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SUOMEN LÄHETYSTÖ Buda esti s sä, 3 p:nä he1nä-kuute 1936. 

:0 1860. 

Herra M i n i s t er i , 

Lähetän kunnioittaen Te1lle, Herra J i n i s

t e r 1, Ankaran-lähe t ys tön r aportin n:o 1, jonk a 

n1m.1kkeenä on: 

Turkin ulkopoliittiset pyrkimykse t. 

Ves t aano ttakaa, Herra M i n i s t eri , t ä del 

lisen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulko as1a inministeri .A. H a 0 k z e 1 1, 

H e 1 s i n k i • 

• 11: A 1/1. 
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Turkin ulkopolitiikan suunnan määrää nyt, kuten aikai

semminkin Turkin pelko, että vaara sitä uhkaa Italian puolel
I 

ta. Turkki pelkää, että Italian laajentumispolitiikka saattaa 

läheisessä tulevaisuudessa etsiä kohteita Turkin alueelta ja 

että Italia erityisesti uhkaisi Turkin Aige6n meressä olevia 

saaria. Toiseksi Turkki pelkää Italian kasvavaa valtaa Väli

merellä jolta, vaikkakaan se ei suorastaan uhka1sika811 Turkin 

alueellista koskemattomuutta. kuitenkin tekisi Turkin riippuvai

seksi Italiasta. 

Oli sentähden vallan luonnollista, että Turkki toivoi 

Abesa1nian sodan jatkuvan mahdol11silllDan kauan ja Italian suo-

• riutuvan s11 tä mahdollisimman heikkona. Sodan nopea päättyminen 

oli Turkille suuri pett~s. 

Aikaisemmin Turkki oli ulkopolitiikassaan nOjautunut 

miltei yksinomaan Neuvostol11ttoon. Tosin Turkki 011 Balkanln 

paktln avulla sekä ystäT,yyssoplmusten kautta Iranin ja Irakin 

kanssa koettanut turTata rajojensa koskemattomuutta, mutta pää

asl&111 .. stl s. sittenkin näki turvansa Neuvostoliitossa. 

"'AKELUOH"'E, ........ luohJ ..... II.J.: 

T ..... II ..... . 
T." .. I ...... Ja lI .... aI ' .. ' ............... .. mlnletariOlle. 
EI ulk.omueduatu ..... tledoltublln. 
EI ulko ........ ualuk .... mutta ulkoulelnminletariOn tiedot. 

tuIe .. ln • .. , ... 



• 

• 

- 2 -

A.bessinie.n sodan nopea päättyminen on kui ten.kin pa

kottanut Turkkia etsimään turvaa muualtakin kuin Venäjäl

tä ja niinpä voikin Turkin viimeaikaisessa ulkopolitiikas

sa huomata enemmän vapautumista Vanäjän johdosta kuin ai

kai semmin. 

Dardanelleja koskevan kysymyksen herä ttäminen on jo 

tästä todistus. Totta on kyllä, ettei Dardanellien linnolt

taminen ole, kuten jo ai kaisemmin olen huomauttanut, Venä

jälle epämiellyttävää. Mutta täällä saamieni varmojen tie

tojen mukaan, Venäjä ei katsonut ajankohtaa sopivaksi Dar

danelllen kysymyksen herättiln1seks1. Vanäjän kannan määräsi 

san suhde Saksaan. l7rkimykses8ään saada Saksa mahdol lisim

man er1stetyksi, katsoi Venäjä, että Dardanellien ky~k-

sen herättäminen l1eventäisi arvostelua Saksan Rein1n-

mai tten m1ehi ttämisestä. Tosin Turkki ei suorast aan rikko

nut rauhansopimusta, koska se ei omavaltaisesti ryhtynyt 

Dardanellejä linnoittamaan, mutta Turkin menettelyosoittaa 

si ttenkin, että maailmansotaa päättä,ne1h1n rauhansopimuksi1n 

t~tyy . "aada muutoksia ja tämä seikka saattaa l1eventää 

Saksan menettelyn arvostelua. 

Turkk1 katso1 ku1 tenk1n 

kiireelliseksi ja olosuhteitten 

siksi otollisia, että se ei 

aym;ystä tuleva! suuteen. 

Dardanellien kysy~ksen siksi 

juur1 tällä haavaa olevan 

katsonut voivansa siirtää ky-
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Voidaan jo pitää varmana, ~ttä Tur kk i saa oikeuden 

linnoitta a Dardanellit. Silloin herää kys mys, mistä Turkki 

saa linnoittami seen tarvittavat varat. Sanotaan yrityksen vaa-

tivan satoj a miljooneja Turkin puntia. Tosin Turkilla jo on 

raskas tykistö aivan D--rdanellien lähist · ssä, mutta ottaen 

huomioon ilmalluvoimien k eh ityksen ja varsink in Italian 

ilmailuvoim1en vahvuuden, edellyttää Dardane11ien puo1usta-

minen, että sen r annoille r akennet a an maanalaisia su ojia 

joita ilmasta käsin ei voi hävittää j a näitten rakenta

minen kysyy suunnattomia varoja. 

Tietoisena siitä, että kan san t äyt yy olla va l mis 

tekemään suuria uhrauksia tässä suhteessa, on Turkin hal

litus pennut erittäin tehoisan puolustuspropagandan alulle. 

Tasavallan presidentti ja hallituksen jäsenet ovat toinen 

toisensa jälkeen puheissaan huomauttaneet, että joka1s~ 

ksnsan ennen muuta täytyy luottali vain itseen sä ja olla 

valmis kantamaan kaikki ne taakat. jotka itsenäisyyden säi

lyttäminen edellyttää. Nämä samat ajatukset lukee myäakin 

tuhkatiheään sanomalehdistöss. ja sitä samaa opetta.at 

kansanedustajat kuld.n vaalip11rissään kan salaisille, Kun 

muistaa miten suunnattomat ne kärsimykset olivat. jotka 

Turk1n kansan t~ty1 läpikäydä, ennenkuin nyky inen Turkki 

saatiin perustetuksi. ni10 ymmärtää hyv1n myöskin sen. 

ole ettl.\ kansan puolustustahtoa ei 

lä. ~l tI. p&1 tsl Turkln kansa on 

vaikeata 

edelleenkin 

pitää virell-

sotilaskansa. 
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Ma1nitsin jo että Abessin1an sodan vaikutuksesta 

'rurkk1 on viime aik01na yhä enel!lIllä.n hakenut Englannin 

ystävyyttä. Tämä. ystävyys v01 d.aan ka tsoa tulleen er1ttäin 

l äheiseksi sen vastauksen johdos t a , minkä Turkki antoi 

Englannin tunnettuun kysy~kseen, olisiko Turkki Englannin 

puolella, jos Italia tekisi Englannin l a1vaston hyökkäyk

sensä kohteeksi. Eräässä Englannin lehdessä olleen uuti

sen johdos t a , että Englannin ja Turkin väl111ä 01is1 teh

ty suor~ainen sotilas11itto, t1edu stelin asiaa eräältä 

virkaveljeltäni, joka kertoi aivan äskettäin puhuneensa 

s1itä Turkin ulkoasia inministerin kanssa. Viimeksi . a1n1ttu 

oli tos1n kieltänyt tällaisen liiton muodoll1st a olemassa

oloa, mutta ssmalla lisännyt, että sellainen liitto de 

tao~o on olemassa. Tosiasia onkin että englantilaisia up-
1 

seereja talvella kävi 'rurkissa val1tsemassa sopivaa lento-

kenttl& ja todennäköisesti sopimaan muus~akin yh teistoimin

nasta sodan mahdolli s uuden varalta. Tätä englantila1sten 

upseerien käyntiä vastaan kerrotaan Italien protestoineen, 

vedoten Turkin ja Ital1an väl1seen ystävyyssop1mukseen. Turk

k1 lienee Taatannu~, eUä Turkin suhde Englantiin ei ole 

r1st1riidassa 'rurkin ja Ita11an TUleen ystäTyyssop1muksen 

kanssa. 

Turkki on ~ösk1n keskustellu~ ~glannln kanssa suu

remman lainan saann1s~a. Tämä laina käytettäisiin Turkin 

puolustuksen tehostam1seen. Tällaista lainaa e1 Englanti 

kuitenkaan ainakaan vlelä ole myöntänyt. 

Turkin ulkopo11~i1kk. on yleensä vilme aikoina ollut 

er1ttäin akt11T1nen. )lyöskin Saksaan nähden saa~~aa Turk1s-
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sa huollata selvää l ähentymi stä . Tahi ehkä on 01keammin 

sanoa, että Turkk1 on suhtautunut my tämle11sesti Saksan 

lähenern1 syri tykslin. Saksa on l äb ennellyt Turkkia etupäässä 

kaup~1sest1 , 0 •••• 0 enemmän kuin puolet Turk1n koko v1en

nistä ja h1ntoihin jotka ovat n1in korkeat, että se suo

rastaan va1keuttaa Turkin tavarain vi enti ä mu1hin ma1hin. 

Tästä on johtunut että Turkki on rn~ ntän' t Saksal le erit

täin huomattavia kaupiul1s ia etuja, joten Turkki, huol1mat-

ta suuresta v1ennistään Saksaan, on pas s1ivinen Saksaan näb-

den. 

Lähenerninel1 kaupan alalla on vienyt muutenkin l äbe

nem1seen molempain rnai tt en välillä . Mi ll01n Turkki tarvi tsee 

eurooppalaisia ohjaajia eri aloilla haetaan ne etupäässä 
I 

Saksasta. Niinpä tapasin Ankarassa vanhan ystäväni tohtori 

Leisler KIEP'1n , joka Suomen vapaussodan aikana oli arnl-

raali !(eurer 'in esilcuntapääll1kköllä. Sodan päätyttyä 011 

tohtori KIEP aina viime aikoih1n asti Harnburg-Amerika-Llnlen 

jOhtokunnan jäsen. Nyt hänet on kutsuttu uudelleen järjes

tämään Tu1i:in kauppalaivastoa. 

Mutta nyöslcin jugoslaviaan nähden ovat Turkin suhteet 

huomattavasti parentuneet. Täällä olles.ani kävi Turkkia 

tervehtimässä jugoslavian hallituksen rnuharnettilainen jäsen 

BEHMEN ja hänet otettiin kaikkialla erikoisen ystävällises

ti vastaan. Matkan johdosta pidetyissä puheissa allevilvat

tiin erityisesti lcullmanJcin maan ulkopoliittisten tarkoitus-
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perien yhtäläisyyttä, mikä selväst1 tarkoitti että kumpikin 

maa näkee pahi lllll8.n v1hollisensa Italiassa. 

Kun Saksa my' skin on päässyt l ähemp11n suhtei

siin Jugoslavian kanssa, ei Turkin ja Jugoslavian ystävyys 

muodosta soraääntä Saksan ja Turk1n suhteissa . 

Sitä vastoin on m1elenki1ntoista nähdä, mi ten 

Turkin ja Saksan kas'rava y stävyys vaikuttaa Turkin Ja 

Venäjän suhteisiin. 011si erehdy s luulla, että nämä suhteet 

olisivat kylmenneet Turk1n ulkopolitiikan nykyisen aktivi

suuden vuoksi. Venäjän ja Turkin välinen ystävyys on en

nallaan ja kerrotaan, että kaik1sta ulkopoli1ttis1sta k sy

myksistä neuvotellaan aina ensinnä Venäjän suurlähettilään 

kanssa Ankarassa. 

Turkin ja Venäjän välistä stävyyttä oso1ttaa 

sekin et~ venäläinen sotilaskomission1 piakkoin saapuu 

Turkkiin tutustumaan Turkin sotalai tokseen ja että on ryh

dytty upseerien vaihtoon kummankin valtakunnan välillä. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

r : o 1861. 

Herr a 1 n 1 s t e r 1 , 

Lähe t än kunn101 t taen ie1l1e , Herra 1 n 1 s -

t e r 1 , Ankaran-lru e t s t n r a or t1 n n : o 2 , jonka n1-

mikkeenä on : 

Turk1n Ja Venäj än v äl1nen sal a 1n en sotl 

l a ssop1mus . 

Vast aanott~aa, Herra i n 1 s t e ri , t äy -

de1 l1 s en kunn1 oituksen1 vakuu t us • 

Herr a Ulkoas1a inmin i s t eri 

A. H a 0 k z e lI t 

H eI s i n k 1 • 

•.. : ..... 
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Täysin luo t e t tavel ta t aholta sain ~arassa ollessa

n1 tiedon Venä jän ja Turkin välis1stä salais.sta sot11assop1-

muksesta, joka on tehty n01n k ~~ s1 vuotta sitten. Vaikkakaan 

sop1muksella sellaisenaan ei ole suurta me. 1tystä sen jälkeen 

kun uusi kansainvälinen Dardanellej a koskeva sop1mus synt yy , 

katson ku~tenkin olevan s;ytä kertoa sop1muk sen pääkohdat. 

;Tuuri nyt, jolloin Turkk1 on p yt änyt oikeutta saa

da linnoittaa Dardanellit, on varsin kuvaavaa, että Turkki jo 

pari vuotta sitten on voinut tehdä sopimuksen, joka olisi 

lyt tänyt Dardanellien sulkern1 sta. Tos1asiahan onkin, et tä Turkki 

kuten aika1semmin jo olen huomauttanut, on aivan Dardanell1en 

läheisyyteen koonnut niin paljon tykist ä ja mutta sotava rus tei

ta, että Dardanellien sulkeminen ei niissäkään 0101ssa 011s1 

ollut aivan tehoton toimenpide. 

Sopimuksen s1sällys on l yhyesti seuraava. Sop1mukses

sa edellytetä.än kolmea mahdollisuutta. 

1/ Välimeri joutuu sot~ttämöksi ilman että Venäjä tahi 

Turkki suoranaisesti ottaisivat sotaan osaa. Tässä tapauksessa 

oIAKELUOHoIE . 

.. : ... 
oI.eluohjemalleja: 

T ........... . 
f .......... ja 1....... ._ ...... .... __ ..... mlnlatwWille. 
EI u~ tledoltuk.lln. 
EI ..... ornued ..... _. mutte ulkoaelelnmi_eriIIfI tIedoI......... 
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Turkki s itoutuu Venä j än vaa timuksesta sulkemaan Da:!'danel l1 

sotaa käyväi n valtioitten s otalaivoilta. 

2/ JOS Venä jän ki mppuun by·'kät ään , on Turkki vel v llinen 

automaattisesti heti · sulkemaan Dardane llit Venäj än viholli sten 

sotalai voil ta • 

. 3/ Jos Turkkia vastaan by 'kä t ä än, r h t yvät Venä jä ja 

Turkki täydel liseen sot1laall1seen ybte1st01mint a an Dardanel

l1en sek' maa- ~ttä merialue1lla. Er1ty1sest1 on Venäjä 

velv01tfautunut tässä tapauksessa luovut t amaan Turk1n käytet

täv1ksi ves1tasoja, miinoja ja sotalaivoja. 

Tämän sopimuksen m.äär~ks1ä silmälläp i täen on 

Dardanellien tähänastinen varust autuminen t apahtunut • 


