut tästä lähentelystä. Koetettiin-

han koko viime vuoden i kana sel ittää tämln lähente-

lyn väl ttämätt6myyt t ä kaupn llist6A suhteiden par~am1-

seksi , mutt a tämä toive on/ kuten oli odotett avissa, 

osoittautunut perin hatar ksi • Vient1 Venä j älle on 

sain . mää r in lisääntynyt, 1I1ut t a on kuitenkin monin ver

roin pi enempi kuin tuonti Venäjältä. x) Omast a puoles

t ani en kuitenkaan väheksyisi t ä tä m tkaa var sinkin kun 

LAl40UREUXn seurassa ova t sekä ministeri COULONDRE, 'l(.ua1 

dtOrsayn nykyl~istä Johta j~sta kulisseissa ehkä vaikutus. 

valt a iain, ollen nimellisest~ toinen sous-directeur po

litique (toinen on MASSIGLI), mut t hoi t e en tosiasial

lisesti kaikkia suuria kauppapoliittisia kysymyks1ä mi

n1ster i ös sä, että myHs kauppaministeriön sopimusosaaton 

Johta ja BONNEFON-CRAPO E. XX ) 

Palaan näihin ssioihin käytyiA1 ulkoministerin 

puheilla. 

x x 

x) Jloskovahan sitoutui t.v. ostamaan tä.ältä. ~50 Ddlj. tr. 
edestä. Toistaiseksi tilasto ei nouse y11 85 milj.tr. Sama 
pettymys siis kuin kaikissa muiasa maissal 
xx) 'l'Inä 11 tana ilmoi t~taan LAKOUREUXn lyldinneen me. tlalnsa 
osakei uhkaavan hall\tuspulan osaksi belglalais-ranskala isten 
neuvottelujen vuoksi. Jälk1ml.inen ~ syy on tekosyy, s11ll 
jo aikoja sitten oli SOVittu, että neu~ttelut belgialaisten 
kanasa alkaisivat 5 p:nIL alllll.ulla ja LAJ40UREUX lähtisi 6 p:nIL 
illalle. 
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Venäjästä puhuen ma1n itsen v1elä että Brya

selin ulkoministeriön polii t tisen os ston pää llikkö 

inl ster 1 LE TELLIER , jonka kaassa minulla ä Skettä1n 

011 pitkä k eskustelu , v avestl luuli että n11helm. 

strasse niin pian kuin Sa " kysymys on s aa tu Ji:2.rJes

te t yks1, tulisi keski t tämään toi mintansa Itä vallan 

kulmalle Allschluss- mle less" , mutta että s e s amalla 

alka1s1 pyrkiä uUdelleen Moskovananssa 

yhtei symmär rykseen . Hän Jopa vä i t ti BARTHOUn her

mostuneen os kova-politiikan a i heutuneen siitä että 

hä n pelkäs i t ""llais ta k ehi tystl (que oscou ne re

tombe dans les ma ins e Berlin). 
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Ulkoaslainmin1steri/Slle, r- lb 
HeI s i n k 1. 

Lähetän tämän mnkana kunnio1ttaen Ulko&a1ain

mini steri/S lle raporttini n:o 44, Joka käs i ttelee ai

he t ta: 

Sis äpolii t tinen hermo stune isnns Ranskassa. 
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RAPORTTI n: 0 .. . " .•... .. .. .. 

.. P.v.1.1sL. s sa ... 1. ..... p : nä .. mar.x..S ... _kuu ta 19 .. M ... C, t / Jo 7 s ~ . ~ . j '1 . 

/" 3'1 A s i a : ... S.1.s.äp.Q111.t .t1n.en. ..... h.ermos.tu.u8 i-

suus Ranskassa •.............................. ........ ................ 

On täysi syy valittaa sitä seikkaa, ettei DOUMERGUE 

viime keväänä ryhtynyt niihin reformi tOimenpiteisiin, Jotka ovat 

antaneet viime viikkoina täkäläiselle sisäpolitiikalle värit yk

sensä. Hänellä olisi silloin ollut puolellaan suuri osa yleis

tä mielipidettä, sekå ennenkaikkea useimmat porvarilliset par-

l amentaarikot, koska näet viime huhtikuulla Kamarin perustusla

kiva liokunta 21 äänellä 3 vastaan asettui puolustamaan radikaa

lipuolueen nyt niin kiivaastI vastustamaa käSitystä, että se

naatilta on rii s tettävä haJoitusprerogatiivl. Perustuslakivalio

kunnan silloinen puheenjohtaja MARcaAJDEAU on nyt sisäministeri

nä ja valiokunnan käsitys oli siksi yksimielinen. ettei edes 

~ L~on BD[M äänestänyt vastaan vaan pidättyi äänestämästä. Nyt 

useat näistä miehistä ovat reformia vast&an, Jolloin tosin ei 

ole unohdettava. että DOUMERGUE itse ollessaan senaatin presi

denttinä kiivaasti vastust1 kaJoamist~ senaatin prerogatiive1h1n. 

Oikeiston Ja varsinkin äär~ä1aen oikeiston taholla 

syytetään DOUl1GERlIUlUa siitä, ettei hän heti helmikuussa muo

dostanut ha.ll1tusta toisin ja ryhtynyt "aulctoritati1visiin" 

(lue: diktatorisiin) tOimenpiteisIin. Tässä suht ••• sa en voi 

olla aamalla 

JAKELUOHJE: 

................ ............. 'l!.tly.&lJ...1Aen.. .................................. . 

------_. __ . __ ... -----._-------_ ....• _--------... _-.. --._----_ ._-~_ ................ . 
UE Z: A 4. 

JalteluohjemaUeja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11 ..... 1 .... ....... ...... minl.terIOlle. 
Ei ulkomaaeduatukaen tledoltukalin • 
Ei ulkomaaeduatuk.en, mutta ulkoaaiainmln'st.rIOn tiedol

tukalln. 
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~nsi maassa vallitsevat mielipiteet ja poliittiset virtauk

set sekä kansakuntansa herkkyyden ryhtyäkseen voimakeino1hin. 

Lokakuun alkupuolella koko maassa toimitetut maapäivävaalit 

ovat mielestäni täysin osoittaneet HERRIOTn laskeneen oikein. 

Oli täytettävänä 1517 paikkaa. Olisi luullut että viime 

lien (1928 1 jälkeen muutokset maapäivien kokoonpanosaa ~lisi

vat olemaan huomattavat. äin ei kuitenkaan käynyt, vaan ai

noastaan 50 paikkaa siirtyi uusissa vaaleissa toisten puoluei

den käsiini näistäkin suurin osa saa selityksensä siten. 

teivät radikaalit toisessa äänestyksessä saaneet sosialistien 

ääniä, jonka vuoksi he menettivät eräitä paikkoja, kun sen

sijaan kommunistit. joiden hyväksi nämä äänet nyt tulivat. 

voittivat. 

011 mi ten 011, DOUl1ERGUEn reformi työlle oli heJ. taksi 

että ke sän Ja pa rlamentin pitkän loman aikana hänen vastus

taJansa eh tivä t vaalipiireissään vaikut~a ja siten jälleen 

vahvistaa helmikuun tapahtumien jälkeen höllentyneet rivinsä. 

• Toiseksi ~l1vat Marseillen tapahtwnat erittäin onnettomasti 

tämänkin VUOkSi. koska DOUMERGUEn ohjelma aiten lykkääntyi 

vuoden loppupublelle siten pahasti Jou~en budjetin käsittelyn 

Jalkoihin. koska parlamentti ja kansalliskokous eivät voi ko

koontua rinnan. puhumatta siitä että nuo t~pahtumat lisäsivät 

yleistä poliittista herkkyyttä koko maassa. BARTHOUn kuolema 

ja sisäministeri Sl.R..li1LUTn ~Beillen mu.rhien JOhdosta tapahtu_ 

nut pakollinen ero. johon vielä liittyi oikeusministeri CHE

R01fin läh. tö • aikaansa! va t halli tuksen si sässä muu toksia. jo tka 

itsessään eivät heikentäneet hallituksen kokoonpanoa. mieluum_ 

min päinvastOin. mutta kuitenkin vaikuttivat epäedullisesti 
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3. 

yleistilanteeseen Ja hallitQksen asemaan. 

inun on tässä turha tehdä tarkemmin selkoa DOUMER

GUEn retormioh j elman yksityiskohdista. jotka päivälehdistä 

netaan. Niiden merkitys on lyhyesti seuraava: 

1) Senaatilta riistetään hajoitusprerogatilvl; 

2) Pääministeristä tehdään ensimä1nen ministeri il

man saltklla. 

3) inisterien luku rajoitetaan 20:een (miksi JuurI 

20 ?). 

4) Ainoastaan hallituksella on oikeus päättää ~d

jetin menopuolesta . joka riistää edustajilta motionioikeuden 

budjettiasioissa. 

5) Budjetti pidennetään au tomaattisesti, jollei vuo

den loppuessa ole ehditty uutta bud jettia käsitellä loppuun 

(tilanne joka miltei säännöllisesti joka vuosi on synt,ynyt 

aiheuttaen hallitukselle turhia vaikeuksia). 

6) Vi r kamiehiltä riistetään oikeus lakkoilla • 

Kaik.k11n muihin ehdotuksiin nähden DOUMERGUE saattoi 

olla V~rma e nemmistöstä parlamentissa Ja kansalliskokouksessa, 

mutta senaatin enemmistö. gauohe d~mooratique, niinkuin se

naatissa radikaaleja kut su taan. asettui vastustamaan hajoitus

prerogatiivin riistämistä. 

En voi olla aivan ymmärtämättä senaattorien kantaa. 

Senaatti on kaikissa parlamentaarisissa maissa liian äkkl

näisten muutosten sordilno. jar~, jonka merkitys juuri ta

savaltaisessa Ranskassa on ollut erikoinen. Senaattorit kyay_ 

vät itseltääD, onko heillä oikeua luopua tästä prerogatll-
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viata nykyhetki sen tilanteen vuoksi. Jos esim. tulee sosia

listinen halli~s, eikö silloin senaatti nykyisessäkin ko

koonpanossaan ole terveellinen Jarrntus mahdQUisille äkkinäi

sille uudis~spyrkimyksille? Toiselta puolen on aivan selvää 

että päästäkseen parlamentaarista elämää reformoimaan, DOUMER

GUEn täytyi kulkea tätä kautta. Mutta tässä onkin enslmäl

nen psykologinen konflikti nykyisessä pulassa: DOutmRGUEn 

ollut pakko kajota senaatin prerogatiiveihin päästäkseen" 

lisen", s.o. kamarin kimppuun. 

Että radikaalien suuri kongressi Nantesissa viime 

kuun lopulla sitoi radikaalisten ministerien kädet Ja aset-

tui yllämain1ttua reformia vastaan. 

tä, sillä kuten Jo raportissani n:o 

kerroin, saattoi Jo kesällä huomata, 

radikaalipl1reissä kasvoi. lutta syyt 

Johtui osaksi puoluesyis-

36 (elokuun alussa) 

miten tyytymättömyys 

ovat osaksi syvemmät. 

Vasemmisto v ... inuaa DOut1ERGUEn takana vihaamansa TA..lU>!EUn 

don tietäen että hänen tapaiseltaan brutaaliselta mieheltä 

voi odottaa Jopa voimakeinoJa. Samalla kun radikaalit täten 

aavistavat reformissa ensimäisen askeleen diktatuuria kohti. 

he myös ymmärtävät, mitä vaaroja 

mälle yleensä tuottaisi ha Joitus, 

heille Ja koko puolue-elä

minkä seuraavana askeleena 

olisi nykyisen eduskunnan itsensä reformi. Vasta~sten ovat

kin viime kädessä maailmankatsomukselliset eroava isuudet kan

sakunnan eri osien välillä. 

Luonnottomaksi kävi tilanne Nantesin köngressin 

vuoksi viime viIkolla. kun radikaaliministerit, kongressIn 

päätlSksen sitomina, ilmoittivat DOUMERGUElle muuten hyvältsy-
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vänsä parlamentille annettav n eSityksen retormia.ia.aa r.;; pi

dättäen kuitenkin oikeuden asettua parlamentissa senaatin 

prerogat11vikysymyksessä uudistusta vastaan. Tässähän on mi

tä kaunopuhelSin todistus puolnesysteemin Ja kansallisen ko

koomushallituksen Jäsenten vapauden yhteensovi ttamattomuudesta. 

sen 

la. 

Nantesin 

hyväksi ei 

Ei ole ~l1n 

kongressin 

ole saanut 

ehdottama ratkaisu kansanäänestyk

kannatusta kongressin ulkopuolel

aika Jolloin BONAPARTEn kansan-kaukana se 

äänestyksestä sukeutui 

My15 s eräi den 

tasavaltalaisille ja 

ke isariusl 

naapurimaiden 

sitä 9/10 

'riimeaikainen historia 

täs tä kansasta 

on pelottava esimerkki. Saksan ja Itävallan viimeaikaiset 

tapah tumat ovat osoittaneet että Jatkuvat parlamentin h&Joi

tukset aikaansaavat sen että puolueet äänestävät 

rett15miksi. 

Ranska on kyllä suurin p11rtein DOUMERGUEn takana. 

mutta reformin takana on va in osa kans~a. DOUMERGUE tahtoi 

iden tifioida itsensä Ja retorm1 n. S11nä.:>11 pulan toinen 

psykologinen SYY. 
Tästä huolimatta pidettiin varmana, että DOUMERGUE 

saisi reformiehdotuksensa kansalliskokouksen 

sa Ja pidettiin todennäk15isenä että siellä löydettäisiin 

kin pääsy prerogatiivipulmastakin. 

Näin 011 tilanne kun DOUMERCIJE viime l~uantaina ' 

t.k. 3 p:nä piti viimeisen radiopuheensa, JOka t avattomasti 

v&.hvisti hänen asemaansa 3a Jossa hän tunnetulla 

tavallaan "1'8 tosi suoraan k&nsaan - li.AlkUmme: yli 

tin pään. 
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Tilanne tta e1 

kriitillisenä, mu tta se 

siis vielä tOissapäivänä voitu pitU, 

muuttui päivän kuluessa kriltilllsek-

si, kI1n DOUYERGUE "" useltten parlamentaaristen ystäviensäkln 

tietämättä vaati parlamenttia kaiken varalta pidentämään tä

män vuoden budjetin sella isen an ensi vuoden ensi neljännek

seksi. Tämän vaatimuksen teki DOID.:ERGUE kahdesta syystä. En

siksikin senvuoksi että jos budjettia ei ehdittäisi saada 

katon alle ennenkuin Versaillesin kansalliskokous kokooqtuu • 

hallitus voisi vuoden alussa, jos kansalliskokouksen keskns-

telut pitenevät kansalliskokousta e1 saa näet ha joittaa _ 

joutua budjet1ttomaan tilanteeseen. TOiseksi senvuoksi että 

jos tilanne syystä taikka toisesta kehittyy siihen että ka

mari heti haJoitetaan - ja senaatti ei ole aset~alla 

prerogatiiviensa r.iistämistä vastaan asettunut eo ipso vas

tustamaan suos1nmuksen antamista hajoi1nkselle - uudet vaalit 

ja uuden pt.rlamentin kokoon1nminen lykkääntyisivät ensi vuo

teen, Jolloin sama budJetiton tilanne halli1nkselle syntyisi • 

Ei pidä liiaksi ihmetellä että radikaalit pitivät 

tätä toimenpidettä turhana pulan kiristämisenä. KamAri 

si kohta että DOUMERGUE Pyytää siltä rahoja voidakseen kai

kessa rauhassa ilman rahahuolia sen sitten haJoittaal 

KUn senvuoksi eilen aamulla, t.k. 6 p:nä, HERRIOT 

halli~ksen kokouksessa tasavallan preSidentin Johtajuudella 

sanoI ei voivansa suostua DOUMERWEn uuteen pyynt6un, DOU

MERGUE puolestaan vastasi sIihen HERRIOTn hämmästyksekst: 

tätte aiil minut". Tällä DOUYERGUE luonnollisesti halus! 

sl1rtää 8deavaatuun radikaaleille 

HERRIOT taaa vtUt&i tähän: -Te 

j sen kautta parlamentllle. 

siIs aJatte meidät pols". 
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Syntyi yleinen hälinä, Jonka kuitenkin t.lav&l,laJl presidentti 

sai sikäli r aahoit tumaan, että sovittiin hellltuksen paria 

tuntia myöhemmin esi ttäytyvän kesäloman Jälkeen kokoontuvalle 

parlamentille eheänä Ja että sen kautta pulan mahdollinen 

syntyminen lykättiin pariksi päiväksi eteenpäin. 

Kamarin ensimäinen kokoua oli omistettu kokonaan 

muistopuheille v inaJ111e, jonka jälkeen kokous keakeytettl1n 

surun merkiksi. On kuitenkin kuvaavaa että kun kamarin puhe

mies BOUISSON, sosialisti, pUhuessaan :roINCAREsta ja BARTHOUsta, 

joita v semm1sto yleensä ei rakastanut, vaan mainitsi sanat 

tasavalta, sivismi t.m.s.. koko v semmisto radikaaleja myOden 

ostentatiivisesti taputti käsiään siten osoittaen mieltään 

diktatuuriin muka pyrkivälle DOUMERGUElle. Itse puhekin 

niin laaditulta että siinä saattoi nähdä eräitä tahallisia 

viittauksia nyky tilanteeseen. 

Tilanne on tällä hetkellä, kuten eilen illalla 

helimitae Herra Ulkoasiainministerille kerroin. erittäin krii-

• tillinen. DOUl.1ERGUE on ehkä tehnyt erä! tä vanhan miehen vir

heitä eikä ehkä ole ollut tarpeeksi joustava v1ime päivinä. 

Toiselta puolen en ymmärrä radikaaleja, sillä heidän t~tyy 

tietää, että huolimatta aaemansa vahvistumisesta viime kuukau

sina he eivät voi millään tavalla ottaa päälleen halli tus

vastuuta ei yksin ei~ä liioin sosialistien Ja kommunistien 

"yhteisen rintamana kansaa, koska se aiheuttaisi jotensakin 

välittOmästi aseellisia levottomuuksia. On yhdentekeTää onko 

radikaaleihin Ja nykyiseen systeemiin sangen yleisesti maassa 

kohdistuT& viha todellinen va i onko siinä, niinkuin siinä 
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onkin. osaksi 

on että n.k. 

~urten lehtien provoso~a mielialaa. 

ylei nen mielipide. se on Pariisin yleinen mie-

lipide. on kiihtynyt. Knvaav~an on C[EROIin ero, joka ta

pahtUi kadun painostuksesta. jonka k-dun tulki ta1Jaksi lD1mma 

kyUä asettui hänen oma kolleegu.aa PET.UlJ hallituksen ia

tunnossa. Tähän päivään mennessä ei kukaan ole voinut syyt

tää CHEROlJia mistään. mutta hänen oli mentävä. Aivan HIIIa

ten kuin helmikuussa todella maassa vallinnutta mielialaa 

eräät lehdet ja eräät ryhmät kä,yttivät hyväkseen omaan 

kOitukseensa. niin on nytkin mielialaa niin muokattu. että 

radikaal1hallitus paraimmassa. tapauksessa heti kaatuisi, mutta 

pahimmasst,\ tapauksessa aikaansaiB1 tä,ydell1sen kaaoksen. Ti

lanteen va.kavuutta todistaa myl5s että hallituksen piti huo

menna jättää eduskunnalle kaksi lakiehdotusta. toinen koskien 

kokoontumista Julkisilla paikoilla. toinen aseitten ostoa ja 

kantoa. 

Jos pula syntyy olisi luonnollisesti onnellisin rat

kaisu, että heti toinen. DOUMERGUEn lähellä oleva mies as

tuisi remmiin. Eilen illalla puhuttiin paljon LlV~sta, 

ta hän lienee kieltä,ytynyt. SenSijaan puhutaan 

ta, mikä luonnollisesti tyydyttäisi oikeistoa Ja -yleistä mie

lipidettä-, mutta joka taasen voisi herättää v~semmalta ma

ntfe.tatioita. koska PET.UlJissä nähtäisiin diktaattorin alku 

tai par&immassa tapauksessa HINDD!I1RG-tyyp~i. Halli tukeen omas

sa keskuudessa on intrUgeJI.. Niinpä keskustan oikealla ole

va J'LA.ND!I vUme eJ.kolna on l1ehalcoinut radikaaleja. Jotka 
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olisivat tah tcmeet hane t Jo ulkoministeriksi BARTHOUn Jäl-
x) 

keen. PalJon on vHme aikoina myös puhuttu Bord.eaux'n 

pormestarista, työministeriatä MAR~Bta, Joka kylmästi Jätti 

uuden so sialisttpuolueen pitäen tuleva isuudelle en 

na jäl:ldä nykyiseen hall1tuskombinatioon. Hänen neo-faaoistl

set miel ipiteens ä ovat tunnetut, Ja ssim. Belgian ulkominis

t eri sanoi minulle äsken lounaallaan. että MARQPET 

pyrkii Ja pian tulee pääministeriksi. 

Viime yönä j a tänään on koetettu vielä löytää 

kompromissimuoto, j a kerrotaan DOUMERGUEn ehkä luopuvan bud

jetin pidennykaestä ensi vuodeksi, jos kamari hänelle 

että jo valmiina oleva uusi bUdjettiehdotus ensi vuodeksi 

saadaan ka ton alle t ämän kUun kuluessa. Silloin DOUllreRGUE 

eh tisi Versaillesiin ensi knussa Ja aikaa voitettaislin. Tä

män saapuessa perille tied~e ova tko nämä neuvottelut joh

t ane et tulokseen. Toiveet eivät ole suuret. Tä tä kirjoitet-

taessa on tilanne hyvin sekava. 

xl 
Kerrota~ että TARDlEU ei tahtonut FLUDIlI1a Juuri yllä

maini tui sta. syistä vaan LA.VA,Lin. HERRIOT. Joka pelkäsi FIAN
DIlUn lieh&ko1miata. Juuri oman puolueensa kanasa. Ja. FIAN
DIIln m&hdolllsta ~levaa. kilpa.llua., asettui TARDIEOta kan
nattamaan. Toiselta puolen oli luonnol11sempaa, että ~VAL 
tuli ulkoministeriksl, koska hän ei muu mihinkään ryhmään 
Ja. koska hän siis pulan mahdollisesti sattuessa voisi J~ 
dl ulkomin1sterin paikalle. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o ~/ - ~(c'Z 
Pariisissa marraskuun 12 p :nä 19M. 

UE II: A 4. 

CJ /J D_",1.1J. n . 
/'1/11 . 37 

Ulkoa si8,inministe riö11e, 

R d 1 s i n k i • 

Lähe t · t äm än mukana kunnioittaen Ulkoasiain-

mini ste ri ölle r aporttini n :o 45, joka käsittelee 1-

he t t8, : 

Viimeinen hallituspula ~anskassa • 
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RAPORTTI n:o . 45 • ........ 
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R~.nak.a.s.a.a. •..... ......................................................... ......... .. 
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Pulaa ei siis voitu välttää ja viime päivien neuvot

telut, joihin ede l lisen raporttini lopussa viittasin, eivät 

JOhtaneet tulokseen. Tämä olikin luonnollista ja ehkäpä on-

nellisinta. Sill ä yh t ei styön jatkuminen DOUMERGUEn ja radikaali. 

ministerien kesken olisi n~issä oloauhteissa kuitenkin ollut 

puolinai sta ja hallituksen paikkaaminen uusilla miehillä ilman 

radikaaleja olisi Vienyt kohta uusiin konflikteihin parlamentin 

kanssa. 

Näin lOPPui DOUMERCDEn 9 kuukautta kestänyt pääministe

rinä olo. Olisi suonut vnhukselle, joka uhrasi henki16kohtai

se t edut isänm a.n hyväksi he tkellä, jolloin ilman häntä maan 

sisäinen rauha olisi ollut vaarassa. loistav~man paluun otlu-

m1insa. Nyt hän melkein huomaamatta pOistuu nå3ttäm61tä. 

määrin ka tkeroituneena ja tyytymättömänä siihen ettei saanut 

loppuun suorittaa tehtäväänsä. 

Tulee olem en puIjon niitä jotka häntä moittivat 

heikosta kädestä Ja uudistusten lykkäämisastä. Talouspula 

nen aikanaan ole · lainkaan pUanw.nut. ehkä päinvastoin. Siihen 

puoleen hänen hallituksensa ki1nn1ttikin toisarvoisen merkityksen. 

Toiselta puolen ei saa unOhtaa. että hän erittäin vaikeana 

JAKELUOHJE: 

.. .... .. ~.~ v:.~;!:.~.~~~.~ ._._ ... __ ........................ _ ..... . 

UE 2: A • • 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai ... mini.lerllllle. 
EI ulkomuedualuksen liedoilukaiin • 
Ei ulkomaaeduatuklen. mutte. ulkoasiainmlnlsteriGn tiedoi .. 

tukaiin. 
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hetkenä tuli valtiolaivan perä.imeen Ja ohJasi sen hiekka

riuttoJen l äv i tse aavemmalle merelle. Hänen merkityksensä val

tion r aha- asioiden kuntoon saattamiseksi oli samoin huomatta

va. Mutta ennenkaikkea hän aikaansai maassa rauhoi ttumlsta, 

olkoon että kuten olen kerran. ailt&isemmin sanonut tämä rau-

hoittuminen vielä lepää herkäll! pohJalla, sillä se 

leen toipilaan tilaan verrattavissa. 

Kun tarkkaan lukee viime päivien leh ti!, t~tyy 

myön tää ett ä huo limatta kaike sta kl1 tOksesta, Joka DOUMERClJEn 

osaksi tulee, va l ittelu, eräitä hänelle erikoisesti uskolli

sina pysyneitä piireJä lukUunottamatta, Joskin se on todelli

nen, ei kuitenkaan ole lohduttomaan sumun verrattavissa. Mo

nissa piireissä keskustassa ja oikeallakin alettiin huomata, 

että ikänsä häntä esti toimimasta. jo~apaitsi ainainen uhkai

lunsa poislähdOllä, jos häntä ei toteltu, a lkoi Väsyttää. 

T~tyy sanoa että DOUMERruE jollain tavalla 011 i tse,( jou-

tunut sen psykoosin valtaan, että hänen lähtönsä merkitsisi 

levottomuuksien puhkeamista. Ei voi kieltää ett ä hän viimei

sessä radiopuhee.saankin hieman leikitteli täl~ä valtillaan 

ja varmaa on, että Pariisin eräi~en suurten lehtien jatkuva 

huutelu e&maan suuntaan oli aikaansaanut suuremman levottomuu-

den jo hermostunei~uden kuin mihin oikeastaan tilanne oi

keutti. Diplomaattipiireissäkin huomasi suurta levottomuutta 

päivinä ennen pulan puhkeamilta. ~ankfUrter Zei~. aina 

hyVin näkevä täkäläinen kirJeenVaihtaJa kirjoittaa aivan oi

kein lehdelleen. että ti1&nne ei ollut niin synkkä kuin mi

nä se yleiSön silmissä ku.vastul. lIän lisää myoakin Oikein, 
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että kun DOUMERGUE Jättäessään ~ai d'Orsayn antoi viimeisen 

kommunikeansa, Joka on pi tkin kaupunkia aeiniink1n attisoi~, 

Ja hän siinä kehoittaa ka.nsaa pysymään rauhallisena, tämä 

oikeastaan ei ollut t arpeellista, sillä katu pysyi ehdotto

man r auhallisena eikä pel koa levottomuuksista kummaltakaan 
xl 

taholta ollu t. 

Ranskan kansa ei ole kiittämätOn, mutta Pariisin 

yleiSO unohtaa hyvin nopeasti suosikkinsa, seikka joka tekee 

k~ten tunnettua Ranskan Sisäpolitiikan ainutlaatuisekai. 

Ti etys ti voi tähän sanoa että syynä siihen ettei 

l evottomuuksia eht i nyt puhJeta, olennaisesti oli se nopea, 

sanoisinpa rekordimaisen nopea t ap_, Jolla FLANDI~ saatuaan 

teht äväksi muodostaa hallitus tästä suoriutui. Tietysti 011 

uutta hall itust a kulisseissa Jo useita päivi ä valmisteltu Ja 

kaikkien intreasissähän oli saada pula mahdollisimman pian 

loppumaan. Onneksi radikaalit eivät hetkeksikään pyrkineet it

se hallitusta luomaan, koska ymmärSivä t sellaisen teh t ävän 

mahdo ttomuuden. Onneksi HERRIOT ei he tkeksikään kuunnellut 

Uon BlD1iin si re eni äänU5... Jo i ta ei suinkaan puut tunu t. Tämä 

vaikutti myöskin rauhoittavasti suureen yleisöön. Radikaalien 

Jyrkkä kanta pulan viimeisinä päivinä on nyttemmin myOS ym_ 

märrettävissä. He käs i ttivät näet että he tosin eivät yksi

nään tai sosialistien kanssa voineet muodostaa halli~sta 

mutta käsittivät samoin, ettei hallitusta voitu muodostaa il

man heitä. Edellisessä raportissani olen Jo e sittLnyt m1 ten 

xl 
~räs radikaalilehti Jopa kutsuu tätä kO~ikeaa provo

katloltsi. 
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he pelkäsivät DOUMERGUEn kautta Jouduttavan uusille urille, 

Jotka eivät heitä miellytä, Ja niin antoIvat he " DOUMERGUEn 

kaatua, hyvin tietäen että hänen siJalleen tosin tulisi heI

tä oikeammalla oleva mies, mutta mies Joka heille olisi mie

l uisampi kuin edeltäJänsä. 

Tasavallan presidentti tarJosi ensin tehtävän LAV~l

le, josta tiedettiin että hän kieltlJtyisi, koska hän itse

kin halunnee pesiytyä pitemmäksi aJaksi ~ai d'Orsaylle, minne 

hänet BARTHOUn jälkeen pantiin. Kysymys s11 tä tll11s1ko LAVAL 

va i F IANDIN pääministeriksi 011 oikeastaan ratkaistu Jo sil

loin kun EARTHOUn seuraaJa määrättiin. TäIDmOlsenä aikana ei 

luonnollisesti haluta henkilöv&ihtoa ~uai d'Orsaylla, s~inkin 

yhä aremmaksi k~Vän saar-kysymyksen vuoksi. Todennäköisesti 

myös LAVAL mielellään kielt~tyi, koskel hän vielä katsonut 

hetkensä tulleen. Tulleeko hänen hetkensä 8i1101n 

on tarpeeksI muokannut lIl4aperää. Vielä suuremma.lle kokoomuksel

le? LAVJ.L on näet nykyään puolueeton • 

Main1tsin edellisessä raportissani että FLlNDIB Jo 

kauan aikaa on vllkuillu t ra.d1kaale1hin päin tehdäkseen 1 t

sensä siellä miellyttäväksi työtoveriksl. T.k. 4 p:nä hän 

p1ti puolueenaa,--Allianoe d6mooratique jonka presidentti hän 

on,- suuressa kongressissa puheen, Jossa hän peittelemättä sa_ 

noi toivovansa yhte1styötä puolueensa Ja radikaalien kesken. 

Silti ei saa unohtaa että FIANDU lähInnä on oikeistolainen 

ja että hän maa1lmankataomultseltaan on paljoa enemmän oikeal-

la kuin mItä oli DOUl4ERWE po111 tlkkona, senaatin preåldentti

nä. Ja taeavallan prU1denttinl. MUtta DOUMERWEas&kin tapahtui 
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5. 

hiljakselleen samanlainen kehitys kuin aikoinaan MILLERABDis-

sa, CLEMENCUUssa, POINC ssa ja monessa muussa Ranskan 

julkisen elämän jOhtohenkilassä. Tästä joh~u 

kohd.is~va kritiikki t uleekin enemmän oikealta kuin vaseDllDt.l.-

ta. 

FLANDINille häämOttää suuri keskustan ja radikaalien 

yhteistyO, jota hän pitää ainoana kuljettavana tienä. Sen

jlUkeen kun sosialistit ovat eronneet radika&.leista FIANDIN 

pitää Ranskan sisäpoliti ikan tärkeimpänä suurtehtävänä saada 
~ 

radikaali t lopullisesti Y porv rill1seen leiriin. Jos hän 

onnistuu, on hänen merkityksensä oleva huomattava. 

~LANDIN on hallituksensa jäsenistä nuorin, 45 vuo-

den ikäinen. Hän on nuorin päämin1 steri minkä kolmas tasa-

valta tuntee, ja halli~ksia on kolmannen tasavallan aik na 

jo ollut 97 I FLLNDIN on järjestelmällisesti valmistautunut 

korkeisiin poliittisiin tehtäViin. Lähtenyt varakkaasta por

variperheeatä, jonka jäsenistä monet ovat näkyvillä paikoil

la palvelleet isänmaataani isä oli Tunisin käakynhaltiJa. 

opeasti tutkinnot auori tettuaan, mihin liitti 1912 lentäJ~ 

todistuksen, FLANDlN valittiin 1914 Burgundista, jossa hänel

lä on tiloja. parlamenttiin, missä senjälkeen on istunut 

20 vuotta. Otti osaa sodan alkuvuotena rintamataiateluihin 

lentäjänä, mutta kutsuttiin pian sotaminist8riOOn erIkoisia 

teh täviä varten ilmailun alalla. Asianajajana saavuttanut 

huomattavan a seman v&rsinkin talous- ja ti~nssIkysymysten 

erikoistunt1J&D1iI., jonka kautta fJluresti lisäillyt perityn 

omaisuutensa, joten hän tällä hetkellä on Ranaltallkin m1 tta-
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suhteilla mitat~na hyvin rikas mies. FLANDIN ~uluu siihen 

uuteen ranskalaiseen sukupolveen, Josta ei enää voi sanoa 

ettei se ~ntisi maantiedettä. Hän on paljon matkustellut, 

~tee varsinkin anglosaksiset maat Ja Tonavan maat, käynyt 

use i n Ame rikassa, puhuu englantia sujuvasti. omaa Lontoossa 

eri t t ä in korkeita tu ttavuuksia. V. 1928 hän tuli kamarin va-

rap res ident i ksi Ja on ot tanut osaa kaikkien suurten valiokun

t ien työhön. Vuosin 1930 - 3 2 h än oli useissa TARDlEUn Ja 

LAVALln halli tuks i ssa , osaksi kauppa.ministerlnä osaksi ra.hami-

ni sterinä. 

Kun TARD lEU . viimeisen kerran kaa tui ja ne jotka 

hänen kaat umisensa näki vät ymmärsivät että tulee kestämään 

kauan ennenkuin hän uudelleen muodostaa hallituksen - FLANDIN 

ja koko Joukko muita TARDlEUn puoluetovereita hänestä luopui

vat. Syy oli lähinnä TARDIEOn, Jonta esiintyminen seuraaJan

sa e Si ttäy tyesaä Kamaris~a ei ollut moitteeton. FLANDIN to

vereineen perusti s illoin oman puolueensa, Alliance d6mocra

ti que, Joka käsittää tällä hetkellä 41, edustajaa ja joka 

nauttii suurta arvonan toa hill ittynä, t eht äväs tään tietoisena 

keskus t apuolue ena. Tämä sel i ttää miksi TARDIEU ei t ah tonut 

F~~IBia ulkoministeri ksi BAR!HOUn j älkeen Ja minkä tähden 

hän ny t kielt~tyy yh,teistyöstä, olkoon että hän pullln a1-

kana on 

on voinut 

ollut sairaalassa leikattavana, mikä myös osal taan 

tulokseen vaikuttaa.X) Että marsalkka PETAIN jätti 
xl 

Kerrotaan myös että TÄRDIEU, joka lähentelee kuuttakymmentä 
Ja joka e1 ole koskaan i tseUn aäästÖJll't, ol1ai vakava.t1 
v äsäh tqt. BARTHOUn hau tajai ai.. hän t.lnakin m1nuun vaikutti 
vanhalta mieheltä. 
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7. 

sot&m1llisteri"n ei ollut ihmeteltävää hänen korke.an ikänsä 

vuoksi. Sille paikalle tuli kenraali lU.URIN. erittäin tai ta.

vana pidetty tykist"n erikOistuntiJa, Jonka ansio on Ranskan 

armeijan viimeaikainen motorisatio. Jos Jättää huomioonottamat

ta sen seikan että PETAIN DOUMERGUEn hallituksessa edusti 

voiton viimeisiä symboole ja Ja rintamamiesten tÖJttymätt"miä 
, 

unelmia, uskaltanee sanoa että v ihdos sotaministerin paikal-

la me r kitsee suuremp a asiantuntemusta • 

Kak si kolmasosaa F~NDINin hallituksen Jäsenistä on 

entisi ä miehiä. Uusien Joukossa on pari radikaali senaattoria, 

kuten uusi sisäministeri REGNlER. HERRIOT Jää toiseksi mI

nistre dt'tat, toiseksi tuli TARDIEUn siJalle oikeistolainen 

Louis MARIN. Oike istoa edustavat myö s uusI oikeusministerI 

P~~NOT (ftskandaalien" kannal ta rauhoittava vaalI) Ja CLEMEN

CEÅU~ ent. kabinet t ipäällikk" A1ANDEL (tosin postiministerinä) , 

jolla on oikeis tossa suuri Vaikutus. 

FLANDINIn koko maailmankatsomus on taloudellinen • 

mä hänen talousintresslnsä pohjautuu syvään kansainvälisen 

l ou.selämän tuntemiseen. Arra.sIn puheessa. 6 päivää sitten hän 

nimenoma.an sanoi, ettei talouspulasta. täällä päästä pala.utu.

matta vapaaseen ka gppaan , vähentämätt ä takseJ& Ja muita 1uon

nottomia raJoi tukaia y.m. Lainaan tähän tärke11D111än kohdan täs

sä suhteessa hänen puheestaan: 

8Jt&i trop souvent d6f1n1 devant vous oomment 11 

fal1a1t r~tab1Ir progress1vement 1& 11bert' des 'ohanges et 

de 1& oonourrenoe. d'abord & l'inttrieur, et d~8 que lea 

oiroonstanots 1e permettront, aveo l'ext'rleur, pour &voir 
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besoin d ' insI ster a nouveau aur cette partie 4mlnamment 

oonatryotive de notre p rogramme. 11 est, en effet, 

ment inauffisant d 'atfirmer qu l l1 faille r~duire l'~cart . 

entre les prix a 1a production et les prix a la conaom

ma tion, 

A notre 

oombattre 

que 1e 

des prix 

de prix 

ai l'on nten pr~cIse pas en mime temps le moyen. 

avls. il n'en est pe. s d'autres, comme auasi pour 

la crise ~conomique, 1e ahSmage et la m4vente, 

suppression de toutes les taxations. la prohlbltlon 

imposås, l a lutte implacable oontre les ententes 

et les monopoles". 

JUuodos tettuaan hallituksensa FLA.NDIN lyhyesti sanoI 

sanomaleh tim1ehille aikovansa taistella juuri näiden päämaa

lien puolesta lisä ten myöskin ei unohtavansa vältt iinätttlmiä 

uudistuksia v 1 tion vanhe ntuneeseen raken.nukseen. nä1 tä kui

t enkaan vielä presisoimatta . Lausuntonsa kuului sanallisesti 

näin: 

"La treve continue. J'ai r6ussl a r~un1r autour 

de moi des hommes qui. j'en suis sar, serviront avec &r

deur la France et la Republique et sauront oubller les 

divergences de partIs qui les s4pa.rent pour n'avolr qu'un 

but: lutter d'un coeur ~gal contre la mis~re et le ah8-

mage, restaurer l'~conom1e. ma1ntenir les finances publiques. 

raj~lr et r4former l'Etat". 

Ei voi olla toteamatta että siis talous- Ja raba

kysymykset tässä ovat ensi sijalla ja että uudistukset 

viimeisinll FLA.NDIN ei ole millään tavalla esi ttäytynytkään 

Isänmaan pelastajaksi. 
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~ . k . 13 p:nä hallitus eSittäytyy Kamarille, jolloin 

saamme tarkempia yksit,yistietoja ohjelmasta. Lisättäköön nyt 

.10 , että todistuksena siitä että FlANDI~ todella aikoo jo

tain tehdä kaupan ja talouselämän saatta.miseksi väljemmille 

vesille todistaa että hän antoi ent. kauppaministerin WOU

REUXn jäädä uuden h~llituksen ulkopuolelle pannen sille pai

kalle ent. sisämini sterin RcaANDEAUn. etevänä pidetyn radi

kaal1edu3tajan, joka olisi ollut puoluetovereistaan huolimatta 

valmis seuraamaan DOUMERGUEa yksin senaatin hajoitusprerogatll

via myöden. Tärke ä t ä on mielestäni myös, että hän on siIr

tänyt terveysministeriöön maanviljelysministeriöstä siellä kauan 

vallinneen UEUILLEn, ammatiltaan lääkäri. joka sinne tuli jo 

TARDIEDn aikana ja tahdosta ollen TARDIEUn varmimpia kätyre1-

tä suojeluspUi tl1kkaa alettaessa ja ajettaessa. UEUI:r&r.En vll

Japolitiikka on ollut järjetön ja siinä FLlNDIN saakin suu

rimman ja va ikeimman teht ävänsä. Niin kauan kuin valtion vll

japolitiikkaa ei saada tyydyttävästi järJestetyksi . on ~rha 

puhua yleisen talouselämän parantamisesta. Koska puutavara 

luu maanvl1jelysmi nlsteriöön ja koska QUEUILLE vasten k ikkea 

järke ä on koettanut helpottaa Ranskan oma a puutavaratuotantoa 

rajoittamalla kaikennäköisin keinoin ulkomaisen puutavaran maa-

han tuontia josta on ollut seurauksena. kotimaisenkin puuta-

vara~6tannon vahva 1 sku ja puutavaran häviäminen rakennu.-

alaltal emme voi muuta kuin mielihyvin tervehtiä QUEUILLEn 

Siirtymistä muualle. Hänen sijalleen tulee senaattori CASSBZ. 
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jonka koko toiminta on liikkunut maanvilJelyakysymysten alal
xl 

la. 

Elkäämme toivoko liikaa ja pettymykset ovat tähän 

saakka aina olleet suuremmat kuin toiveet Ranska.n pU.la.-al

kai sessa kauppapolitiikassa. mutta FlANDIN ei ole ha ihatte

lija va an kylmän todellisuuden mies. joka tuskin voi kiel

t ää oman itsensä edellyttämällä että h än saa edes nävttää 

mihin hän kykenee. Kun taOrkastelee uutta ministerl11at&a 

ei voi olla toteamatta että useimmilla tärkeillä paikoilla 

istuu joko a.mma ttimiehiä (rahaministerinä GERMAIlf-MA.R~:m. eri t-

täin etevä raha-6.s ialnblntiJa.. sotamlnisterlnä kenraali MAU

RIlI, ilmallumlnisterinä kenraali DENAIN. y.m.) taikka alaan

sa hyvin pereh tyneitä mieh iä kuten LtVAL ulkOministerinä, 

PERNOT oikeusministerinä (ensi kertaa hallituksessa). PIE?RI 

laivastoministerinä, ROY yleisten töitten ministerinä, RBGlfIER 

sisäministerinä. JACQ,UIER työministerinä (kUme vlimeksimalni t

tua samoin ensi kertaa hallituksessa), y .m. Niin suurta 

asiantuntemusta kuin t ämä hallitus ei mikään muu hallitus 

pitkiin aikoihin ole edustanut. Ansaitsee myös huomiota. 

että uudessa hallituksessa ei ole ·planwirtsohaftinft erikoI

sia ajajia. Ent. uussosialisti MAR UE!kin. jota tävdellä syyl

lä voi sellaiseksi kutsua, jätti FLANDINIn kun tämä ei 

suostunut muodostamaan suurta talouaministeriötä, jonka hoita

jaksi MARQ,UE! pyrki. (MARQUET tosin kyllä vielä palaa näyt

tämölle.) 

xl 
Tanskan lähetystössä minulle tosin myöhemmin on kerrottu 

että puhtaasti mIio&nvllJelyBkyfij'myka1saä C.A.SSEZ ei ol1si edel
täJäänsä v~paamielisempl. 
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Kuvaava on että ptsrssi heU 

paperit nousivat kohta huomatt~vasti. 

"inställningD sen a iheutti. 

11. 

reagoi vahvasti. Valtio

FLÅNDIBin taloudellinen 

Aivan toinen asia on miten FLÅNDIN onnistuu selviy

t ymään suurista poliittisista teht ävistään. Hänen on tietysti 

pakko luopua vaatimasta bud jetin pidentämistä ensi vuoden en

si neljännekseksi. Hän tyy tyykin kuten oli odotettavissa 

hen et tä bud jetti käs i tellään tavallisessa JärJestyksessä ja 

on to iveita olemassa että tämä käsittely tulee sujumaan no

peasti, koska uusi budjettiehdotus on erittäin hyvin valmis

t e t tu. Vasta tämän Jälkeen näemme mitä uudistuksia FIANDIN 

uskal taa ehdottaa Ja pitääkts hän k11nni DOUMERGUEn suunnl tte

lema s t a klinsalliskokoukses~. Olkoon että FIANDIN on kova ja 

brutaali mies, mikä tosin peittyy ulkonaisesti joka suhteessa 

gentlemanniseen, jopa Jossain määrin flegmaattiseen naam1oon, 

ei hän voi mitään tehdä ilman radikaalien suostwmusta. Sosia

listit häntä vihaavat. Kolmisen vuotta sitten he hytskkäsivät 

näet hänen kimppuunsa parl menUssa syyttäen häntä s11 tä että 

hän käytti hyväkseen asemaansa tunne tun vararikon partaall .. 

olevan lentoyhtiön pelastamiseksi. Tätä asia a ei koskaan t~

sin selVitetty. Olin Kamarissa kun hänen kimppuunsa hYökät

tiin ja olin todistamassa mi ten hän s11 tä pelastui. Hän ni

mittl1n heitti läanäolevalle ~on BLUMille vasten kaavoJa~

symyuen. mistä Johtuu että tilalln poika nuorena lnsinöör1J:lä 

tullessaan Peugeot'n autotehtaan palvelukseen heti aa1 kaka1 

kertaa niin korkean palkan min muut 8&111&8sa asemusa olevat 

insinatsritl (MUi8tettakoon että Peugeot silloin 011 OUstrloin 
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liikeyru tyksiä Ja tämä tapah tu.i Juuri OIlstrio-skandaalin ai

kana .) Sosialistit vaikenivat sillä ker~a mutta eivät ole 

unohtaneet. Heidän vihansa FIANDIlUa kohtaan ei liioin pie

nena siitä että tämä nyt koettaa he iltä viedä radikaalit. 

Frangin pysymiseen nähden kullassa on FLANDlN Ar

r asin puheessa selVästi i lmaissut kantansa. Jonka mllkaan 

kullasta ei saa luopua . Tämä on loitontanut hänlt puolul

toveristaan ent. raha.m1n1ste ristä I'aul REYNAUDsta. Joka kuten 

tunn e t tua innokkaasti aJaa 1nflat10ta Ja joka sitäpaitsi ha

lua 1s1 keskllsta.n no j811 tumista e1 kuten FIANDIN nyt tekee ra

dikaaleihin vaan oikeistoon. REYNAUD Ja T~~IEU toisella puo

len barrikaadia voivat k~dä FLANDINille v arall1siksi. itä 

TARDIEOh/:Sn vielä tulee FIANDIlI' ei kylläkään ole Wloh tanu t 

että täm ä j o kesällä. DOUMERGUEn ollessa lomalla, koetti 

aikaansaada ensimäisen repeämän kokoomukseen ja poista~ll~ 

radikaalit hal lituksesta antaa keh1tykselle selvemmän oikei a to-

suunnan. Vaikka TARDIEU silloin meni canossaan 

sai DOUMERGUElta silloin isälliset nuhteetl 

hän jopa 

tämä repeämä 

kui tenlcln 011 

olemme viime 

alkuna sille skiam~, 

päivinä eläneet. T~n.U 

Jonka loppu~töksen 

el tule koskaan FLAN-
an t " mafin 

DINille anteekai. että tämä nyt velJellee radikaalien kanssa. 

Ulkopolitiikan alalla FLANDIN ei ole tähän a sti ol

lut määräämässä. Mutta hän on ta.louskysymysten kautta joutu

nut laaJOihin ulkopollittisiin kosketllksiin. Hän edusti äaken 

Ranskaa Kan&dan suur1ua muistoJuhl1saa. Mikäli on kuultu hän 

suoriutui hyvin tästä del1ltaatista tehtävästään. 

VenäJään nähden en löydä FLlNDINln menneisyydesaa 
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mitään jOsta. voisi päättää miten hän sinneplUn suhtautuu. 

Venäjällä hän ei ole sodan jällte en ollut Ja hän on siksi 

nuori et tä vanhan allianssin kangastukset tuskin häntä el~ 

xl 
hy t täv ät (ku. ten BARTHouta ja DOU1rERGUEaI. 

~olueiden ~selepo" (la tr~vel siis Jatkuu, mutta 

ki el tämät t ä t oisella pohjalI." Eoho de Paris" syyttää Jo 

FLANDI Ni a suoraan petturuudesta Ja varsinaiset oikeistolehdet 

julistavat sodan häntä vastaan. koska muka hänen kauttaan 

kaikki palau, tuu ennalleen. Yksinpä "Le Temps" ei ole hyväl

l ä tuulell. ':utta suuret informatiolehdet ("Ua tin", "J?etit 

Parisien", "Le Journa l"1 antavat hänelle harvinaisen 

vastaanoton. pienemmistä porvarilehdistä puhumatta. On ikään

kuin Itka tu". joka ei ole unohtanut selkäsaunpnSA helmikuun 

6 päivänä ja joka nyt on paremmin aseistettu. ol1si hämmäs

tynyt että pula muutamassa tunnissa 011 ohi. Eräitä pieniä 

mielenosoituksia on rintamamiesten taholta yritetty, mutta ne 

ova t olleet merkityksettömiä • 

II/XI. Tänään aselevon muistopäivänä pidetyn paraa-

din aikan (riemukaaren y pärilläl yleisö hyvin vilkkaasti 

huusi. presidentin j pääministerin saapuessa ja lähtiessä. 

ItVive DOUMERGUE". mu. tta mitään levottomuuksia ei tapahtunut. 

x x 
x 

xl 
Olen taas usealta taholta kuullut että LAVALin harrastus ei 

ol1si oskovan suunnalla, vaan että hänen pyrkimyksensä ovat pal
jon reaalisemmat: ensin Italian kanssa välit vihdoinkin selvät 1 
sitten käytävä Saksan suhteitten selvittelemiseen pysyväisellä ;o~
Jalla. Kerrotaan että hän näissä kysymykSissä ei olisi täY 1 k 
simielinen lähimpien miestensä kanssa ~LEGER, MASSIGLI). ~:sfäY
toista. 



Arvellaan FLANDINin ylihuomenna 

ene 1s t ön parlamentissa es1 ttäytyessään. 

saavan hyvin 

Ikää hänen 

14. 

suuren 

hall1-

tuksel leen m1tataan yleensä siihen saakka kunnes 5aar-kysy

mys on saatu järjestykseen. 

Tänään huhuillaan s11 tä että FLllIDIII kohta tulee 

saamaan vaikeuksia s11 tä et tä WEYGAND kuulemma va:.at1ma~l& 

vaatii l aksivuotlsen asevelvollisuuden vo1maan saattamista. 

Tästä kuten saar-kysymyksestä ja muista Rans~ ja Saksan 

välis1ä suhteita koskevista kysymyks1stä valm1stelen to1sta 

raporttia . 

x x 
x 

Henk1lökohtaisesti tunnen FLANDIN1n varsin hyvin. 

Olemme seurustelleet perheellisest1kin. 
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1. 

111tto Ranakan Ja VenlJID Ylll111 yolyat v&k11namttaa lRroo

pan tilanteen Ja turvata rauhan. hu .. ttua viell tUI Vt

näJllll oa huomattava Ja !lrtla Yaft.tet", _*1. ' kRl1lAttt'" 

a1'llleiJa. Jonka aYUll .. tarJoaa Ran.kaUt Sakaan Ja ....... 

vlllata toDtl.ittiD s7tt1Jll&D yaralta. Puhu,1& t'tU .. n .1 b'
ao mltllD t.ttttl olevan 'lllt tttl a.t. porvarll11llta 

b teki.l eotilaall1toa so.lallstleea neuvo.toYallan kan .... 

• BIlDeDta1ktea Raukan on turvattaya rtAba. Ja tmaiata llUl

ata lUtto8Uh.d. Ran.kaA ". lIeuyoeto-VtIläJID vlllUI oa aiaGa 

te1Jlo .iihta tlllä httttU" Ed.ll'ta pabaJa •• 1ttl ai.llpl

tltaä&D. että lIeuvostolU toa llaapuolu."'. oa Y01aatte.1a ..... 

rGOpa.. Ja • ttä Ranakan oa .euraava JIrJ •• t7t...... .tkl 

ttta kGaka Rallakan Ja VedJID ylliUI oa 01..... tlal 1 .... 

htiDea lUUo8Uh.4. - puhuJa ei tahdo t.,ttu eanaa aU1&u

ei - 1l111l Ran.ta vol oUa huolttta tilli hetkeUI. 

• 
~tea tuJlD.t"'a , .. tatol R&Il8tan h&l11~ tol ... pl1-

vba 1.h41 .. 1 r&Ilablai.-vtall.li.. 111 tto.op1mka.a 01 ... __ 

oloa. XltltlldttcsalDl vol4&&D pUU aua, ttta 

paht r&Ilatalale-vtlllll1.t.ta 7ht.l~Irr7t ••• ta. y.ttk.tta .t

kaya alklll tIllee tt1'll1ta tItTU'.a. l!:a.yaa "ta zwqa 71tle

ta tael t)"ata RAn.aa ra41t&&ll.o.i&l.l.U..... puolll...... Ja 

että hlllta taatan.. \18.. .aht..... GIl 7ht~lt.,a z-At)ae1 t_ 

JohtaJan JllRJlIO~'a ann kan .... 

IRt.a tlalla olta ~.terlell. lla-..ta tlt'ot~t. 

GIl a1aul.1a ollat Ulal .. _ ...... aU.ta Ul01.ta .rllll ta ... 

lli •• !al'Yla latoaoll1Ul 1 .... tt11u.z ' kau_. JGka aa1a1Mi 

z, 
kat.. r.a''PUa klrJe 11:0 1181. 
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a. 

pltlYlMa &J,TU T&1"IaUl&. etta .11.1 JaDaba Ja _.To.'0111-

ton ,,1l111a Tl.l& 01. 80UlaIJ.U.h. Uittoa pape1"11la, 1l111l 

on •• 1lalneD 111 tta 4. :tao to l1l1I.0408 ....... snna tlhla on 

• .a. RaD8ba halU tD.b.n huol •• ha1n_ nU.ta llhenhl7ll 

katda, Jotka Jo o"at olle.t ha"al ttaTh. Sak8&ll Ja 

to-V.dJlIl T111111.. ,,,.1. 7ht.,t. ••• a hlll -...01 Id'tVDQR'lIl 

ä8k.UI1Il kllD .. n B.rUinh.a Tl1'&111 •• n •• 11 Vb_ _)aan 

T,ln 
pl.t.,.1;.1.n .1mae _ut&m1bl tunn.lkal t.rnhUaUn aka&lal-

-•••• ai1'&&1.&88& 01 ...... n.1IIlo&all, _tta JoU. ~ll. T01-

ta1l1in IIl7IS Uin antaa pol11 t Unen •• 1"kU7.. Joka on T01ml' 

Jmolututtaa RuskU hallltu_h.. TiLat. Johtune. ItI'U k.ho .. 
xl 

LIfiIIOR·11l. klQ'da Parl1al... ..ll •• n Toltaa._ pUU 

luulta" .... , .tU LI"'Don"in ~t1a Parlhl... t&h40t&all 

_Uu. ~Ik.l lteakU.teluJa ftrt.n ."olana oleTl.ta lqQlQ'k

.1.tl. 1Il,1Il. ltlpaktl.h.. 

111 ta itiLpalttUn tul.. publlt81taTan1 Ahtautut Ikep

t1111 ... t1 .Uhan Jlt.h40111n.a.t .. n, .tU S&kaa llb.1alkolna taJ.

pul81 .1ih.n 111""'" talD .,eak1n Rall8ku Ja Sak.u Ta-

11.n p&l'&lltaal..ah401UaubUn 71 .. nal alnakin niin k&u&n 

Jal1n S&a1"1Il Qa~. on •• lvlttaaa".. V7eak1n arT.l1 hlll, 

.ttl. Ranaten hall1.. tul1al ... tt'·'an Ranskan T .. tawanootln 

.rltWn par1DJohJal.- (a pitkl&1k&1aenl tutk1aub.n &l&1aek-

ItlJakUata ol.n IVBa pnbpnn, 1Il." V11"0Il takllU.aan 

llhe"11'" k.... Joka .aini'al k_ ... ua tol • ..,u."lIla ~ 

4~ON&Jll po111tU •• n 0""011 pllll1kln pah.Ula ...... hlAal-
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6. 

ta .eu.raa .... t tielot: bIl.... _/u PuolloJl ballUab.u. ~a,

t ..... a T •• t.USDOOU..... ~oaka ........ 0'"' ei 1'1.11. 1'01. 111-

aolU... 011 teht7 aurl. myllUll'vk.la Puolaa Tila. 8J'78-

ft1Ul 10,..... CJeIl ..... a .81Uilll1ell nltDkohU'1l aht •• Il ..... 

llanö;aa hal.lltU11 011 ll.11oUtaIIIlt 01 ... 11'" t_.iIl valal. b ... 

mstelemau fptwlluta, ~oka 1'0181 t~tu ~ol.. alkUl 

ko.ki .,n velTolll~l. Li.ttuAan n~41Il. V •• tat~ PU0-

lalle a1käo RaIleka uud,lle8ll tl&D~a Sakaan puole.1l "1'01'

ta.n 7h& tleUetll Sakaan oaanotto. tllLla 8Oplakatell. 

llahloUlau tta ... 84& Sak.. mkNn 1 tl»akUlIl arvo ... 

tell l~,ttll" .k.pUU1 ••• U. huoaautta_ mUtIlklll IlU.ta 

llhente17-1!'l vt.lata. ~otka aiTan vlae aUolaa 011 ttht7 

Sata.n taholta llanakaan pllll b7.ten HI!'LDln l'&IlU&lal.tllt 

kanaan.tlu.8ta~allt ll. OOY'Ut antama, ll&tlJLla.. lak.tt&1ll Ja

lals~ haaatatt,lukln osolttaa. 

a.tll .. n hlll 011 -.&ml t muU., ttu. fthtJdto.lo

Takla 01181 tarJoutunut J ...... pol. UlpakU.'. ~otta llU

~nall kaTl.1 helpo..ak81 Puolallt. 

Oltn DKusttllut lt1.pakU.ta 

labu8&114i1ltuTakatn kana.. Joka, TOla.t.. antaa s.lkkaperll-

• ..,11. tltto~ Haa.kan DOo'lIl .. n,,"04oa" alle 1'11 ... 1 aea 

Puol.... .1kaan..... ~U Talb7. ~.,. 1l11h11l II1'DIIII7Vkå,1n 

1lIIL18ll, ~o tik. .Unl. ttb411D Puolaa tai " .. lUe IlI.kISkohU.U •• 

• oottl. ~l&aD Puol.... 'r1t\ll1l peraatl.ll1 ••• '1 harklta.

aaan. ~o"1l Puolan T .. taueta .1 To4taD. odottaa aiTan llhl

.1blaa. Kerto~aIl1 t .. l_b,8Il _bIA PuolIA 111 t_le.da t .. 

hIIl .ops..b.... ~ota Puolan 7l.1Ile. al.llp14. ei 



U 8Uoal, 011 vo 1 tu aJatella, JllIILrI'Tlll .4el17t7k81Il,.ab.-

4oU1aek81 Jo. Sakaaklll .Uhell lUtt7181. Pl1uaatat •• 

tapmka. vara! ta 
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ParHs1ssa Jou.1umun--' - p:nA 19M. 

N:o 

UE 13 : A 4. 
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'rIL- ~ '1 . 

U1koas1a1nm1n1st8r1Glle. 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähe tän t äten ltunnl01 t taen Ulkoas1a1nm1n1sterUS1-

le raportt1n1 n:o 47. Joka käsittelee aihetta: 

FLANDIB1n hal11tuksen sisä- Ja ulkopo111t

t1set teh tävät. I. Sisäpolit11kka. 

I 
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............. ~ .... ~.JLI ... I ... S ... l. ............ .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... ~1~ ...... . . ,: 

.. ' .~.~.n.J.."" ... s s a .JL .. p : nä ... Jw.l~ ..... kuuta 19 ... M .• /10 stvl .17. J'f . 

Asia: FLlBDIIin halll~ksen slsl- _1 

Ja ulltoRolUtt1set tehtävät ........... .. ,. . ....,TO 

. 1.L. ... ~.l·!! .. iOl,1.tl1m. ............. .... ........ ................... _ .. 

FIANDIlIin halli tus on qt kuukauden pälv I1t ollu t 

to1m1nnu.... voi lUottelematta lanoa tä1dtasl1 to1minnalsa. Ia

tuin eduakunDu.. 13/11 hänen e sl tt~t1'easäl.n Ja t~t" ~n

t ää että nUn lämmintä vastaanotto. mikään hallItus ei pit

kIin aikoihin tllllä ole saanut. Oli hetkil Jolloin kaikil

ta penteiltä ko~ateJ. m1'8d.n hänelle osoitettiin auo.iota. 

~onnolli.e.ti tähän auurtlta o.alta ~i~tti parla

mentin eneamlat8n teakuud .... Dcmo:RQO'EJl kaaduttua val.l1n.nut 

erälnlainen vapautw.iaen tunne. R.Joi~a.n DamokleeD-aittta 

on po la tunut J. p.rl.entti on tILa'" 1t1i tolliauuden tU ..... 

valmls BWlrUDkUn uhrmkalln, Joa niitä taiavaat! pnd.tllD • 

htta v.ataanoton llimp8 Johtui kTlll lIIl'''a .. ialli.1s

ta a1'iatl. PUlIDI1Iln esiintyminen näet 011 JotaIn aivan uut

ta Jota Ranakan ltt.ID&rl... alkaia_in tuskin on nJhV. Koko 

ohJelmap!1h..en aika_ FLlNDIlI 1'hd- alaoan t.rr&n teki pienen 

klldenl11kkten, muuten 011 hänen es1intJml.ensl vailla altl 01"

keatra.liat& ale.Vati, Johon ole .. e tot~e.t. 

FlAIDIlI vältti vlaU8ti kosketella .anoJ. Veraa1lle., 

kansa111akoltoua, haJoitua 7.111. Jotka allll hetltelll tam.rille 

JAKELUOHJE: 

UE 2 : A 4. 

JlkeluohJemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIaIIt.i .... ..... .... . mini.ter illlle. 
EI ulkomuedu.tuk •• n t iedoituk. iln. 
Ei ulkom •• edultuklen. mutta ulkoasiainministeriön tiedoi

tukIiIn. 
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olivat pu.na1nen vaate. Hän asetti tehtäviinsä etualalle ta

loudelliset kysymykset, t,y~t~~Jden, t,ylSmartkinoiden Y~-.1-

.en en.i käd ••• ä ranskalaisille, Ja va.ta toise... .iJa." 

hän puhuI mahdollisista reformei.ta nl1 tä edes lähe_in pre

a1aoimatt8. UUtta 011 vaalilain uudistus, JOnka hän erikoi

sesti mainit.i tehtäviensä JOuko •• a. 31ttipait.l hän, JätlD 

sanomatta opt1a1sm1stako vai opportun1_ista, .... 1UUl1tt.l1 D7-

kyl.en vaI tlopäiväkaud.n 10GpuaJan - se päätW 1936 - kl9t

tämlstä ratsionaalls.sti edessä oleviin tehtäYlln 

viivaten haluttomuuttaan ryht,yä haJoitukae.n. 

FLt.NDIlIin toimenpl tehllä näinä pä1vinä on Jo saat

tanu t huomata hänen käsI ttän.en Jotakin, Jota häD.n ed.l ta,. 

Jänsl, Jo menne.n aJan edustaJana, eI t~sin käaittlD7t, 

niili ttäin .tt., tut.n ol.n laaJemmin e.ittln7t raportlsaant 

n:o 5 / suurin BY7 nykyisiin .pltohtUn Ranskan Julklsea .. 

elämässä eI ole parlamenta:-lamls.. vaan byrokratl801 tu.ne.saa 

ja kanglstalneeaaa admln1strat1ossa, Jonka aynt,yaanat lau8U1 

BOlIAPJ.RTE mutta Jolta puuttu.n nytte..tn Joka suhtee.sa el~ 

vlSlttI.Y1 henkI. FLUDIlI on aIvan oikeIn k~t tähän kä81kll 

anta.n vIrkamiehille, pr.fekhllle Ja mUille ankaria määrl9~ 

slä tlal UU a.emansa tolmeeJ2,panevan vallan 

ta t.J7tYVäiaY7ttä herätti .. 1a. äa:tettl1n seuraaya se1:t:ta. 

P'LUDlIin tall tua val taan on ptSrsaia.ä v.uinnu t eri ttä1n 0»

t1m1stln.n ml.11ala yarainkln tult&r8Qn&ls11n pap're1h1n nlb

d.n. H&lll~en istunnon aI:t&n& levItettiin ät:tll PlSrsal ••• 

baI ••• -telnottellJolden taholta tatt.nnltDialä 

"n .111111 Y&lllta'Ylata ,r1al'll~talatä. Jol •• a '1 ollut 
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s. 

p1enintältlUl.n peru.. 1IIIIä huhut levIsivät Jo ennenmin h&Ui

tukun kokous 011 edes pUUynytl 'lUntia 

DI1I sisäministerinaä kautta erottanut toiaestaa!l p8Nain Yi

rallisen komissaarin. Jota on a4m1niatratl1Yiun vIrkeai ... 

8.0. hal11 tukaelle vaatuWlala1nen valvoJa. syyttäen häntä aU

tä ettei hlill ollu t 8ilml1Zlrl.p~kaellia .. t1 aaiaata esimiehil

leen tiedoittanut. MUutamilla tällaisilla otteilla FlAIDI1I tu-

lee vahviatamaan asemaan_ • .. 
l.ärimmlU. aen 0 ike iston lqniri tari t Ja tkaya t t1l van kOll-

lIII1Il1atien kanaaa aJoJahtia FLUIDII1a vaataan. vieläpä ulko

maan lehd1saWn (e8ia. P.B. 1: Pierre Bernua. Journal des 

D'bats'n ulkopoliittinen toimittaJa. Joka kirJoittaa Pariiain

kirJeitä Journal de Genbvelle. mikä lehti nykyään on rans

kalaisten käsissä). Äskettäin L'Eoho de Paris Ja kolDlllWl1aU

lehti L'BWlanit' ulvoivat kilpaa sen Johdosta. että haUitua 

on kieltänyt k&1kki katuaanifeatatlot. toimenpide Jonka tar

peel11811utta Ja hy6dyll187yttä lD1kaan Järkevä kansalainen tl1a

sä maassa ei voi kiel tU. Kwnmal takin äär1Jamäisel tä 8I1unnal

ta riistetlUl.n täten mahdollisuus turvautua kadun tyr&nn1aan 

Ja kaikki se miatä aiJte.ia-.m1n olen uslc&ltanut väittU n.t. 

yleisen mielipiteen harhaan Johtamia.sta eräiltä viss.iltä ta

hoilta saa tämäD damonst~tiokieltoon tohdistavan kritiikin 

km tta erinomaiata Valaistusta. 

BudJetin käa1tte17 Jatkuu nopeasaa tahdia.. Ja saa

tan •• n ae katon alle hyvisaä aJoin ennen vuoden loppua. 

Yhden DOUl4ERGUBn suunnittelemista UUdistuksista. 8m näet Jo

ka kieltll edustaJilta alolt.oiteud.n ~dJetin mtnopuole.n 

nähdln. Jota oiteus JU yksinomaan halli tutaeUe Ja rahay .... 



liolm.nnaJ.le, on FLAlmIll ottanut sisl.än fiD&n8a1lak1iJl, ~ohon 

budJetti slsält,r,r - Ranakasaahan on ~dJetilla fiJlanasilain 

luonne. Tämän uudistuksen on val10lmnta hyväJtSYlQ't ei ai

noastaan vuodeksi 1935 vaan myös periaatteellise.tl Ja .. at-
x) 

taa pitää varmana e ttä se parlamentlsaakin hyväksytään. 

MUuten luonnollisesti FLANDII eI tähän budJettiin tahdo .i

sällyttää mitään uutta välttääkseen turhia riitoJa, Joten 

se olennaisesti on DOUMERGUEn halli~ksen t,yön tuloa, Jol-

• loin toiselta . puolen ei tule unohtaa että FLA.ND1ll1n rah~ 

ministeri periytyi hänelle edellisestä halli~8e8ta. Rahami

nisteri GERYAIN-MAR!iIin suurta t&ltavuutta rahakysymykslssä 

ei kukaan ole tahtonut kieltää. 

x x 
x 

SenJälkeen kuin ylläoleva oli kirJoitettu on parl~ 

mentti hyväk~t hallituksen budJettiehdotuksen. Niin nopeata 

budJetin käsittelyä ei miesmuistiin ole tapahtunut. FLANDINin 

• useah.kot erittäin t aitavat esiintymiset budJettikeakustelun 

aikana ovat saaneet oaakse.n yleistä ~ältsymistä. 

FLANDINin 8uuri kamarimenest,ys on pannut oikeisto

lehdet hieman sordinoimaan ääDe ne ävyääD , mikä on merkille 

pantavaa. Jokaisenhan tll,ytY)' myöntää että DClUKERGUEn Prognoosl 

8ii. ei ol~t oikeutettu. Tässä yhteydessä en voi olla kiin

nittämättä huomiota siihen että oikeistolainen Fredrlt BÖÖK 

olteistoleMessä SVenska D84Ibladet useissa kirJoi tuksiasa on 

e.1tt~t va1ka.tela&.n.. äakettälseltä pit8llUllältl Ranakas .. ole.

xl JqlSh. Onkia nyt ~ältsytty. 
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kelultaan tavalla Joka suurin piirtein vastaa niitä käslt7k

siä. Joita helmikuun tapah~ista lähtien raportei8san! olen 

es1 ttänyt. BÖÖK tulee näet my!Ssk1n s11hen JohtopäätlSkseen. 

että n .k. ·yleinen mielipide- Ranska8sa on eräiden suurlebo

tien propagoima Ja että näiden lehtien takana on rahaplu

tOkratia. s1elunaan rautateo11isuu8. Böl5K huomauttaa myöskin 

s1itä että nämä lehdet. Jotka nyt ensi kädessä huutavat 

1 sänmaall i suu tta Ja vaativat moraalin palm ttamiata kaikki 
/ 

Jär Jestään ovat ostettavissa Ja ostetut. On kuvaavaa että 

BÖÖK varustaa kirJoituksensa 21/11 päällekirJoituksella "lugnet 

i Frankrike-. koska hän katsoo ettei Ranskassa mitään ole 

muuttunut Ja että talouspula riittää vallitsevan levottomuu

den selittämisekli. 

En uskalla vielä lausua mielipidettä hallitnksen 

eduskunnalle Jättämästä lakiehdotuksesta koskien vilJan Ja 

viinin III1Ynnin Järjestelyä. Jos kohta miDllsta n~ttää että 

hallituksessa tässä suhteessa vallitsee Jossain määrin liial

linen optimismi. UUdist&n Jo ennen sanomani että vilJakys7-

myksen Järjestely on kaiken taloudellisen elp7misen ehdoton 

ehto. Vasta senjälkeen saamme nähdä tuleeko FLLNDIlIin halli

tus kaupallisissa kysymyksissä edellisiä vapaamielisemmäkai. 

Ole/IIIDe huomanneet eräissä tiinUISasiois8& viime viikkoina suu

rempaa mylStämielisyyttl. mutta mitään varmaa en uskaltaisi 

väittää ennenkuin ensi viikolla JOlloin al&/IIIDe neuvottelut 

ensi vuoden kiiDtilSlstä. 

Erikoi.ta huomiota ansaits.. seuraava. TlUtäläisten 

1n:tlaUonisUen JohtaJa. ent. rahaministeri Paul UYlI.A.UD te-
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kl budjettIkeakuatelun Ti1melsenä päivänä kauan valmIstellun 

hyOkk~ksen FLABDIBin kimppuun kult&kant~aymykaestä. Olen 

kolmen vuoden a1k&na säännOl1iseatI raportelaa&n1 Ja kaikille 

täällä kä,yneille mu.nmlehUle koettaw.t todistaa, että tässa 

parlamentaarls estl hallitussa maassa, missä useimmat qsymyk

set muodos~vat elektoraalisiksl, mikään hallitus eI voi 17~ 

t,yä uuteen inflatloon, koska suurin osa ValitsIJoista on ko

roillaan eläjiä ja koska inflatio TUonna 1926 vielä 

• täin ~oreessa muistissa. Ainoastaan yleinen kaaos voIsi, 

olen sanonut, inflation aiheuttaa. lO1n ei helmikuun 6 p. 

edes tällaista kaaosta synnyttänyt, on tämäkIn vaara katsot

tava nyttemmin Vähäiseksi. U.eimmat maanmieheni eivät ole tä

hän uskoneet vaan rakentaneet käsi~ksensl siihen mitä heil

le nIIssä piireissä on kerrot~, joiden kanssa täällä ovat 

joutQneet tekemisiin. Koska nämä piirit melkein yksinomaan 

ovat olleet kau.pallisia ja talouspiirit täällä muodostavat 

vaIn pIenen murto-osan maan väestOstä, on tämä harhaluulo 

• ollut ymmärrettärtsaä. 

REYlU,UDn hyl5kk~s sai murhaavan kohtelun, se ei 

edee herättänyt suurempaa huomiota ei ke.m.arissa eikä lehdis

tössä. 1311 tä ~8kin kukaan on puhunu.t, niin selviOnä pide

tään että kullasta ei luovuta. Senjälkeen kuin Ranska on 

a8et~t kultablokin nenään, se ei voisikaan toisin menetel-

11 Ja se ~ee tekemään kaikkensa e.tääkseen heikompien kul

tamaiden kullasta luopumista. Koko kys~s ~lee aktuaalisetli 

vasta sillä he ttelll kun angloaaksiee t valuu ta t I tabll 1soi-

daan. 
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Lopuksi main1 tsen että tUlli para1ka& kokoon1nva 

a11rtoaaaltongressi 011 herlttäD,yt melkoista huomiota, va1kka

kaan sen tarkoi tua ei ole laskea pensta r&11ak&l.&1aeUe 

s11rtomaava l takunnalle vaan llhi11111 tutkia 1111tl mahdolll~uk_ 

sia Jotka ovat olemassa kaupallisten suhteiden nostattamI_ 

seksi emämaan Ja s11rtoaalden välilll. 
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Ulkoa s1a.1nmin1ster161le. 

H e 1 s 1 n k i. 

Lähe tän tämän mukana kunnioi ttaen Ulkoasia1n-

mi nis t eriö lle rapor ttin1 n:o 48. joka käsittelee a1-

he tta.: 

FLAND I Nin hallituksen sisä- ja ulkopoliitti

s et tehtävät. II. Ulkopoliti1kka ja LAVAL1n 

suunn1 telma t. 
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auunni telm& t. 

Seuraava esitys LAV~n ulkopolitiikan edellytettävle-

1" tä ~untavilvolsta 011 ~ o kolme viikkoa sitten pääalialea kon

septina valmis, vaikken mniden töiden vuokai pälaayt sitä vli

meis telemäAn. Viimeaikaiset tapahtumat ovat siksi nopeasti seu

ranneet toisiaan. että olen sittemmin t.hallisesti lykännyt 

tämän raportin llhettämistä, jotta voialn hieman selvemmin 

erottaa niitä linjoja, Joita Ranskan ulkopolitiikka lähti tule-

vaiauudessa n~ttää seuraavan. 

Yhä selvellllläksi mielestäni k_ että LAVALln ambi tio 

e1 tyydy niin helppoh1ntaisiin saavutuksiin kuin olisi Venäjän 

'-", kanaaa valli taavan ystävyyden kahi ttämtnen 111 ttoaateelle. puhu

matta niistä monilta komplikatioista jotka sellainen liitto~

m .... ttiaesti aiheuttaisi. LAVALln ambitio päinvastoin tähtää pal

Joa pitemmälle. Ensinnäkin ranakalais-italiala1sten ~teiden 

selventämiseen, mistä automaattisesti aiheutuisi helpo~s myOe

kin lin.talla Italia - Unltari - Pieni Entente. Tästä ~ohtuu että 

LlVAL, minkä varmasti tiedlll1. on koettanut Belgra.diaaa 

taa Ja että Belgradin hallituksen viimeinen toimenpide viedä 
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syyllis,yyskysymys Kan .. inliittoon ei ole ollut LAVALill. m1e-

leinen. 

Pi det ään luultavana että FLUDIli Ja UVAL nlisal 

ohJeissa, Jotka Ranskan ~urllhettiläs Roomassa kreivi de 

CHAMBRUlI 8&i mukaansa :pala tes.aan Rooma&l1. on ånne ttu alUl"

lähettilä&l1e oikeus tehdä mytsnnytyksiä Italian 88i ttän11n 

toivomuksiin nähden koskien eräiden afrikkalaisten maa-aloJen 

111 ttämlstä 1 talian siirtoma1h1n, joi ta tämä :pitää v älttäml.t

tOminä Tripoliksen takamaan VahVistamiseksi, olkoon attä sen 

kantta tavallaan kiila lyOdään Ranskan om.an ekvatoriaaliseen 

siirtomaavaltaan. Edelleen pidetään todennäktsisenä, että Tu

nisissa asuvUn italialaisten kansl.lliSl.us)cysymyatä järjeatävä 

sopimus vuodelta 1896. jonka Ranska sodan ailtana irti sanoi 

ja Jota senjälkeen on pidennetty vain neljännesvuosittain, 

nyt pidennettä1sUn tosin ei kymmenellä vuodella kuten Ita

lia haluaa vaan viidellä. Sensijaan kysymys eräistä Italian 

vaatimuksista Erytrean suunnalla tuskin saanee Ranskan puolel

ta myOnnytyatä. Onko nyt Roomusa käytävissä keskusteluis ... 

myOs laivastollinen yhdenvertaisuuskysymys aiottu esille otet-
xl 

tavaksi ei ole tiedossani. 

Eräs Pienen Enhnten täkäläinen edustaJa koetti mi

nulle pari päivää sitten selitellä. että neuvottelut Roomas

sa edistyvät huonosti ja että Ranskan halli tuksen ohjeet 
I 

8uurlähettiläälleen ol1sivat erittäin ahtaat. Minusta jossain 

määrin 1nntuu että tämä virkavelJeni tahallaan minulle koet

ti tätä USkotella, koska Italian Ja Ranakan todellinen yh

tei.ymml.rT78 ei olla1 Pienen Ententen hallituksille 

Belgradin TUoltai. mieluinen. 
xl Ranskan ja Italian välisten ri1danaihelden yk.itJiaseikkol-
hin en t .... l kolka, koska nii.tä olen tehnTt laaJemmin selkoa r&
portis.ant n:o ~8. v. 1932. 
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Täten Joudummekin koskettelemaan yhtä niistä pllvai

kauksista, Jotka estävät Euroopan yleispoliti1kan rauhoit~is

ta. Joka rauhoittQminen kieltämättä on en marohe Ja Joka 

tapaukseasa palJoa k1itollisempi D{t kuin ennen Marseillen 

t apahtumia. Tarkoitan näet va stakohtaa WSSOLDIn Ja LAVALin 

käsi t yskannois .. , edellinen kun tahtoo plästä yh teiaymmärryk

seen Ranskan kanssa ennenkuin suhde 

Jotavastoin LlVAL, uskollinen kun on Pienelle Ententelle. 

pitää Rooman j a Pariisin välisten ~teiden selvittämis 

ehtona, että suhtle Belgrad.1in ainakin sama.nailcu.isesti Roo 

sa järJeatetlln. [13/12. !AVU. Joka tOiasapäivänä palasi 

nbveatä on kuulema heti syventynyt Rooman Ja ParHsin välis

ten neuvottelujen yksI~lskohtiin. Täällä luullaan kuItankin 

e t tei hän mene Roomaan ennankuin uunna vuonna. TUloksenh&n 

t~tyy olla • Jumal1asa auunnI tel tu" ennen matkaa~ 
MU tta LAVALin ambI tI0 ei lopu ROOJIIILM. On tunnet

tua että hän ei ole mikään germanotobi Ja että hänen unel

mIaaaan päilyy mahdolli~ua voida tulla ilsyväiseen yhteial!

märrykaeen Berliinin kanaaa, Saar-kyaymykaen tultua JärJeste-
xl 

~ka1. En tahdo via ttää. että RIBBENTROPin matkat olisivat 

Berliinin Ja ParHsin ~teIta ~ora.na1aesti parantaneet. lIUt

ta RIBBElfTRQP lienee ko rke&mpien herrojen esirataaa"'Ja. Joka 

valmistaa maaperää, olkoon että avu, minkä varmasti tie 41z1 , 

hyvin eplDielellään otti häne t vastaan. Tästä huol1JDatta on 

olemaasa koko JoUkko toa1asio1ta ~teiasa Berliiniin, Jotta 

vUttaavat al1h.en että Ranska 8i ol1si v1eras suoranaiSille 
XT 

RIBBUTROP 011 IIl1DWl aikanani Berliiniseä tunnettu ... ppan
Ja-agentti Ja tanssitilaisuultsien JIrJeatäJI, JoDlta silloin 
tlllOin näk1 mutta harvo1n knnno111siaaa pl1rellaä. 



neuvotteluille. Molemmin puolin on todettavissa vaJeava halu 

riitakysymysten sovitteluun. Lehdet ovat tarpeeksi puhuneet 

ranskalaisten rintamamiesten edustajien (oikeistoedustaja GaY 

ja ParHsin kaupunginval tIluston jäsen MONNIER käynnistä 

Berliinissä, minkä Johdosta GOY kirjoitti Matini1n suurta huo

miota herättäneen kirjoituksensa, jota Berliinin lehdistD ei 

saanut moneen päivään julaista. RIBBENTROPin viimeinen matka 

selitetään tämän käynnin va stakäynniksi, mutta hänen jälkeenaä 

odotetaan tänne itse HESS. Ehkei ole syytä unohtaa että Roo

man ja ParHsin suhteiden paranemisen valmistuksessa samoin 

rintamamiehet näyttelivät huomattavAa osaa. 

Ennenkaikkea on kai tenkin para impana todistuksena täs

t ä maape~än valmistelemisest& Ranskan miltei odottamaton kanta 

Saar- kysymykseen nähden, joka kanta de taato ei merkitse mi

tään sen vähempää kuin että Ranska luopuu territoriaalisista 

oikeuksistaan Saar-alueeseen. Voi tietysti olla eri mieltä 

siitä onko täm ä kaunis ele ajanpitkään viisas; on niitä Jot

ka sanovat että ele vastaleirissä selitetään heikkouden oireek

al. joka lisää vastaleirin vaatimuksia Ja sen k~tta vielä 

enemmän aekottaa tilannetta. Reinin valt~ksen ennenaikainen 

poistaminen on näin puhuville tervetullut vertauskohta. 011 

miten oli, LlV~n ele on ainakin hetkeksi rauhoittanut Eu

roopan politiikkaa J~ lisän~t suoranaisten neuvottelujen mah

dollisuuksia m~hemm1n. 

On kuvaavaa että Englannin lehd1stts ei ole koskaan 

dementoinut A\18Urin väitettä y 'tropole-lehdessä (Antverpen 6/11) 

että Englannin hallitus itse 01181 pyyt~t Ranskaa lokalcu.un 

lopulla su.ori ttamaan ne Joukkosl1rrot saarin kulmalla. Jotka 
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aikanaan herättivät niin suurta huomiota. Uudessa ä&kettäises-

sä kirjoituksessaan samassa lehdessä. Jolle hän antaa päälle

kirjoituksen "Laissez-moi rire", Augur pilkkaa Englannin hal

litusta siitä että se kuukausi takaperin vakuutti, ettei 

Saar-kysymys anna aihetta mihinkään toimenpiteeseen Englannin 

hallituksen puolelta Ja että se kuukautta myöhemmin päättää 

lähettää sinne sotaväke ä santarmelksi, ja että englantilainen 

kenra~i tulee tätä kansainvälistä santarmiarmeiJaa 

.. Viime ajan hUomat tavimpia tMT.r.tw tapauksia onkin Englannin 

halli tuksen kiinnostuminen kontinentin probleeme1hin. Välitön 

seuraus siitä on ollutkin yleistilanteen helpottwminen. 

Niin ter?etullut kuin olisikin lähentely Pariisin 

Ja Berliinin välillä, Ja vaikka on myBnnettävä että suuria 
xl 

voimia on liikkeellä sen valmistamisekai, monet va8tukset 

vielä on voitettava. ennenkuin niin pitkälle päästään. Vaikka 

BALDWIlI on tunnetussa puheessaan äskettäin parlamentissa pu_ 

hunut räikein värein S8Jtsan ~8e1atumiaeata. mikä seikka P .... 

rUsissa on herättänyt ml tä suurinta vastakaikua. t~~y 

tenkin sanoa että BlLDWIBin puhe itse ~siaaaa rauhoitti Eng_ 

lannissa, koska hän samalla totesi. että Englannin ilmalai

vaato on ainakin kaksi k.rtaa niin vahya kuin a&k8&l&1nen. 

Augur väittää II&II1&lsea8a l1c§tropole-lehdea." IDIlU tama pl.1vä si t

ten. että BlLDWIBin koko puhe 011 pelkkää talttUkk..... Jotta 

hän puheellUll Joka si täpaU.i - mirablle diotul - etwtäteen 

011 ilmoitettu aekä Berliiniin. Pariisiin että Roomaan, velai 

CEl1JlCHIJiL1l ta e1iWtäteen IQ'rkkyhampaat. mlkä Dl3'lSakin onnistui 
x) 

KylSakin a&k8&lalata r&b&a lienee liikkeellä tlkllliaen 
lehdlstGn IIvehv18t .. iaek81~ L'Aot!on l're.nQa1ee Q'yttää Par'.a
Soiria BIlOr&&D Mk8&la1sen rahan ottamlseata. erlistl lII1i8ta 
lehdistä puhumatta. 
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Ja mi kä esti CKURaHI~a liian rälkelsti ahdistamasta oikeis

toa. Mikäli olen huomannut ei t ätä Augurin väitettä ole pal

joakaan huomioi~. 

Tulemme joka tap~ksessa täten toiseen suureen kom

pastusklveen. mikä LAVALilla on edessään ja joista edellinen 

oli kolmikulmapolitiikka Pariisi - Rooma - Belgrad, siihen näet 

että BALDWIBin Ja hänen väll1lään kaikesta huolimatta on ole

massa syvä periaatteellinen erimielisyys: BALDWIB on näet val-

~ mis keskus t el emaan saksan tasa-arvoisuudesta varnstusalalla ~ 

kyinen status quo läht!5kohtana. 

mukaan - ainakin t oistaiseksi-

jotavastoin LAVAL1n käsityksen 

Versaillesin traktaattl on 

ote t tava läht!5kohdaksl, s.o. Ranska pysyy edelleen huhtikuun 

17 p :n nootissa deklaroimallaan kannalla. 

Mitä taas t ulee LAV~n suhteisiin Moskovaan. 

t ääll ä usein sanottavan että tle Rooman kautta Berliiniin on 

l i ian epävarma. Huomautetaan mitenkä Italia aina on pelannut 

kahdella linjalla, mikä s i lle tosin on geopolllttinen väl ttä-

,.. mättömyys. Maailmansodan sy ttyessä se 011 kolmillltossa Saksan 

ja I t ävallan kanssa, mutta samalla sopimussuhteessa myöskln 

Pariisiin. Samoin nyt MUSSOLINI pelaa samalla kertaa Tonavan 

ja Ranskan linJa/lla. Vedetään e sille Juttu Lord cuazOB1sta, 

joka muistaakseni vuonna 1920 Italian sil101sen hallltuksen 11-

hettämälle edustajalle. joka tuli ehdottamaan 1 tal1ala1s-ellglan

tilalsta liittoa, vastasl: -MUtta voitteko te antaa minnl1e 

myöSkin takeen s11 tä että pidätte sananne 1-. Huomautetaan 

myöatln tältä taholta että esim. Jokin uusi odottamaton puhe 

mSOOLIlIn suusta v!.ime tiDg&S8& voi kalkki laskelmat t\1rmella. 

Ne Jotka näin puhuvat tahtoisivat Jatkaa lU.RTROUn 
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Moskovan-politi ikkaa pitäen sitä varmempana painostuksena Ber

liiniin nähden, joka siten muka tulisi kypsemmäksi suostumaan 

Pysyväiseen sopimukseen Ranskan kanssa. Nämä samat piirit my~s 

viittaavat siihen, ettei pidä liiaksi laskea Moskovan ja 

Berliinin väliseen nykyiseen er1mieli~yteen. Pertinax kertoo 

että Venäjän Berliinissä olevan ambassaadin vuosiJuhlaan 7/11 
oli saapunut runsaasti korkeita saksalai sia upseereJa. Viita-

taan samoin siihen että j os oskova tuntee Q.uai d'Oraayn 

kylmenemis tä • se heti ohjaa. kelkkansa Berliiniin päin. 

On varmaa ett ä LAVAL ei tahdo rikkoa BARTHOUn Mos-

kovan-poli tUkkaa peläten Juuri vi1memainl ttua ae1kk~a. :Mutta 

olen yhtä varma siitä että vaikka LITVIROFF on koettanut 

"prässätä" LlV~a ystävyyden uuteen lämp~asteeaeen, LAVAL on 

ollut varovainen. SUhde Puolaan on sen huomaan Puolan am-

bassaadissa - silminnähtävästi parempi, olkoon ettei BECK tul

lut Gen~veen siten välttäen keskusteluJa itäpaktiata LlV~n 

kanssa. (Omasta puolestani pidän tätä demonstratiota epäviisas.-

na koska se ntaa aiheen luulla että BEClt pelkää keskus te-

lu, my~s koska PUOlan, kun se kerran tah too n~tellä suur.

vallan osaa, on pakko ottaa päälleen yleispoliittisia velvolli

suuksiakin.l Esiintyessään parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa 

LAVAL käsitteli nyky t ärkeitä kySymyk8iä kuvaavasti kyll~ s~

raavassa Järjestyksessä: Saal'-kysymys, neuvottelut Rooman kanasa. 

Ja vasta kolmannella 8i Jalla hän puhlU Venäjästä. KUvaavaa 

mylSs on että kun Joku. val10lalnnan Jäsen kyqi L1V~lta. mitä 

Ranska tekee Jos Saltea Ja Puola Jatkuvasti k1elt~tyvä~ yht7-

mästä i täpakt11n: tuleeko Ranska s11loin vaikkapa a deux teke. 

mll.n Moskovan klUlll8& sopimuksen. LlV.u. vastasi vältellen ei 
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vielä voivansa asiain nykyisellä kanna.lla 01le8sa tähän kyl7-

mykseen vastata. 

Minulla on t änään ollut pi tkä ke akus tdu Puolan sm

bassadöörln kanssa Ja saatoin tedeta hänen olevan ylläol.via

ta kysymyksistä, mitä LAVALin politiikkaan tule., .amaa mi.ltä. 

Erikoisesti keskUstel1mme tänään siitä mitä merkitsi LAV~n 

Ja LITVINOFF1n kesken t.k. 5 p:nä solmittu p~1täk1rJa. Jonka 

tekstiä ei Vielä ole ~ai.tu mutta JOnka sisältö merkit •••• 

et tei kumpainenkaan sopimuspuo11 ryhdy mihinkään bilat.raalisi1n 

sopimuksiin kolmannen valti on kanssa ennenkuin itäpakt1 on ka

ton alla. Puolan suurlähettiläs 011 kanssani sama.a mieltä a11-

tä että tlDä protokolla on mieluummin un barra.ge kuin un 

pr ogrå.. TOisin sanoen LI'fVIl'lOFF on niin painosu.nu. t LA.VALi_ 

attä tlDä välttääkseen Jatkuvaa painostusta suosfali tälla1se.n 

protokollaan. Jonka etu VenäJälle on siinä että sen e1 tar

vitse tcista1seksi pelätä Pariisin ja Saksan välillä sop1mulcsen 
xl 

syntymistä. IAVALille tus sopimus on sikäli tärkeä että s. 

estää oskovaa vilkuilemasta Berliiniin päin. MUtta ti.dän var

mast1 että LAVAL tulkitaee p~1täkirJaa sen lisäks1 niin ett.i 

myöskään Moskovan Ja Ranskan kanssa voi tämän protokollan voi

ma.saolon aikana syntyä miSään bilatera.a.lista sopimustaI On ku-
oll,u t 

vaavaa että Ranskan lehdistössä ei ole Ip1.n1ntätään asiallista 

kommentaar1a tästä pöytäk1rJasta. Jotavastoin LITVINOFF antoi 

kuten tunnettua Jollekin tietotoimistolle pitkän s.los falk sen. 

Jossa viitataan siih.n .ttä sopimu. e1 estä Ranskan Ja Mosko

van väli.tä sopimusta. Tiedän että LA.VAL tästä LITVINOFFin kom

mentaarista on ollu t suu falksiaaa.an. 
x) 

sanotaan että HES31n matkan lykk~tym1n.n viim. ti!lB&ssa 
01i81 tästä johfal~t. 



• 

-

9. 

tavaa. 

Tul e kysyneeksi 

itäp ak ti ei synny , 

vielä itseltään: Jos kuten on 

milloin 5/12 allekirJoitet~ 

luul-

kirJa lakkaa olemasta voimassa? Vaaditaanko 

pää töstä, s.o. toteamista että itäpakti ei 

Olkoon että tämä on teoretisointia, se ei 

vailla poliittista intressiä. 

siihen erikoista 

ole syn tyllY t ? 

ole kuitenkaan 

Puolan ambassadööri vahvisti sen 1ehdissäkin näkyneen 

tiedon. ettei Puola aio vastata Ranskan viimeiseen noottiin 

ennenkuin Saar-kysymys on saatu pois päiväJärJestyksestä. Jota 

pidän erittäin Järkevänä kant&na. Hän ei ymmärtänyt mitenkä 

Saksa voisi i t äpaktiin yhtyä, koska se ei luovu taaa-arvoi

suusvaatimuksestaan edelläk~änä ehtona Ja koska siihen taas 

Ranska ei voi suostua ainakaan tässä yhteydessä. Tästä huo

limatta Puolan ambas sadO Ori keskusteluJensa perustuksella LÅ-

VALin k .. nssa piti varmana että LlLVU koettaa a.siaa. edelleen 

aJaa. Neuvo.ttelut toissav1ikolla täällä TI'l'ULESCOn Ja turkki

laisten kanssa viittae?at siihen että LAV~ kuten minulle 

kuukausi sitten sanoi TUrkin ambassadOöri täällä. koettaa yh

distää i täpak tin JOnkinlaiseen Välimeri-pakt1in. Helpottuuko 

asia tällaisesta paktomaniasta on toinen ~sia. voi yhtä hy_ 

vin otaksua että se s11 tä vain komplikoi tuu. 

Minun on täältäkäsin vaikea sanoa kuinka 

pakti nyttemmin on LIfilNOFFille oondi tio sine qua non. hänen 

persoonallisen ase~nsa vuoksi - mikäli yleensä on perää hu

huissa että tämä asema olisi horJuva Juuri hänen Ranalcan-po

litiikk&ns& vuoksi. 

Lopukai toistan minkä minulle aanoi Puolan 

tUle. että näet hänen käsityksensä mu.kaan ranak&la1I1-vqäll1_ 



10. 

nen ystävyys t ällä hetkellä on kTlmempi kuin kaksi kuukautta 

si tten. "ikäli koskee kauppaministerin matkaa Moskovaan ei 

täällä vielä tiedetä muuta kuin että eilen allekir j oitettiin 

pOytäkirja lioskovassa. joka edellyttää todellisten kauppasopi

musneuvottelujen pikaista alkamista. Palaan asiaan. 

Puolan suurlähettiläs väitti hyvin vakavasti. että 

sotilaallisesti ei ole mitään sopimuksellist& Pariisin ja Moa
xl 

kovan välillä. minkä myOakin llVJ.L kamarissa toteai sen joh-

tt dosta. ett ä sotilasbudjetin raporttOori ARCHIMBAUD parlamentia

sa oli tehnyt tunnetun laUSlntonaa, jonka lIIIlkaan liitto oli

si ovella. Tuntuu s11 tä että ARCHn.mAUD ainakin osaksi on 

käs i ttänyt väärin termien merki tyksen. 

Ylläolevan perustuksella uakaltaisin väittää. että 

yleistilanne tällä hetkellä on huomattavasti rauhallisempi 

kuin muutamia kuukausia sitten. Plus-puolelle merkitsisin sil

loin saar-ltysymykaen ratkaisun Gen~v8ssä, saar-kysymystä Roo

massa valmIstavan kolmen miehen komi t8&n tuloksen. johon Va-

.. tinani lienee aktiivisesti vaikUttanut. ParHsin ja Rooman 

parantuneet välit. Pariisin Ja Berliinin välisen maaperän 

puhdistamisen valmistuksen. Englan.nln eräänlaisen kUnnon kon

tinenta&lisiin kysymyksiin, Pariisin ja Lontoon välisten suh

teiden kieltämättlSmln paranemisen. Ranskan Ja Puolan välien 

huononemisen pysähdyksen. i täpaktin valmistuksen jatkuvat vai

keudet, Saltsan Ja Puolan suhteiden paranemisen. Mims-puolelle 

lukisin Belgradin suhteet Roomaan Ja Budapestiin. Varsovan J& 

xl 
On enemmin kuin luultavaa että Moskova täällä k_ttU. 

suuria SWDm1a lehd1etlSn t&ivuttemiseka1 - kuitenkin ilman nlq
'Ylmplä tulosta. - Eräät venäläiset emigrantit ovat mimlle 11-
mai .... t huolutumiaensa lH ton varalta. minkll. hyvin YJDärtll.l. 
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Pragin suhteiden Jatkuvan huononemisen, Lontoon l~vastoneuvot

telujen umpikuJan. Saksan aseistQksen aiheuttaman erimielisyy

den tasa-arvoisuuden tunnustamiseen nähden. 

Plus-puolelle laskisin mytlsk1n sen että FIANDllUn 

Ja LAVA~n hallitus osoittaa haluttomuutta ryhtyä asevelvolli

suusajan pidentämiaeen , koska se komplikoisi tilannetta, ja 

vai kka eräällä sotilastaholla ( IEYGlND) sitä vaati malla va&-

ditaan. Täytyy sanoa että sotilasbudjetin käsittely kamarissa 

tt suoritettiin erittäin hillitysti ja että varsinkin uuden so-

t&ministerin esiintyminen vaikutti kuten leikillisesti on sa

nottu siviilimiehen eSiintymiaeltä. Niitä 800 miljoonaa fran

gia jotka sotaministeri on pyytänyt lisäbudjetin muodossa Ja 

Jotka hän sai. halusi ainakin PETAIN käytett äväksi ensi kä

dessä materiaalin parantamiseen, osaksi mytls vapaaehtoisten 

joukkojen lisäämiseen. KYsymys &mmattisotilai tten luvun lisää

misestä on kahdesta syystä luonnollinen ja vältt ämättln. En

siksi senvuoksi että varsinkin rajaseutujen puolustuslaitteet 

vaativat ammattimiehiä, koska niitä ei voida rekryytelllä 

hoitaa . kehitys johon suuntaan kaikissa maissa on viime ai

koina menty. Toiseksi senvuoksi että ensi vuonna ensi kertaa 

alkavat tuntua sodan jättämät aukot sillois issa syn tyväi syys

prosenteissa. On laskettu e ttä vuosina 1934 - 39. siis kuute

na vuotena. vähennys asevelvollisten riveissä tulee ole maan 

noin 1/2 miljoonaa miest ä normaalivuosiin verrattuna. Ei voi 

olla muistelematta ml tä syyskuussa sanoi WSSJLIBl kuu1ui.a .... 
8yntyvä~8yyde8tä / 

kirJoitukstll8&&D erI mars ... , että näet maailmansotaa ei 011s1 

koskaan syttynyt , Joa vuosien 1871 Ja 1914 välisenä aikana 



• 

Ranska 01i8i l i sääntynyt niinkuin sen olisi pltlnyt, 10 

mil j oonalla miehellä, joiden olemat t omuuden merkityksen Sak

san soti l a sJohto v. 1914 väärin arvioi. 

x x 
x 

15/12. Olin tänään ulkoministeri LlV~n puheilla. 

Tämän kä,yntini tarkoi tuksena 011 lähinnä esittää hänelle 

tervehdyk.eni, jota en ole voinut erinäisistä syistä aikai

semmin t ehdä. 

Huolimatta siitä ett ä aikaisellll11n olin aikonut ha.

nen puhe i lleen päästessäni puhua itäpakti-ajatuk se sta , päätin 

kuitenkin, katsoe n siihen että senjälkeen kuin tästä olin 

kir jeenvaihdossa Ulkoasiainministerl0n kanssa itäpakti jälleen 

on tullut kans&1nvällsten ky~sten e~alalle Ja meille 

varsin arak8i, olla sl1hen puuttumatta Ja jättää hänelle 

mahdollisuus sUhen kajota Jos hän tahtoisi. KatSOin sltä 

suuremmalla syyllä t älla isen menettelyn oikeutetuk.i, koska 

ainoastaan sl1lä tavalla pääsisin toteamaan, onko kysymys 

~ai d'Orsaylla ollut aktuaalinen Ja koska päinvastainen 

menetelmä olisi voinut hänessä herättää käSityksen, että 

me pyrimme oll&111stumaan pakt1in. 

~t1ni pUmerkltys 011 näinollen että saatoin 

todeta, ettei hän sanallakaan asiaan puuttunut, vaikka muuten 

puhuimme Gen~ven tOisti Ja rauhan stabilisoinnista Euroopa8-

sa, joSkin pyaytellen yleisissä lau •• i.... Siihen kaikk •• n 

viitat.n mitä aikaisemmin olen ~portoinut. en näinoll.n 

voi edel1 •• nklän olla muta mieltä min ettl ~1 d'Ora&y 



ei pidä meidän osanottoamme paktiin mitenkään ensiluokka1.e

na kysymyksenä. 

Genbvestä puhuessamme hän kertoi tilanteen viime 

neuvoston kokouksen aikana yhteen toviin olleen .erittäin 

aran ja sodanvcr.aran olleen ovell.. Unkarin täkäläinen lähet

tiläs on kertonut er äälle virkatoverillen1, että kulisseiss. 

Belgrad uhkaai sekä lähdOllä Kansainliitosta että suoraan so

dalla, jollei sille mitään prestige-myHnnytyksiä tehtäisi. 

• Tämä oli taivu ttanut sekä Englannin että Italian edustaj.t. 

Keskustelumme LAV~n kanssa käsitteli myOskin 

taloudellisia kysymyksiä maittemme välillä, mutta emme syven

tyneet kuten luonnollista oli yksityiskohtiin. 

x x 
x 

Itäpa.k:tista vielä puhuaksani olen kuullut sellai

senkin mielipiteen lausuttavan - vaikken tällä hetkellä muis

ta lähdettA - että erikoisen pa.k:tin sijasta kaikki asian-

.... osaiset sopisivat yksinkertaisesti siitä että Venäjän J. sen 

läntisten naapurien välillä voim.ssa olev.t hyOkkäämättHmyya-
~ut 

ynnä / sen sukuiset sopimukset ov.t yhteisesti voimaaaa. Siis 

jonkinlainen nyt jo voimasaa olevien sopimusten kodifikatio 

ilman erikoista vartavasten tehtyä pa.k:U& tai tekstiä. 

Vaikka mielestäni ei meillä ole syytä .si .... 

tehdä m1 tääD ei ainakaan ennenkuin Puola on mUrännyt kan

tans., mikä vielä viipynee, voi kuitenkin ~lla hetki jol

loin a.i&lle oli.i edUkei että patti& vas~stav.t ha11i~aet 
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koettaisivat substi tuo ida Jotain toista BARmOU - LAVAL - LIT

VINOFFin pakti-idean sijalle, mikä myös helpottaisi Ranskan 

ulkoministerin pJläa,! ulos ikäväatä tilanteesta. YIUma1ni ttu 

suggeatl0 voisi ehkä tällöin olla hyVänä osviittana. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ParHsissa Joulukuun 13 p :nl1 19M. 

UE 13: A • • 

r-oj/lf SJ. f) . 3y' 

J ~/L ~ '1 

Ulkoasiainministeril511e, t:J (! f, 
H e 1 s i n k i. 

Lähetän tämän oheesa kunnioittaen Ulkoaaialn

ministeriölle raporttini n:o 49. Joka käsittelee ai

hetta: 

SUomi Ja VenäJä Ranskan lehdistössä • 
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On ilmeistä että Yoskovan taholta koetetaan Rans1te.n

kin lehdistössä aikaansaada epäilystä politllkkaamme nlhden. 

arraslcuun 1 p:nä Le Temps slalUai Rl1gaata mka tulleen 
uJt .. lalaten 

uutisen. Jonka mukaan Suomessa tänä keallnä klqueiden/ purJe-

laivojen (!l miehist!5stä puolet oliai Jään,yt Suomt8sa maihin 

instruktööreikaI Ja Jonka mukaan Sakaa rakentaisi suomalaisil

la veistämöillä itselleen vedenalaisia. Tämän tiedon dementoim-

me Le Tempaieaa. 

Fari viikkoa myöhemmin kerrottiin sähkeessä Moskovas

ta Suomen yhdessä Skandinavian maiden kanssa valmistavan antI

sovJetiata rIntamaa, minkä toiminnan kesmspisteenä olisi 

olevan salaise... yh teiatoiminnassa Japa.nin kansaa y.m. y.m. 

.. . enin silloin ulkoasia1nm1nisterllSn poll1tti.elle osaatoUe Eu-

roopan aai01 ta hoi tavan al1pääll1klSn puheille (päällikkö i tae 

011 GenhesslJ huomauttaen epävirallisesti tällaisten Jatmviln 

sllbiDaanom1en ikävyydeatä. Hän vakuutti ettei hlD puolestaan 

ollut koko uuU.ta huoman.au.t Ja ettei Q.U&1 d'OraayUa 01. 

sitä käait18t& että Moskovassa vallitalal meihin nähden 1neeä 

mieliala. lApaal teh41. klQ'Dn1atäDi pienen Ueclonannon 'Dlai 

JAKELUOHJE. 

................ _ ... _ ...... ~!~~~.~ ... _._ ... _._ ............ _ ....... . 

UI 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta ... llllllln Ja lIalkal .... ..... ..... . mlnlalerl6l1e. 
EI ulkomaaedualukaan Iledollukalln • 
EI ulkomaaeduatukaen, multe ulkoulainmlnlaleri6n Iledol. 

tukaIIn. 



d 'Orsayn san om&leh tiosastolle. Tätä pid1nk1n rl1 ttävänä 

keaat&an mitään pntl11l1'tkäähl mutta my1Ss tarpeellisena a111ä 

tiedän että ulkomin1shri1Sn sanomalehtiltatsau.kses8& kesällä 011 

ollu t muistaakseni Pravdan hdllä.kuussa Julkai.ema me1d1D pol1-

t11kkaamme kohdistuva äkäinen kirJoitu •• PJ.UL-BONCOUR näet eräil

lä päivällisillä rupesi minulta utelemaan tämln kirJoi1uksen syitä. 

Olleaaan1 viime kuun lopulla Br,ysseli8sä Julkai.i Le 

Temps, mistä eri k1rJ .... a Ulkoaaia1l11111n1sterUllle tiedoitettUn, 

sähkeen Jossa kerrotti1n että ulkoministerin puhe eduskunnassa 

• budJettikäsittelyn yhteydessä ei ollut rauhoittanut virallisen 

lloskovan mieliä. Tämän Johdosta emme ole mitään tehneet. 

• 

KIROVin murhasta kertoo Le Temps Pietarista tulleen 

sähkeen s1sässä, että murhaaJat olisivat Pietariin saapuneet 

Joko Puolan, Latvian tai Suomen kautta. 

Niistä lehdistä Joita Lähetystö lukee emme ole muuta 

otsalteaaiaa valaisevaa löytäneet. 

SensiJaan sisälsi Le Tempain pääkirJoitus 5/12, Jonka 

nimenä on wL'Entente des ~tats baltea" , sellaisen tiedon että 

Liettuan ulkominiaterin matka Helsinkiin Ja ministeri HACKZ~n 

matka Tallinnaan merki taiai vät sitä että SUomi pyrkiSi bal ti-

laisten maiden liittoon. Saman tiedon sisälsi L'Ere Nouvelle 

{HERRIO"ln lehti, Joka nykyään erikoisesti harrastaa"i täpo11-

tiikkaa". Molemmista kirJoituksista lähetetään leikkele 

Katsoen asian arkaluontoi~ut •• n en ole tästä luonnollisesti 

tahtonut puhua ministeri/s •• ä. 

x x 
x 

Juuri ~ olin pääaemäisilläni ulkoministeri LAVAldn puheille 

lalUkau..i takaperin. DOUl4ERatmn halli tue kaatu1. SenJälkun 

LlV.u. On ollut par1 TUkkoa GeDtve.8' Ja minä viikon Bel-
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giassa, Joten en ole voinut käydä hänen puheillaan. Katsoen 

erinä1siin seikkoihin itäpaktin yhteydessä on oikeaataan hT-
vä etten häntä ole tavanllll t. Pyrin nyt kuitenkin hänen pu

heilleen hänen palat~aan Gen&vestä. 

x x 
x 

Tässä yhteydessä ansaitsee mainitsemista että PERTIBlX 

äskettäin hyvin Jyrkässä muodossa kävi Latvian kimppuun 8ii

t ä että Latvia faaoisttmaana valmistelee Saksalle maaperää. 

MUWTERSia kutsuttiin baltilaiaeksi parooniksi Ja epäiltiin 

Latvian todellista halua yhtyä 1 täpaktl1n. MylSs L'Ere lfou

vellen kirJoituksessa, Johon yl .. plnä Viitattiin, on seikkoJa 

Jotka ovat loukannut latvialaisia. Latvian Ullsi ministeri 

GROSVALD minulle kertoi että hän on näiden kirJoitusten 

dost& k~t sekä PERTINlIln että L'Ere Nouvellen toimituk

sessa selvittelemäasä asioita varsinkin kun PERTIXAX oli väit

tänyt kaikennäklSistä paikkansapitämätlSntä GROSVALDin omaan per

soonaan nähden. PERTIJLU ei korjannut Väitteitään, mutta 

L'Ere Nouvelle on J~aissut dementian, Jossa ae korJaa .1-

kaisermnan väitteensä Latvian suht8ll.twIlisesta itäpaktlln. Tämä

kIn dementia l ähetetään leikkeleenä erikseen. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

t, 'la - '1y ~ 
N:o -; 

ariisissa 

Ulkoa siainministeriöl .> 

H e 1 s i n k i. 

Lähetän t ämän mukana kunnioittaen Ulkoasiain-

ministe ri 1S l1e raporttini n :o 50, j oka käsi ttelee ::.. i

hetta : 

Vieläkin itäpaktista. 
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Ulkoministeriön budjetin ollessa eilen senaatissa 

käsittelyn ~aisena ulkoministeri LAVAL teki selkoa tilantees

ta. Li t ään oleellista uutta puhe ei Sisältänyt. Se vahvistl 

san käsityksen Ranskan ulkopolilttisista linjolsta, minkä esl

tin äskettäisessä pitkässä raportissani n:o 48. Se totesi 

vain et tä Ranskan hallitus jatkaa tähänastlslä pyrkimyksiään 

rauhan säily t t ämiseksl Ja että se t ässä mielessä pyrkii pa

rantamaan suhtei taan Italiaan. Venä jään ja Saksaan. 

Mitä 1 täpakti in tulee UVAL lbme k)'lll osoittl yh

t ä suurta optimistmla kuin annankin sanoen neuvottelujen sak

san kanssa plakkoin t aaaen alkavan tästä t1siaata. Hänen se-

• nansa kuului va t täl tä kohdal ta sauraavasti: 

- Noue n'gooiona. d'autre part. pour la råglon de 

l 'Eet de l'Europa. un pllota oolleotlt o omportant l'assletanoe 

et 1& ooneultation mutualle. ee trait4. faiaant 4tat des ao

oorda d'.1a intervenue entre oertalna p'Ye affirmera l'entente 

internatlonale danB une partie de l'Europe dont 18 eort est 

~troltement 11' aux int~rita de la paix. e'eet une ln1tla

tlve que nous avons priae en plein aooord aveo 1e gouverne-

JAKELUOHJE : 

............... _ ............... ~.~.!.~~.lAm .......... _ .... ...... .... ...... . 

UE2 : l 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIl1k,i . ministerilIlle. 
Ei ulkomaaeduatukaen t iedo ilukailn . 
Ei ulkomaaedultuklen, muttz. ulkoasiai nministeriön tiedoi

tukalln. 
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ment sovie tique et notre solidaritå doit s'exeroer ouverte

ment au benefioe de tous. 

I I serait i nJus te de ne pas reoonnaftre la tenaoi

te et l a continui te de vues dont t~moigne l'Union des Re

publiques Sovietiques dans sa volonte de collaboration in

ternationale pour l a paix. ~'il s'agisse de sa partioipa

tion aux travaux de l a S. D. N.. qU'il s 'a isse de pactes 

de non-a "reasion ou de protocoles de la definition de l'ag

resseur qu ' il a signes ou /te eure pret a. signer. le gou

vernement de ' :oscou a Justifie largement la politique que 

nous poursuivons aveo lUi. 

Nos negoolations oontinuent et nous tenons a nous 

as~rer de notre complet &oeord aveo La Pologno a. oe su

Jet. Nous lui avons tourn1 des explicat10na aussi oordi&les 

que preeIsos qui ne peuvont laiaaor subaister chez elle 

aucun doute SUr notre souei de tenlr oompte de sea preoe

oupa tlons ldgitimes • 

Noua reprendrons tr~s prochainement notre oonvers&

tlon avec l'hllemagne dont Jt a I deja dlt qu'elle serait 

appelåe a traiter aveo nous et les ~utres pays dans les 

m~mes conditions et &U meme titre. Elle sera de nouveau 

invit4e a partioiper å oe paete oolleotlf ou elle est &s

suree d 'obtenir les memes garantIes que oellea qu'elle ae

oordera AUX autres pays asaooles •• 

Tämän jälkeen LA.VAL aenaat1l1e luki hänen Ja LIT

V!NOFFin välillä allekirjoItetun tunnetun pöytäkirjan. jota 

aikaisemmin e1 ole Jula1stu. Lähetän sen sanamuodon eri 

kirjeessä. 
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Lisäksi LA.VAL sanoi Saksasta puhuessaan, että 

olisi erinomainen tilaisuus liitt,ymällä itäpaktiin osoittaa 

rauhanh&luaan . Tämäkin fraasi osoittaa. mItenkä optimistisesti 

etten sanolsi kevytmielisesti täällä edelleen koko tähän ky

symykseen suhtaudutaan. minkä olen keväästä saakka todennut . 

Kun aVAL oli lopettanut puheensa senaatti päätti 

kai kista puolueryhmistä tapahtuneen alotteen Johdosta l~sua 

hallitukselle son adh~sion aux heureux rtSsultats obtenus par 

lui lors de la dernHre session du Conseil de l .i. Soo16U 

des ation •• Ja erikois esti onnitella ulkominis teri LA.VALia . 

~ällaiste ei ole 50 vuoteen ta eh tunut kuin kerran ennen. 

itä itäpaktiin tulee. l uottBJlllslauseessa nimenomaan sanotaan 

että senaatti "prend acte avec satisfaotion des d~clarations 

du g ouvernement tant en ce qui conoerne le Paote ort.ntal 

que les ntSgociations en cours avec le gouvernement italien". 

Oikeistolehdet., ovat luonnollisesti raivoissaan tästä 

FIANDlNin halli tukeen osaksi tulleesta mielenoso ituksesta • 

Figaro ei edes mainitse senaatin päätöksestä sanaakaan. Eoho 

de Paris 'n Fertinax v~ahtoaa LA.V~ ulkopolitiikkaa vastaan 

kutsuen sitä tärkeiden -sioiden pitkittämiseksi J. aJan huk

kaam iseks1. Ja vertaa LA.VUia itseään Buridanin kuuluisaan 

aasiin. Sikäli Fertinax on oikeas.sa että hän moittii 

sHtä että tämä itäpaktin suhteen on optimisti vaikka hänen 

pitäisi tietää ettei ole mi t ään toiveita olemassa saada sak
sa J- Puola muuttamaan mielIpidettään. 

Tu.ytyy mylSntäl että tämän senaatin päätöksen kautta 

Ranskan halli tu.t.all tulee entistä vaikeammak.I luopua 1 tlpaktlll 



a jamisesta loppuun saakka, kun sitävastoln ~VAL - LITVI

NOFF -pOytäkirJan 2 § 2 momentti Jättää selviä takaport

teja (vrt. myö s raporttini n:o 48. sivu 9. ensi kapp.). 

Saksan lehdistö osoittaa huomattavaa tyydytystä 

puheeseen nähden koska se jättää portit auki tuleville 

neuvotteluille. l~ö s Lontoon lehdet ovat tyytyväiset. T~

tynee myöntää että LAVALin asema eilisen kautta taasen 

on vahvis tunut - senaatin päätös sitäpaitsi oli yksimie

linen. 

Lähetän puheen t~dellisen s&nQmuodon erikseen. 


