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Ioskov8.S8a 2 plUvanA t..-1kuu

ta 1936 
SUOMEN LÄHETYSTÖ 

.:0 14 

Herra • i n i s t e r 1. 

Kunniolttavlmm1n llhe t An teille. Herra • 1 n 1 .. 

t e r 1, oheenllltetty1nA KOskovan-llhetystDn raportt1a 

n:o 1, 11 kappaletta tältA pAivAltA, 

n:o 1. Diploaaattisten auhteiden katkaiseminen 

Urugu!f! ~a .euvoatolliton vAlll1a. 

Ottakaa vastaan. Herra • i n 1 8 t e r 1, tA7delli-

sen kunnioitukseni 

Herra tuoaari ~. HAe K Z Z L L, 

Suoem ulkoas1aiaainist eri. 

H e 1 a 1 n k i. 

UE 10: A 3(2. 



\ .. ~ ... 9. .. JL~ .. 9. .... v. .. ' .............. ............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ........ 1 ........ . 

lloakO.YA ....... ssa ..... 2 ... p : nä ... t aJlllld .. . k uuta 19 .... 3.6. -H . 

As i a : ...... D.l,pl.o.u.ti.t .1.s.hJl .. .au.b..hU •.• Jl . 

.. ka.tka1.s.ea1D.8D. ..... lJr.up!lD. .. ..1! ... IeuYO ... 

.. t.ol.ut.0Jl ... ~1l.1l1a • .... ............................................ 

Jotenkin odott ... tt. aa.pui tieto ~ balll~.n 

plAtOkaeata keake,ttaa dlploaa.ttlaet auhteet leuvoatolllton kan .. 

aa. lehän. kalt&DD.Glll.eatl kataoen. alotettl1n v •• ta v. 1934. 

~olloin puolln ~a tolaln maiden palkaapUDkelk1D. peruatettlin 

diploaaatUaet edusta~1at t. ~oak1n ~ alotteea. ~o v. 

1926 oli tapahtunut noott l envalhto. ~o.8& ~ tUD.D.uata. 

leuToatolliton ~ peria.tteessa .ovlta.. .,Oa dlpl .... ttlst.a 

edustaJlen valht.a1se.t.. Suor.ataan kooailll.elta vaikD.ttaa vli. 

aek.al tapahtuneen Taloa.. Urugaa1R en8taalaen llh.ttilaan .... 

puainan tanne T&h&D. to18ta vuotta 8itte.. HAn a1alttaln toi 

.ukana .. kot~.at&aD. aet&lllat& valalste~un laakerlaepp.leen 

laat1 r sen ~ublalllala auodoin Lenln'ta hauialle • 
.. 

~uten Lah8t,at5n aanoaaleht1k.taaukaeata llh.am1a D.Itl7. 

auttaa UrusaaJ11 hallUua. paaaal.aaa BraaUiaata KUun aine

hlatoa peruateella. 18Uvoato111ttoa ai1ta, .tta ae a&1111 

lntera' in, ~oua to1a1zmaata .e teke. n8UvoatohallUua.a va .. 

tUUDal.laekal. harJolttaa vallaDtQaouak1!koituata Kt.l~erlkaa 

valtloiasa ~. vara1Dt1a 811ta. etta leuvoBtoll1t.. ~Ih.t,ato 

"tIYI4.oa. ol1al v&litta.,t rahoJa B1"&8111aa bplI1&1l1a1ll •• 

JAKELUOHJE: 

-_ .... _ ................ _ .... !~~.!~~.! ............... ............... . 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

TaulUnen. 
Tavallinen Ja lIalkal .... . ........ minislerlOlle. 
EI ulkomaaedualukaen liedoilukailn. 
Ei ulkomaaeduliukaen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi

lukaUn. 



Kuten luonnolli.ta on torJuu neuvostohallitus nIa& 

toistaen tls" 7hteydesal Jllleen vanhan vlitteenal, ettei 

neuvo st ohallituksella ole lIlitl.an tek_latl III Internationa-

len kanssa. 

~aia aelllllloisena&n ei ansaitaiai palJoakaan huo.tota. 

Jollei erlistl lausunnoi.ta nsuvoatolehdlssl voiai pal.telll. 

ettei asi& plAt7 t AhAn. Illa81 lausunnoissa on nia1ttl1n 

selvil viittauksia siihen, .ttl Beuvostoliltto katsoo ~ 

~n, suhteiden katkai sellli aella, rikk.oneen velvollisuuksiaan 

Kans&iDll1ttoa kohtaan. l oukaten erikoisesti aen per.aaaza. 

nGn 12 artiklaa. lIlink& 'liuoka1 n8l1voatohallitu aikoo ottaa 

aaian eaUle mainitussa lutua.issa. Sivuuttaaalla tl.a81 7h

te~eS8a kaikki. Joskin verrattain llhelll olevat aietteet 

.euvoatoli iton ~tyise8ta valaiudeatk kllttaaa.an Kansainllit

toa eridisten tarkoitusper1eD8& vllUappaleena Ja riippua ..... 

ta .iltlkin. toteutuvatko aainituisaa lBRsunnoia8& e.iin1;Jvlt. 

uhkauksenluontoiaet viittaukset vai elvatkG, todi.tavat De 

kuitenkin. ettl Uruguarn hallituka~ pll.ttlv& toiaeapid. on 

sattunut erittlin kip.l.ti neuvoatohallituksen vii.. aikoina 

7h1 aremmakal tulle ••• en oaanarvontuntoon. 



•• 

ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: .. S' ..................... . 

OSASTO: c /~ 

• ASIA: 

.Jdt'-<i~.~. ~ ~tv- ... ~~ · fA· . O .. 2 ... , ....... . 

... ... . JL,.t,.. 9jf -JlJ.t.:- _ 

................ .............. 71 JjJ.f. .. : .... 

• 



• 

• 

.oSkovaS8a 9 p&lv&DI tamalkuuta 

1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 67 

Herra • 1 n 1 s t e r 1. 

Kunnlolttavlmmln llhetln Tellie, Herra K 1 n 

t e r 1, oheeDll1tett71n& 11 kappaletta Koskovan-1ahet7" 

ton raporttia n:o 2 tUtA p&lv&ltA. 

n;o 2 Ulko-llongol1an p&äIllnlsteri tilanteesta. 

Ottakaa vastaan, Herra K 1 n 1 8 t e r 1, t&7-

dell1sen 
.=1.« ...... 1 ;;yo,,)uu;;!. ffi 1. 

(l , . lLf''l ·tJ-~~ . 

He~a 'ruoaarl J.. BJ.CUKLL. 

Suo.en ulkoasia1uainlsterl, 

Helsink1. 

UE 10: A 3/2. 
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.• .. 'O ... S ... ~ .. O .... V .. A .......................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ....... 2 ........ . 

.. o.ko ......... .. s s a .. 3 ...... p : nä .. t.am.lll ........ k. u u t a 19.3.6. .. . 
J zrt Jal .'1> -H, . 

A s i a : ........ ,TJ.l.k~ .. o.yolllUl .. R .... 11l1.lhrl 

... ~1l.antuat.a •....... _ .................................................. ..... . ~ .... \ • .• v 

'l&nl1An on · tlk&ll.1al .. , 1 ehdi .. a Julkai.tua !aa.' ln t»

doltua Ulan-Bator'lata, Joka aialltaa. sikllaisi.ta 

tettuna. in extenao Ulko-.ongolian Kosko ... as.. paraikaa 

... &11 pl&ainisterin, Hendun'in wAs.ooiat.d Pr •• a'lnw takllll.ell. 

edustaJalle , LlOld'ille antaaan haa.tattelu. Xu aainlUu 

haa.tattelu erliaal .uhteisS.& on mlelenkiintoin.n, .elo.tan 

ta lyhJe.ti ale~ana. 

H.rra Lloyd aa.ttaa pllainisterl Hendun'ln ... a.tatta ... ak.i 

.euraa ... at kuusi k7.yaystl: 

1. Onko ol ... s8& ... aara. .ttl Japanilaist.a tai 

laiaten taholta llhltul .... alauuA.... t.htai.iin yr1tyk.la Ulko

~llan alu.id.n ... alta .. i •• kal' 

2. ~ateooko Ulko-Koqol1a. .tta tallaia.n .. kaantuala.n 

pll.&.ial118.na tarkoi tuka.. on Jyrkiay. .ten ...... An pU.na In

... oatoliiton raJoill.' 

3. PiUakIJ Ulko-Koqol1a hd.JUlIkIJ1aia& •• llai.ia 

kationeJa. Jotka ... oial ... at .... tll .ulta kaa80Ja •• kaantuaaaa 

Janilai.~aand.hulai ••• a .o~aa Ulko-Kolllollaa ... aataan' 

JAKELUOHJE : 
!a ... allia.n. 

UE 2: A 4. 

J akeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkai .... .. ............ minis rerilllle. 
EI ulkomaaedu.tukaen t iedoltukalin. 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoa. iainministeriön tiedoi .. 

tukalin. 
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4. Onko pyrkl~a tUl"Yata IeUTostoUUca 

sodan varalta alheena valtuuakunnan QJk7lselle vlerailulle 

Kosleovas8&' 

e. .lkl al&ra aotavakel oa Ul.ko-Koqoll .. 

tl k.,tettlvlssl puo1ustustarkoltu:taila valtauksea 

Jolta vasta&l1! 

6. Onko raJalla 19 pl1TbI Joulukuuta 1935 _ttuaut 

selkkaus 'eidlD alelestanne pldettlvl aatunnalaeaa 

aa, val vallkohtauksena, Joka JOhtaa sota&l1! 

~utea D&t1y. ovat k7s~kset varata tlaallllall. 

taukset eiTlt k711akUJl ole yhtl ta .. IlUall, autta k.,. 

nlista kuitenkln rllttlvaatl aelville, IIltl tilanteesta U1:to

.ongollan raJol11a ehkl ene.... Beuvostoll1tossa kuin Ul.ko-

.0DBOllas8& aJatellaan. 

1. Pl.latalsteri 

Vaatauatea pIIalaalta on seuraava: 

seloataa aluksi laaJastl vllae 

alussa Bulr-Boor- Jlrven lUODa aattuneea vlllkohtausen JIl. 

kelatl tapahtuaaln kehltystl Ja 

raJanBUvotteluJen :tulkua. ~ua Llhetyate tlatl alkalaemmls8& 

raportelssa.. on tehQJt aelkoa, ei alaulla ole a17tl tl •• 1 

7hte7desal alihea palata. K&lnlttakooa alaoasta .. , 

IIlnlst erl QJt aeloetaa llhe_la "m.hukuoa raJaneuvottelula

aa ealttaall vaatiaueta allDaDlll &tea diploaaatUstea auhhl

dea luomlaeata aaldea vl11111 •• 0. vaatll1uat& Jandahukuoa 

tunnust&mlae.ta Ul:to-KO~ll.. taholta. P&lalnlaterla aleleatl 

ei tlhla ole aitala ~IDaDlll.'1 aihetta, 

Unen kauppa oa Jotea:tla o18 .. toa Ja koa. Ul:to-lIoD«oU" 
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alueella ei an J(andahukuo. kaua&lal ma. SlUp.i'-i 

kab auUa ... TalUO, lukuUllottautta Japaala, ole tolatal. 

aebl tllDIlustanut J[andehukuota, alDlta Tukal aopll q a7a, 

alkB1 Ulko-IIoD8ol1&Jl pitl.181 ae e.81aalaed teh4a, 

kin Joe k7a~a ee1tetaaa ultlutllT18e. Taatlaukse. 

aa. ~oke.U8 Japani. tolalnnasta JraDdahukuossa 

Xi Il1&s_ ei 11708k1aa kehota Ulko-Iongol1aa 

leen minkäänlaisia Japanlla18ia aotilaaTaltuuakUlltla. -_ Vas

taukse.ta k., selTille, varainkln Jos ae 

taukaen kans_ toi8een kohtaan, etta Ulko-IIoagolla k~t.oo 

uusien yOlll,rsten TaaraJl aen alueita Taata... oleTUl ole. 

~. 

2. Vaetaultae8_ tahall kohtaan pAlalnla ri nlaeno-

1IS.&J1 ilmoittaa Jta taon.n_, et ta Japanin 9y1ahn nlal st .. 

lujen tarkoituk.e.. on Ullto-KoDlOll&J1 ltaenli!lzden tuhoaal. 

A!.!L Ja sen auodoataainen uudeltai JraDdahukuok.i/ aia~ 

.1 helppoa Talmlatella hlGltlt.,1t8ia IeuToatolilttoa ~a XII. 
x) 

naa TaataUl. 

3 Ja "'. Ptl.lalnlateri ei tab:lo ryht7f, alh1IlkUn 

nusteluihin Japanilaia-mandahulaiaen hJlklt"kaen aeuraulteiln 

nAhden ulkopuolisi8_ _18_, autta a"elee, eua ~ota1D_ 

rauhanrlktoalnen 0. oaaaaa aiheuttamaan Talkeita halrlGlta 

It7Ga aulasa aa18sa. Ullto-IIongoUa tonoo kuUellki., eua 

IeuToatollltto ~Gklt!lkae. tapahtuea.. tulee aTUk81. Vie. 

railun tarkoitukaena ta.. tana, kute. edell1aeaaJt1. TUOIlJ1& 

on ollut auta erldl.te. ~ok8evlen aalold.. aelTltte17.al_ 

den Talilla. 

x) Xann1DTäUa-olkelllelllaeat1 oa Ullto-MollBolia edelle_ XUn ... 
aUTerell18U1Id.e. alat ... -akuDta. 
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5 Ja 6. Vastautses.. aaneta.. al.t81 

luaeen Joulukuun 19 sattuneesta yllikohtaukaeata aelostua, 

Joka vastaa a!kalae lDllin Julkaiatua, Il1n1&terUSlle Ue4oUt .... 

a&Jl1 ko_uaikeen selo8tuna. SensiJaan al1d ei, 

nollls18ta aylna, Ilmoiteta Ulko-~DC011aa kIltettaYla81 0-

leYaD a.eell18en yo1aaa aaar&a. Sanota.. a1Jloaataaa Ulko

KoD«olialla oleyaa riittayaat1 yoiaaa Ja paattayl1-.r.rtta 

pUllatunkiJan torJuaia.kai. ~Gaka ... ei 

aeka1aaln1tun yallkohtauksen JOhtayaa sotaan; tolatetaaa 

noastaaD ya1te uusien hyOkkl7sten yalllllatelusta. -- Haaatat

telu loppuu vakuutukaeen, etta Ulko-.ollCollan kanaa, ~oka . .Jo 

on oppinut antamaan arYoa ltaena18yydelleen, tulee yliael

a.en verip1saraan aaakka alta puoluataaaane 

On helppoa havaita, etta haaatattelu, Jonka iael1 .. 

Illat klwarrukset lIouyoatoll1tolle ola:n 81 nuUuut, on 1Ioa

koyasaa vaaallll1e s&neltu. Sen a1alltD oaoittaa 

etta lIeuvostol11toa_ ollaan yu.ayaat1 huoleatuae1ta tapah

tuaa1Jl yaetaiae8ta keh1tykaeata Ulko-.oJl8Q11an Ja M&adah~ 

Ron raJOilla. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 90 

Herra Mln 1 8 t e r 1. 

Moskovaasa, 16 pAlvAaa tamalkuuta 

1936. 

V U-r t ai. lJ -~, . 

If'j, - J(, .1 

Kunnlo1ttavlmmln lahetln Tellle. Herra K 1 n 1 .. 

t e r 1, oheenlllte t ty1nl 11 kappaletta Koakova~llhetya

t~n raportte~a n:o 3 ~a 4 tAltA pllvältA: 

n:o 3. Molotov kansainvallaeata tl1anteeata 

n:o 4. Vallkohtaukaet Ulko-Kongollan rajoilla jat-

!!!!!!. 
Ottakaa vastaan, Herra • 1 n 1 a t eri, ta,del-

lisen kunnlo1tuksenl 

Herra Tuomari .1. HACUELL. 

Suomen ulkoasla1aalnlaterl, 

Helainki. 



......... O .. S .. X .. O ... v. .. ~ .... ................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ...... 3 .......... . 

.. )[oaioTa ...... ss a ...... ~3p: nä ... Umm1 ....... k. u u t a 19 .. .3.6 .. 

A s i a : .... IlQlgtg:v. ...... b~lll.T.ll1.U:t;I .. . 

tilaDt ••• ta • .......... ·································· ..... ............... . 

.................. .......... ..... ...... ........ ... ........ ..... ....................................... 

I:uluvan kuun 10 pllvanA tapahwl taau.a I:r.~'lIl auilJre .. 

• aa s&lissa tavaDllukala1n ~uhla1l1s1n lllUodoln Beuvoatoll1ton !~

tlnt~an panevan koaltean VII kokoonpanon 2:sen lltuntokaudea 

avaus. A~suksen tol~lttl koaltean puhean~ohta~a l:a11nla, 

Dl olivat useimmat neuvostovallan Johtohenkl10iltl Sta11a'1ata 

lahtlan. )JOs dlp10aaattlkunta 011 hell1. varatula .. 

altlo1ssa alealukulaaatl edustettuna. 

Paabuoal0 lltunnoasa kI1nt71 I:ansankoalalaarlea ne~oaton 

puheanJohta~an ~lotov'1a aeloltukaeen BeuvoBtoll1ton 

nltelaalta vuodelle 1936 ~a hanen tlB.. 7hte1deala 

• II aelontekoon Beuvoatolllton kanaa1nva1111.tl luhtelsta tllla 

haavaa. I:un Lahet71tG tulee erikseen klllttelell&ln hlllea 1 .. 

loatultaan kuluvan vuoden taloUllUUllJlltelaalta, raJoitu tlal& 

l11han olaan hanen launnnoltaan, alk1 koaki kansalaYlliata 

lannetta aa1laae8& .euvoltollltoa kannalta katlottuna. 

On I "ta &lukll _lnita, e ua ~lotov ei talla kenaa, 

kutea valtaavlasa tl1alsuukslala edell181a1 vuosina. r.rh~ .. 

ml".le .. " .euvoltollltaa IUhtllta ulkovaltoihla 7k81 tel lea, 

JAK E LUO HJ E : Jakeluohjemalleja: 

tavalllaea. 

UE 2 : A 4. 

Tavallinen, 
Tavallinen ja lIalkai ........ ........ minllte.llllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukaUn. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaaialnmlnllte.illn tiedol

tukalln, 
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ra~olttuu TUta ten ed.lllllalnltusaa auht •• a_ na a~ 
kaia •• pUn lausuntoihinaa, ~otka e1Tat IVq&an .uurla pii~ 

teia ottaea kaIpaa kor~auata.. er&1aiin Tlrtaukaila ~ 

tapahtu.iia Tll •• aikaisessa kanaainvallae •• a polltllkaa_, 

~otka IeuvostolUton kannalta OTat tarketta. Hall kohdiataa 

t&llGln huoaloa enal al~aa8& kahteen aelkkaaa, alaittUa 

toI8elta puolen erllden TaltIo1dea ekapaaslonlatleI1n, ra~ 

haat1lan sILllym18ta uhkaaviin pyrk1a7ksl1a, Ta81akohtana 

Beuvostoliltoa rauhanrakkaudell., toIselta, oaittala .d.lll. 

seen liIttyen. ltallalala-ab8sa1nlalalseen sotaaa ~a eea 

.ahdolllslin seuraukeiIn. 

)(olera1seakaaa suhteissa ei lausunto sle81la 

vaa uutta. !e_ Saksaa ~a lapania &Bre.sUTieleta alko

.usIata.han oa ~o Tanha elka han t&ll. auh~e.saa 

eel1ntuocla aalalttaTaapaa 11.l&lneh18toa. ~01l.1 oteta lu

kuua han.a Terrattain helkoetl perust.ltua TI1ttauat&aa 

Saksaa ~ lapanln valisen soUla81.11t.A TalIII et.lulhin. Oa 

snta kuit.akla .. lnlta. ettlL han puh_ssaan 

slooalJJrkl.,kal.ta ltlLlLn ~a tasaa yht~d.s.a aalaltassaan 

Puolan -.rGtaTa1kutut.#" ta n&iden tarkoitu.perl_ saaTUttaal. 

seka 1 kuan1 01 ttaa IITG. SUoa. eeuraaTalla huollaU tutsella: 

·!&lla1eet tY~dat elTAt ole TIeraita ..,Gek&&ll er&ll1. 

p111"811l. naapurl_a..... Suo...... JOA 7b & 

tautu. enlt.. agras.l1T!.11a. laperlal1atlalln Taltlo1blnl 

Baltian aaista ._.l~a.. haa ei _lalt.. altalD. 

Dial ttakoon ml te akla. .tta .010toT auhteiata SIk • 

• aan puhue •• aan 11801 ttaa .avo.toll1 ton pol •• aan ecle!

leeakla P7rklTaa suhteldea paraa..t.e.n aa14ea Talll1&. ala-
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ta tocUatutaeza o. •••• ... .tta .ea:~o.tolUtto h1lOltaatta 

ri.tlrildolsta polllttl.ella alalla 7llapltaa ~tka ... tl 

kilnt.ata kaupalll.ta .uoro.alkutuata s.taan kan.... 81tl 

.eikkaa, ettia Sakeakl. taeaa Aht •• IIA 0Jl halalla. 7hte1 .. 

tOlalntaan, pltaa haa a ... l~a.. oaoltuta.aa Sakean ulkopo

litiikan rl.tlrlJ&alauu4eata. 

Kltl Japani!n tul •• , a11ttaa Koloto. al~a. paltal 

7le1.1.ta lap.tlallatlal.t. p7rk~kal.ta. .Iltl, .ttl •• 

d ole suostunut h7ona .... ttDlQ7 •• oplauka.n tek_l ••••• ea,. 

.0.toll1tOll kan.... .ua .. ~atku.aat1 ~ar~e.taa .1l1kob. 

tauk.l. MADd.hukuon ra~olll. ~a .tta .. .1, .a1kta 

11 .uott. o. kulunut •• 1 t7kaen teoat., 01. antaDllt 

u.ta •• u.o.tollltan .b4otuka.a5 J7.~al8\.n ra~&koa1.alooal.n 

auodoetaal ••• ta ra~.elnau.te. ..1.lttaal.at.l. 

de •• a la~u haa: ·8.1 .. 11& o. pld.tta,., .tta tule1.la 1. 

k1aln_ kaukoitU.llla ra~o Ul... ei lopu ~a 

lal.t.n .. tlla.plirien J7rk~ka .. a on pa .. ta ra~o1ll .... 

nlin h7.1n .UIUlal.stl. kul. .all111euU .1eraU.IIk1. ._ 

lueld.. kautta.-

Itallal~.be •• l.1ala1.ta 

•• e. teboataataeea •• uyo.tollltaa perlaatt •• lll •• atl ki.lt.ls

ta ~~uta.1eta kapltali.tl.t.. ..14.. .llrtoaa.polltl1kkaaa 

7le .... , llaoltt._ u... p.riaatt •• lll •• n kannallOta 

.uht..... ~uurl .rott.... .~.o.toll1taa .11. ~1. 

h.naa1a111to •• a ecluatetulna, kuin ... ulkoP1lOlella 

ponarlll1.1.a .alata. IlUa .rikOla •• t! Italian kolOJl1al.l

.11. .aU.8J7rkllqbl1. Ab ••• 1a1a klutamaukaell. 
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.00 hIa Italiaa ,aaea tapaukae... 'o~Yaa nl14.n yo~l .. 

e.ltalat.ll~aD&, ~otka , tayolt'.l.Y&' .allaan oaltta18'a u~ 

4.l18en ~akaa1ata. P7rkll1,J.. ~onka hla emmnaa Ylela 

YU nuriin tapah~l1n ~a YallUsnl11. luokille hroo,. .. 

.. odottaaaUoll.1in s.uraaauklllln • 

• olotoy tekee launDlloaaaan 17h7- _lnll18&. IQ'O. 

telata !nI1antlln ~a Pohjol .. Jaer1ta. !b!raYa1tolhta. 

to on varsinkin JDclaDalD suht... 7.ta~11Inen. B&D 

taa ml.l11n Englannin ~k71s_ ulkoalnlsterlD Id .. 'ln 

yuotls.n Yl.ral1un .oakoya... ~a s.. k •• ta.s.a '.bl7n t .... 

uukBen, ettei D7k7ua ole 01 .. &8_ auaan .tuYastaltohUa 

.al4en YAlilla al •• ala kansainY&lleen politiikan pe~~

II,Jkse.sa. .aln 011.. -- lieaa hb -- GIl ol_a... aua 

parhaat e4e117t7kse' _14.. y&llat_ IlUhte 14.. ed.lle.. keil l 

hittllll88ll.. ArYateJlkln hukain.n It. o. ollut .010'oY'la 

lille 1..... Ihk& II,JGa Jac1annln .ahdollln.. II,JO,aYalkR'a& ko1-

lektl1Yl._ aYUD&Dto~&r~.st.l'" alka ... a ... l.... Baropa .... 

_Oa nhte.' Yh47BYal tolhb oYa t h&un aukaaaea. Yar.lakta 

ka upalll.ell& alalla. kehl U7De.' a&lDllDll1 .. sU. HIll 

ha kuU.ak1n aua. et,a .rut YaIlholll1 .. t. 

l1atuYat pUrlt aaa_. koettaYat hUrtt. 1&h_t7a1a~1t1. 

kaa Yh478Yalto~_ ~a .auYOdol1Uoa ~IU.. polUl1kkaa. 

-~olla 71818 .. rauhaa .117""1 ... bmaalta oa ait. ~ • 

•• ml t7.-. SaD&l.lallaaa ei hla Y11ttaa lop»uk •• &ll. tapahtla~ 

•••••••• EoalaterDla kozacr •• slD a1h_t' ... aa Y&l.I:tohtauk .... 

hall1t.,- Y.l1Ua. ~oab. 7hte74 •••• Yh478Yal.to~.n halUtu., 



kut_ llUiat.ttane... er1Ua1JL urkk&a .. 181 .... llMtela. 

tu neuvoatohallituk... ulkopol1Ult:kaa kaka1a1elll117cleta ~a 

~ob. ~oht1 'Yb47.val**s.a t.lIkIlaleell ea.urlahet78tb m.-U .. 

vaan suplstaal.eea. ~llla1JL .allla ollutta ~s~ata, 

ta1ll lleuvoBtohallltukeea vastuuta ~o.1llte~'lll tola1D1l&8ta 

vllttAA Molotov koak8tt.l .... ta .,Os aa1ll1t.s8&an dlploaaat

tlst.. suhteldell kat.ke&md.esta ur~ ~a .euvoBtol11tDa 

valll1a. 

PaheeJSBa lopun 0.1 &taa Molotov pUll" ara.l.1al.l • 

• erkt t 7kselle •• uyo8toll1~1l ulkopolltl1ka.sa. B&D tule. Ili

.1ttaln kataauk.esaaan sllhell tulok ••• Il, etta .euvostoll1t

ta uhkaavat D7~a&Il suuret ulkonaleet narat ~a .ua t .. 

II&D Yllokal Oll vlltU.atanta, etta PUIl .. ar.el~all tat.telukel. 

polauutta edelleen vahvl.tetaan. ~UIl h&Il tassa 7hte7de.sa 

aainit •• e, etta val UOIl .enoarvl0 vuodelle 1936 tul.. sI

an taaun huoaatta via llalllUraraho ~a puolu.tustarkoit uk.UIl, 

ottaa kokous llaoltuksen vastaan valtavin BUo.lonosoltulaln. 

Tuskinpa on ol_as_ toi Ilta aaat.. ~ollka ed1l8kululu_ 

tukan puolustu_aararaho~a kosken e.1t7a vo1Bl .aada 

lal.en vutaanoton • . 

"1Illttakoon 10pukal, .ua IIolotov'1JL puh. 7le1 .. aT71-

taan 011 rauhall1.. ~a .1all.llllta&Dltln taa.a o_s_ auur1n 

pl1rte1Jl katso ••• 1ko .atalllnen. 
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• . O .. . S . . K .. Q .. .. y . ........ .. ........ .. ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o ... ..... . 

.. Ko.s1tQya. ss a . ~6 p : n ä tammi k uuta 19 .~6 ... 

Asia : V.lUkoh.taukse'l . Ulko!!Kon,sol1aa rajoll-/~"J(" " 

... la. ..... .jatku.v.at. 

Salainen. 

V&likohtaukset tJlko-lloD«tl1an ~a KaBiahukuon vl11eelll n-

~ ~alla n.,ttlvlt ~atkuvan. Beuvostolehtl.n mukaaa o. nIaIttlla 

• 

~Ille_ kuluva kuun 15 pii valli sattunut uusi 

kaus mongolll aisten ~a mandahulaia- ~ap&lllla1at_ vllilla. MainIt

tuna pilvInl kohtaai mongolIlain8ll ra~avartio-o8aato llhella 

Haranur-~Irvel. ne 25 ka raJalta tJlko-llollBollan alueella 

lalsen pIenehkGn ~oukko-o8aaton. ~oka lYh7SR laukausten vaih

don ~Ilkeen antautui. Vanglkai ~outui , aaeatettua sotilaata 

~a ~oku malrl aseatamattoala barguuttI-alkuaauktaIta, Jotka kui

tenkin laå.ett11n palaamaa kotia selitettllUla, ettl Japanilai-

set ol1vat pakottaneet held.lt retkelle mukaan. koska alue au-

lI:a kuuluI Ilandahukuoll e. 

AikaIaaapien raJaselkkauate. aiheuttaaa noottianvaihto on 

Dlttellll.ln JulkaIatu Ul .... Bator·1s.... Ulko-llollBoUan halUtukse. 

vutalauaeeaeen Joulukuun 22 pliv&lta 1935 on Jlandahukuon hal

litua vaa1annut kahdella !looUlla. sa..n kuun 25 Ja 28 pii

vll ta, Jolasa ae puol eataaa ayyUU ulkoaonpllla.1ala. Joukko

~ tUDteutualaeata Kandahukuon alueelle Ja uhkaa ·plAttlvll1a 

JAKELUOHJE : 

'avalU .... 

UE 2 : A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lislkai .. ... .. ............. mlnl.lerilllle. 
Ei ulkomaaeduatuk.en lIedoitu~.iin. 
Ei ulkomaaedultuksen. mutta ulkoasiainminiateriön tiedoi· 

lukiiin. 



tolaenpltel11aw, ~ollelT&t 

taa Ulko-Kongo lla kuluvan 

Jossa se, to.rJuen Taltteet 

ne lopu. Ba1hln nootte lh1n Ta .. 

ta.m1kuun 12 palTID& nootl11a. 

Ja Tl1tat8n alkalaeapl1n ehdo-

tuksllns& selkkausten 

m.m. "El kukaan koko 

kanaa P7rklal sotaan 

Toaeeralal selkkaukala 

kansaa" • 

vUkO 

Epltietolsuutta 

TIllkohtaukset 

rauhanomaisesta ratkalsemlaesta lau.uu 

mallllB.saa ualto slta. ett& Kongollan 

Japanin kans.. Ja slina ml.le81& 

Japanlla1 .. msad.hulalst~ JoukkoJam 

tuskin 

011s1 

aaattaaltaan 011 a 

tapahtuneet Japanin 

silta. ette 1. 

proToaoll111Dt. 

sen tunnustel1essa etenemlaaahdolllsuuksla lAnteen. 
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Koskovassa 23 pllvAna tammikuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ / 

N:o 146 ~ .2 ST ,f.J.., ~ , · 36. --_. 
Z ~71 . H. 

~ ' " 

Herra K i n i s t erI. 
S-- e( 

Kunnloittavlmmln lähetan TeIlle. Herra Kinis-

t erI, oheenllitettyinA 11 kappaletta Koskovan-llhetys

tOn raportteJa n:ot 5 Ja 6 tältl piI Tllta. 

n:o 5. Beuvostoll1ton Ja Ranskan valisista suhteista. 

n:o 6. Beuvoatonatsiona11am1sta. 

Ott~aa vastaan. Herra K 1 n i s t e r 1, tlydel-

lisen kunnioitukseni 

Herra tuomari .&.. H.&.CKZELL. 

Suomen ulkoas 1ainm1ni st eri, 

Hels1nlti. 

UE 10 : A Sf2. 
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. Jl .. O .... S ... X .. O .. .. y .. ..l. ......................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen • 

RAPORTTI n: 0 .... .5 ............ . 

)[oakoy.a ..... ... s sa ..... 21 p: nä .. t.ammi ...... kuu ta 193.6. ... . 

A s i a : l .eu.v.A at.o111:toJl. .. J& ... RaD.abJl. ..... .. 

. yI11.s18.1;.I.. .. auh.tai.sh.L ........................................ . 

Jo kotvan aikaa on saattanut havaita, ettl neuv08to

lais-ranskalaisiin. kesilla niin llheisiin auhteiaiin on tul

lut Jotakin hliritseväl. Joskaan suoranaisia h7Gkk~ksil ei 

Ranskaa vaat aan toistaiseksi ole tAkUUsesal lehdiatOssl 

nyt, on lehtien slvy Ranskan politiikaata viime aikoina 

huessaan kaynyt erittäin pidlttyvlisaksl. Jopa arvoatelsvaksi

kine Syyti on myOs panna merk ~ lle. että Molotov selostae .. 

saan Isken T~tantoonpanevan komitean kokoukse8sa kansainvälis

tä tilannetta raJoittuu Ranskasta puhuessaan vain mainintaan 

keskinl1s ta avunantoa koskevan sopimuksen alleki rJoi ttamisesta 

maiden valilll Ja Laval'in vierailusta Koskovassa • 

leuvostoliiton kannalta kalaoen onkin Laval vi~eaikai

Se88& politiikassaan epaileaat~ useassa suhtees8a antanut 

het ta tyy tydttGII.1Y teen. Alhe ena tlhlll voi daan ens1nDlkin 

nita vitkastelu keakiDl1stl aTUDaAtoa koalavan aopiaulaen ra

tifioimisessa. TalJ.11 laskettiln kaiken todennlkGiBJlden mutaan. 

ettl ratlfiointl voisl tapahtua auuremmitta vllvytyk8ittl Ja 

kun nUn et ole kI~qt. vaan ratlfiolntl on al1rty~t kuu-

JAKELUOHJE : 

!avalllnen. 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIaIk.1 .... . . ........ mini.lerllllle. 
EI ulkomaaedu.lukaen Iledollukalin. 
EI ulkom.aedu.lukaen, multa ulkoaalalnmlnlaterllln liedol

lukalln. 
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kaudesta kuukauteen. on taalla Tarsin 

tellla tultu sUhen k&s1tykseen, ettl TalUn on tullut uu_ 

sia vaikutull5la Ja laskel.mia, Jotta oTat h&ir1.J:meet asian 

saannCllista kehitysta. On rUTettu suorastaan ep&llemaan La

val l ln suoraviivaisuutta, mita tulee haluun kollektiivisen 

avunannon Järjestämiseen Europassa niissa raJoissa, mitk& 

Saksan Ja Puolan kielt.,tyminen myCt&vaikutultsesta Ja 

kleltäytymisen vastava ikutus Baltian maissa 8i11e maaraavat. 

Tahan epailykseen on ai tapai tsi tUlli antaa..ut tukea kaka! 

seikkaa, nimittäin toiselta puolen Laval'in T&ltteleTI 

nanotto Kansainliiton pakotepolitiikkaan nahden Italiaa 

t aan. toiaelt&- taas viime aikoina Ranskan Ja Saksan 

ken k.,dyt keskustelut, JOiden sisällC.ta Ja tarkoitukses

ta taälla ei olla tarkemmin selTi11&. mutta Joiden eplil

laän osoittavan Laval'in horJumista Beuvostoli1ton Ja ~ 

san vllilll. 

TodennlkOlsestl ovat .euvostolilton huolet. mita sen 

Ja Ranskaa välisen avunantosoplmuksen ratifiointiin Tilme

ma 1ni tun taholta tule e • a 1he et tOlllis.. Se tul ee arTa te nk1n 

ratifioiduksi slinlkln tapaukae.... ettl Laval'in hallitu.

kallll1 Jatkuu. SenliBlltal n~ttu DTqUJl taas 

ta. ..ttl III.YC. Ruaania 7ht77 niiha n1t 10iha, Jotta .e. 

voBtol11tCll kans.. ovat tehneet t&llllnkalta1.en avuatua.opl

muksen. .11~tl preIll1s.elat& IAhtlea ei .euTostoll1tolla 
paktl-

ropala1se ... , politiikassaan .11. pitlls1 ~k1lan olla sa-

nottaTaa aihetta tT,Jt7S&tta.yyteen. Usel.ta .erke1atl p&l~ 

tien on kuitenkin tAlli haaTaa niin aataa lal_. aitl 



sen ranskalaiseen poli tiikkaan tule., mistä taas JOhtuu, 

että se kaikesta päättäen näkisi mielelläan Laval'ln hal

l1tuksen kaatuvan. Se toivoo nimittäin. että hallitu.vaih

doksen sattuessa Ranskassa valta ai1rty,J vasemmalle Ja 

ta sille s1110in tarJ outuu suuremmat mahdollisuudet sen 

t a rk01 tuaper1en mukais een yhteietyOhlSn Ranskan hallituksen 

kanssa. 
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.ll .. Q ... S .. K .. Q ... Y .. .A. ....... .. .............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ...... .. .6 ...... . 

. )(o.kov-a······· ssa .. n .· p:nä ·····~_l· ···· kuuta 19 .... $6 

As i a : .1I.e.u.v.o • . toaat.a1.oDAl '_lsta. .. 

El 01. neuvostopolitiikkaa vilme vuosina I.uraaaeell • 

ollut vaikeata todeta, ettl nsuvostovalta. huol1Jutta ltau

nii.ta ohJelmalauseiltaaD sen vallan alaisten kanaalllluuk

a1en itsemU.rllJll.oikMlde.ta J.n.... lhlL euallllll&D on 111~t 

Ja 81irtl1 Jatkuvaati suurv.nllli8.~ nataioDAliaailn. Merkit 

ovat Jo kauvaD olleet selvlsti n&kJvissl eika ni1tl 

vili 'ahoilla PlritlL erikoisesti peittelemllLDkllD. Joskaan 

n1istIL tebtlvia loogilllåiå Johtop&atOksll ei tahdota tunnua-

taa. 

Tosia.ia on, ettl vIeraiden kansallisuuksIen asaa& .eu

vostoliitolsa. mita tulee niiden kanaallilten ellmlDmuotoJen 

l&illttlmlleen Ja kehittlalseen. on vi18e aikoiDa TUode.ta 

TUoteen klJQli lhIL valkeammakll. Qalen he1aolalstemae kohta

lo KarJalassa Ja lDkerisBl, Joisl& ~tt ... ln el alnoastaan 

katsota kaikkea, 8i:tIL vilUaa tieto1auuteu kansall1lelta er~ 

kOi.uudeata, neuvoltovastailekll hairahdu8ekal IHta Johtuvine 

ransailtutalneen, va.. Joisl& vaeltan asuailolkeuskin 

taililla aautDIiJolllaan .. tehtl :ta.vavan luurvenal&lsen nat. 

JAKELUOHJE: 

ta ftl 1 IDI Jl. 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemall eja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai ..... .. ......... ministeriölle. 
Ei ulkomaaeduatuklen t iedoitukalin. 
Ei ulkom •• edultukaen, muttr. ulkoasiainministeriön tiedoi. 

tukaiin. 
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~ioDallsain tavotteista rllppuvakBi. on siitA riittavAna to

distuksena. )(yGs Ukraina ssa Ja 1IlU1l1akin .euvostoli1ton r , 

JOilla on asianlaita suurin piirtein katsoen saaa. Sielll

kino kuten Suomen raJoilla. pel ä tään raJantaka isen tartunnan 

voivan virittää eloon Joltakin enemmin tai vAhemmaa 

kansallisvaistoJa verrattain alkuperäisenkin väestGn 

sa. .euvostovallan taholla koetetaan, kuten tunnettua. asla 

hAmatA sillA selityksella. että kyS~8 on sot l a spolilttl

sista näkOkohdist&. Jotka vaativat erinaieiA varmuustoimenpi

teitA raJa-alueilla. Etta kysymys kuitenkaan ei lksinoaaan 

ole tAsta, osoittaa se, etta suhtautuminen ayGs sisa-Ve~ 

JaIla asuviin viarashell110isiin on vi~e aikoina huo .. ttavas

t i muuttunut. Esimerkkina tAsta mainittakoon, etta täällA 

on valvauduttu pitamaän vierasheimoistea kokouksia. Joiden 

tarkoituksena lähinnA on ollut osoittaa, ettei 

toliitossa asuvilla vierasheimoisilla, m.m. suomensuk:uisllla 

heimoilla todellisuudessa ole mitaän verial~ita 

sa. 

Rinnakka1ailmiGna edellama1nitun natsionalistisen 

sen kansaa voidaan pitaa iaanmaa-kasitteen uudelleen 

teanottamista Beuvostoliitosaa. Kuten tunnettua. oli taaa 

site neuvostovallan alkuaikoina pannaanJulistettu, koslla sen 

katsottiin ilmaisevan erikoisesti porvarillisille lIIaille ollli

naista natsionalismia. Ruomautettakoon tlssa yht~dessl 

etta neuvostokomauniamin psykoloogisesta vaikutuksesta 

den sosialistisiin piireihin on ~~ todistuksena se, ettl 

tama arViOinti, mitl is&naaahan kansalnVlllsyyden rinnalla tu-
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lee, alkoi ~o saada Dl.1den p11rien radikaaliaia. aiTU" 

toissa varsin tukevan JalansiJan. I7t on kuiteDkta 

valta itse saattanut tlaln ka.ttteSD uudelle.. kuDaiaan 

kaikesta puttaen saanut aUta erlno_isen vl.lik&ppaleen var

sinkin tlk&lalse. nuorison kaDsalliavai.to~en 

Tassa suhteessa on otettava huoaiooa. etta aaaper& 

tluUla ~uuri nuorison keskuudessa on ollu' tahl.n erlttUn 

otollinen. Sita on~ kuten Lahetyatalla useaati on ollut ai

hetta tiedolttaa, vallankumouksen JalkeiB1Jl& TUos1Jla, kasva.

tettu ei ainoastaan t~a1n tletla&ttOllba ul.ko_Ula 

sevista oloauhteista. sialla va1kuttavlsta soaiaalls~t& ~a 

poll1 ttis 1sta virtauksJa:ta. vaaD Helka 1 aen kaava tuksessa, 

mitä ulkomaihin tulee. on kiinnitetty paahuoalo sen vata~ 

muksen luomise .. , etta ulkoaaat a.o. porvarilliset vallat 

yleeDSA poikt~si8ta tlkalalsessa mieleasa en 

hua -- ovat .euvostolllton vihollisia, Jotka mitkl 

min, mitka Julkisemmin a~attelevat vain ~akt".ta .euvoato

Uittoa vaataan Ja n8llvostovallaD kuklstamiata. 

tusmetodin yhte7desaa on tietenkin ollut JOt~lD helppoa se

l1ttaa. etu tama ulkomaiden vihamlellsna ei kohdistu yk.

siDomaan DeuvostoJlrJestelmU vastaan, vaan neu.voBtovaltlota 

vastaan semmoisenaan s.o. venlläista ialDmaata 

puolust ulnen s11s on ~oka 18en ken.ala isen ens aain. Tel vol

on tlllaln vaiettu slita. etta neuvosto

suurelta osalta Juutalaist en halUtse_. 

se taata s,vyata tai aulBta vaikutti.i .. 

l1suus. 

valtio 

mutta 

ta, ei 

Tietenkin 

tapahtutoonpa 

toistaiseksi ole havalttavisaa mitaaa 
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&nimosi teetti& vellassa olevaa Juutalaisuutta vastaan. 

Ottaen huomioon . sen kasvatuksen, Jata tasllA 01. 

maininnut Ja Joka on kestqt tarpeeksi kauv8ll, Jotta aen 

saaneet ikUuokat Jo alkavat olla edustettu1D& la1nsUdlDtG

elimlssä, Jopa mälräävi.mJlllkin paikoilla Beurostoliitosaa. 

ei ole varsin ihmeteltävlä, että tasta kasvatuksesta nous

sut nats10nalisJI1i on ottanut erikoisen huolenpiton8& 

si sotala1 toksen. Tl1tantoönpanevan komitean äsken pUU7-

neesal lstunnossa ottivat kokouksen osanottajat 

korviasärkevalla hyväks1Dlisellä vastaan Tuhatahenkin ilmo 1 

set puna-armeiJ8Il miesluvun huomattavasta korottamiseata 

sotllaabudgetin lisäämisesta llheDld kaka1nkerta1aekai. 

tov'in a&masta asiasta paivää aikaisemmin tekeaAD 17hyen 

moituksen 7ht~desal ollvat suo sionoao Itukset, Jotka 

k1n kohdistuivat Voroahilov'Un Ja StalIn'lin, Jossak1n .... 

rIn hillltyapla. loka tapauksea8& on tOdettava, etta se~ 

laista innostusta sotalaitoksen Ja varustelun hyvAk8I, kuin 

mika tuli nl,QvUn mainitussa edustaJakokoukseasa e1 voial 

sattua miaaään porvaril11sessa maaasa. Laanaolevlea diplomaat

tien keskuudeasa olik1n s. a,1&tua 71e1nen. • ttä Beuvoste

liitto ~k7aän kielt ... tta on .allaan .1l1tarlat1a1n maa. 

On tietenkin •• lvaa. etta B.uvoetoliltto 1tse a.lit

taa t .. 1A suuren l1aavaru&t. .lun 

vaarasta 7leen.a Ja erikoi.e.tl 

JOhtuvan kasvane.sta aodan.

kaavaneeata ~Dkk"ka.n 

raata •• uvo&tollittoa 

etta •• 0.1& alue1ta 

vaataan. !U8k1nJa .e ltsekAan uskoo, 

van·aan .ltUn ~on.,.t& lah1alkol-



( 

D& 011s1 oclotettaTi8aa. JIIltta s. saina. ettl. D8llyostoyal

ta ~qäAn k~ttl... ltse ka .. att ...... aa Dahloaallaa1i 80U" 

lasmahtin8& 11 ... 11118 ••• , ta.o hak .. tt. .1el.en se. a~a~ 

sem. et ta t.... neuvoRolsa-aal118Ulla ... hull.att-. kalke .. 

ts tl.kl.l .. lsestl. rauhaaprapagamaata alkaa 

ten kl1hkODat lI1oDa11811l1 yle eaaD:l. , kehittyI. l.,erlalhalbl. 

TImI. on kaikklen. var81D.kln BeuvostollU_ Daapuruud..a. 81a.

vle. maiden 0... puolustustaan &~atell ••• a.. .1ta valc&vl~ 

min otettava huomloon. 
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Koskovassa, 30 päivänä 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 186 , 2 st:!~ Jl . 

Herra K i n i s t eri • 

Kunnioittav immin lähetän Teille, Herra K i n i a -

t eri, ohellisina 11 kappaletta Koskovan-lahetyston 

portteJa n:ot 7 Ja 8 tältä päivältä: 

no. 7. Hirotan puhe en arviointi Neuvosto

liitossa; 

no. 8. Laval'in Jälkimalninnasta lIeuvostolii-

~. 

Vastaanottakaa. Herra K i n i s t erI, tlYdelll-

sen kunnioituksenl vakuutus • 

Herra TuomarI .1. H.A.CUi:LL, 

Suomen ulkoasla 1nmlnlateri. 

Helsinki. 

UE 10: A S/2. 
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Japanin ulkoministeri Kirota on ASken haJotetun 

tt tln viime18essA istunnossa pltAn7t puheen, Jossa hAn nAhtAvAe

ti uusia vaaleJa slla1llapitaen suurin piirtein hahmottelee hal

lituksen ulkopoliittiset pyrkl~kset ei ainoastaan tAlla het

kella, vaan tulevaisuuteenkin tlLb4&ten. Kun lmo_tta.va osa pu.

heesta vAlittOaAetl tai valllllaestt koskee suhdetta Heuvoste-

tt 

liittoon. kat80n aiheelliaekai sitl tAlta osalta tlAlll eaa

tavissa olevien tietoJen perusteella aeloataa. 

Kirota keaklttaa lausuntonsa Japanin ulkopoliittieista 

P7rkllDTkaista, mita tulee pol1tiikkaan Aasian lIlannermaalla Ja 

lAh1nna KUnassa, kolmeen kohtaan. JOiden kaikkienk1n voidaan 

kat80a kohdiatuvan .,OB .euvostoliittoon. riippuen SiltA, .i~ 

kI painon hlOen kolmanteen kohtaan aisllt7vllle ulkopoliitti

selle tavotteelleen. n181ttain ko .. unl811l1n eteneaisen ahkAl.ellll

sel1e Aasiassa antaa. Bna1allseaBl kohdassa han vaatii Kilaan 

ehdotonta Ja verQkteetonta .,Otavalkutusta 7htelsen lt"aslala~ 

Ben politiikan alkaanaaaa1sekal. Toisessa vaatii hlO kiinala1 .. 

_dahulaieten suhte iden lOpull1 Ilta JIr Jeatllli.ta, alkl 84ell7'

tU llaa4ahukuon itsenall1J'7den tunnustulata Kllnan taholta. Lie-

JAKELUOHJE: 
!avalline. 

UI t : A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ualkal ................ mlnilterllllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukllin. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tledol

tukann. 
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RAPORTTI n : 0 1. . 
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J panin ulko 1r:1 t rl Hi rota on ak en h ~ote tun '\ rla 

t l n v!illleiaese istu o ·· sa p1t t uh en , Jo sa hän nähta 

t1 J8111 V eJ elI :1 lt en sU'rin p l i rt ei n hahmottelee h 

l i tuk n u lAopoll · ttise t D rk i~k t e1 no et· an t äl l ä het-

k 1 , v .... 6O t.ul iV 1suute. nlcin tähdäten. Kun huo ttava os a pu-

h e eet v 1t!j. a t1 t i v lUU et! koalree euhd.e tta auvo st o-

l1i ttoon , k t son alh~ell l se ~1 a l tä tal t osalta t a lä 

tavi r olev1en tie oJan perusteelle eI s t 8. . 

Hl ro ka s ki ta 1 U B ton8a panin opo111 tUei sta 

11t tulee pol i t1 i kkaan as i an manne alla Ja 

1 äh.1. ru ln' a , kollle Jtoht M , Jo1 en kelk' 18nkl n o aan 

k .. ostoli ttoon , 11 puen 811t , mi~ 

n hå n ko n k obt an a1 1tyvälle ulko 0 _11 tu-
ee 1 t vott 1 een , nl ltt .. l n ko unisIlIin e108118 1e en ehkäl seml-

- 11 eä 1cohd a än V 1. t11 Kiinan 

eh otont tu 111 yht eisen ita&ssiala l-

Ben oli t iklln a 1k n :1 3 e kel . 't'o1 v ~ ti hän 

e t e Men 10 ull1 &ta J4.rJ 1k ede11,rt-

g~ 1 3 nä l r -d en t u 11 1et a K11 an t cllolt a. L 18-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

! 'lV .1l 1nen. . Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa1kal ............... .. minlat.rllllle. 

............... ..................... - .. ... ... .... .... ..... .... -.... ................... . 
EI ulkomaaeduatukaen tledollukaiin. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalalnminllterilln tledol-

tukal in • 
...... ...... .. ............. ..... ......... _ .......... .............. ................. . 
UI. : A 4. 
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naista hylSkk~sta. ainka 'fUoka1 Hirotus puhua taalla al

heutta.. reaktl0 tuskin voi JOhtua muista syistl, 

heen sislltamlstl klrJesta kommunistisen tnternatlonalen eka

pansionipyrki-rksla vaBtaaa Kaukaisessa 141ss" .euvostolli

ton Ja Uruguayn vIlisen asian tultua Kanaa1nlliton neuyo .. 

tossa Urugu&JD taholta kaikesta plattlsa erittain huonostl 

hoidetuksi, on talli toteamuksella oaa mielaDkilnton8&. 

TlIltl klaln en Pyat7 arvo stel eaal.ll, mis8& mll1"1n 

Hirotan puhe todelllsuudes8& antaa a1heea yll&8eloataaiinl 

tlkallisi1n arviointeihin. !odennlkOisestl on taal puoli 

asiasta ollut hlDella slvuasiaDa Ja, alnakln alkukohtaisea

t1 katsoen, pl&aslall& painostus Kiinaa vastaan. 

ten sotilaspiirien keks1m1n ita-aasialaisen .onroe-opin Ja 

sen loogillisten JOhtoplAtOsten me rk ei sai. MUtta 

lituksen taholla aiheuttaa tama p7rki~s. koaka se 

essaan huoaattavass& mllrlssa vahvistaisi Ita-Aasian 

muutenkin Jo verrattain auurta immuniteettia kommun1amitar

tuntaa vastaan. kaikesta plattlen . pal Joa suurempaa ulkopo

liittista hUOlestumista. kuin ~qlb konsanaan suoranaineD 

hyGkk~ksen pelko Japanin taholta. 



neepl han -- tledot ovat tls.I suhte.... vihan 

s11 _. vaatlnut Kiinaa IQ'Cls valmistuaB.an 

olevan PohJois-~iinan valtion tai Itsehallintoalueen eroaal

seen Kiinan valtlo1htfN destl. KolalmJlessa kohdassa taas. 
han 

liseen liitt7en, /kiinnittaa huoaiot. Kl1nan vaikeuksiin 

nlsaivaaran torJumlseksi maassa Ja tarJoo. edelllma1nltullla 

ehdoilla, Japal11n IQ'Cltlvalkutusta taman vaaran el1mlnoi.lse~ 

sl. 

Kltl Ieuvostollittoon tulee, s1saltaa tama kohta 

mikl altä puheessa enlten ki1nnostaa. T&aAn peruateella Ja 

huollmatta 811tä, että Hlrota suoranalse.tl puhuessaan suh

teista Ieuvoatol11ttoon tehosti 7stävall1sten suhteiden 

pl tllllsen tarke,yttl 11181 den vAlIUä, Jopa tAkAläist8-n tieto

Jen mukaan periaatteessa hlvAksyj Ieuvosto111tDn ehdottama~. 

mutta Japanin tllhan asti vastustamat ra JakoIII sslonlt 

kausten selvittämiseksi Ulko-)[OllCOll aste.. han el erikseen 

puhu lIitaan -- katsotaan taalll l8l1sunto ensi siJass. .eu

vostolllttoa vas.aan tlhdat7~i. Itse a.~s8& ei 

kaan altaan erikoisen oudok8uttavaa, sll11 IemvostoliitoD 

kopoll1ttlslssa las~lm1ssa merkinnee huoaattavaa pa1Jon. 

leva18uuteen tlhdltaa. 8e. että ~iinan 400 allJoonaa voi

tals11n 8aattaa bol8hevlkldiktatuurln alal.iksl. mistl 

kaikki tltl PlrkilQ'stl tai s&nolstDko toivetta häiritsevi. 

puhumattakaan Japanin Ja ~11nan 7htel.tola1nnasta tlsSl .~ 

t ••• aa. on neuvostovastaiBta pol1tlikkaa. Japanin taholta 

Ieuvostoll1tto odota llhl"'sBl tulevaiauud.... altaan auora. 



( 

naista hyGkk~stA, .iDkA vuoksi Hirotu puheea tUJ.la aI

heuttama reaktio tuskin vo i Johtua muista syista, kuin 

heen sislltamasta klrJestA kommunistisen 1nternationalen 

pansionipyrkimyksiA vastaan Kaukaisessa Idässa. .euvostolii

ton Ja Uruguayn välisen asian tultua Kansainliiton neuyos

to s sa Urugu&TD taholta kaikesta paAttäen erlttAin huonosti 

hoidetuksi, on tallI. toteamuksella oaa mielenltl1ntonsa. 

TäIltA 1clSin en pyaty arvostelema.8.Il, misd maariA 

Hirotan puhe todellisuudessa antaa aihaea yll&aelostamilni 

tatalaisl1n arviointeihin. TodennlltGisestl on tama puoli 

asiasta ollut hAnella aivuasiana Ja, a1nakin &lkukohtaisea

tl katsoen, p&&aslana painostus Kiinaa vast ~an. 

ten sotilaspiirien keksimAn itA-aaalalaisen Konroe-opln Ja 

sen loogillisten JOhtoplatOsten marke1saA. MUtta 

l1tuksen taholla aiheuttaa tama pyrklays, koska .e 

essaan huoaattavassa mäarässA vahvistaisi It~Aa.1an 

muut8nltln Jo verrattain suurta immun1teett1a 1commUD1 .. 1ta~ 

tuntaa vastaan, kaikesta päAttAen . palJoa suurempaa ulkopo

lUttista huolestuaista.. kuin ~qääD konsanau SUora.na1neD 

hylSkktQ'ksen pelko .Japanin taholta. 
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Kuten raportisaanl no. ~ kuluvana yuonaa olen •• 10.'" 

nut. .1 neuvo stohal litu. ole ua.iS8a .uht.l •• a ollut 

n.n Laval'ln vitaealka1a •• n ulkopolitiikkaan. S. pldl.tt71 km1-

teDkin Laval'ln hallituskauden Jatku..... antaaa.ta leb41atO •• a 
mainlttavampaa .IJaa '111e t77t~tt~d.ll.en. .,t hlnen kaa

duttuaan on •• n.1Jaan JAll1ma1ninta hlne.t& 1~dlatD8.& JOBa .. 

kln aaarln .. vonaia_paa. 

Kul t eakau et arvo.telulla ~tku.a ole ' aUlaan tavalla 

Iqcsnu.va ."Yl. Se ainoaetun ~ avolaelllll.iA m1a a.1kalaeua1a. 

tuo Julki .en, aika tl.lll& ka1aotau Lan.l'1a ulkopolitiikan 

vlrh.ekal. !1.e8& suhte.ssa mainitaan .nal alJaU.. hanc .w.
t_tUllla.ua hnaa1D.ll1ttoOll itaUalaa.ab •• a2al&1al.. aodu 711. 

teJd ..... Xataotaan. . t ta hana poliU1kkan_ ta ... qQ~be .. 

• & on ollut rl.tlr11d&... tra41talonaall... ranakalal •• n poli. 

tiikan Duaa. Job on t&!l4lDDTt hnaa1D.ll1tOll arvovallan h,. 

lteal ••• n Ja lqotU.&J&I. vaata_ kohd.latet1lll koU.kUll'l.en 711. 

t.latot.!naan Yahl'lat .. l •••• Laval 'la politiikka ._.IJaaa-

aaaotaaa-- a.l&111 ... '1 a.rkU.I lqonu.JIa ptI: kUHlIll.ta. !ol • 

.J"KELUOH.JE : 

. __ ._. __ ..... __ . ..hEaLls..& • ......................... ... 

UE t: • 4. 

.J"'eluohJemalleJ. : 

T.v.III ...... 
T.valllnen J. 1 ...... 1 .... . ...... ...... mlnlaterlOIl •• 
EI ulkomueduatulr._ tledoltukalln. 
EI ulkomueduatuk_. mutta ulkoaal. lnmlnllterlOn tledol. 

tukaUn. 



seDa, 

val'ln ulkopolttllkaasa pld.taaa haaen SQhtautuaistaan 

aan ~alleennruteluUD Ja hiilen tas.... 7hteyde... lNb. 0-

soi ttamau_ taipumusta sovil1DOntekoon SaD&Il kam.... !R'" 

laisell. mentaliteetille kuvaava.ti ~lla kat.otaa. 

siaaini~ tavotteen olevan ristiriidassa 71eisen rauhaa 

vahvistamista tarkoittavlen p7rk~ste. kanas •• 

Laval'in Jalkiaalnimlassa taal1a en ole huoaannut 

altaan Ilmaisua leuvoBtoliltossa tosiasiallisesti vallit ... 

vasta t7Yt~att~e.ta hAnen hit.ut ..... 

kalalsen avunantosoplmuksen r.tifioialsee. .ahden. !odeml'" 

kOisestl Johtuu ae tolvo~, etta .opimu. uuden 

sen toimesta nopeaati tulee ratlfl01duka1. SenelJaan on 

ollut havaittavissa arvostelua erlAa.a auntees.. ~O. La

valtin aisapolltilkkau nahden, nla1ttain alkUt a. 

auhtautualata •• takalä1sen 8&1l0ntataftll muka.. •• faaels

tt.iin liigolhin. Varsinkla puoluelehdissa tuodaan Julki 

paheksuainen auta, että Laval auka ei ole toimeenpannut 

E:amarla paatoata naiden 11180J. lakkauttu1ae.ta Ja 

1a lausutaan tOlvoaus, etta uu.l hallitus ryht7ial 

suhtee._ plAttavaapi1a tola.pitelsiln. 

hikkl 711l.aanottu on tUlla eaUntuotu llaa ka~ 

kea, 

ton 

aika onki. b7vln ~ettavisaa, 

ulkopOlitiikan tArke1mp&na tavotteena 

.11la leuvoBtoll1-

Ja tukikohtaD& 

hropaa •• 

pltkista 

kan .... 

o. D7k7&aa pidettav. b7VAD 7htelatolm1nnan 7l1&

J. kehltta.lsta Ranskan Ja sen liittolalste. 
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Koskevassa 6 päivänä helmikuuta 

1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ , , . . . . 
li:o 219 7 ,u'" taL. 3(;. 

% .3' . ·1 
' 0-

1 · .. · ,· 

{i Cl'l 

Herra M i n i s t e r 1. 

Kunnioittavimmin lähetän Teille, Herra M 1 n 1 e

t eri, oheeDliitettyinä 11 kappaletta Moskovan-lähetys

ton raporttia n:o 9 tältä päivältä: 

n:o 9. Beuvostoliiton suhtautumisesta Suomeen. 

Ottakaa vastaan, Herra K i n i s t e r 1, tlJdel-

lisen kunnioituksen1 

Herra Tuomar1 .A.. lU.C~ZKLL, 

Suomen ulkoas1ainministeri, 

Hels1nki. 

UI 10: • 1/1. 
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Kuten kaik..e ti 1le1s.mmillk1J:l on tUllDettua, aivat SUOa.n 

~a Ieuvostoliiton väliset suhteet ole paria viia. vuoden 

na olleet ta,sin tJYd1ttävia. TImA ei kuitenkaan aerkitse 

ta -- tahdon sen ~o aluksi sanoa, -- etta vllit tana 

na koskaan olisivat olleet todellisuudessa kar~i~ ~neita. autta 

sellaisia naapuruus suht e1 ta vaet aavia. kuin toivottavaa 

eivat ole olleet. SJyta tällaiseen asiaiatilaan voi olla 

min puolin, autta tahtoisin kuitenkin tassa suhteessa t.hda 

palasialliseksi s17kai Beuvostoliitan. nykJiseen kansainv&liseen 

tilanteeseen poh~antuvan ideologisen eplluulon SUomea kohtaan. 

Yhtena Beuvostoliiton ulkopolitiikan aiteD rehellista 

4t se tassaklall suhteessa on, ~aaka~n tassa 1hteJdeasa arvioiaat

ta -- nikJvi,apan& illkulauseena on IlYkJaan aodan aara .. ilaasaa 

~a aiihen liitt,en bJOkka,ksen valmistelu .euvostolilttoa vaa

taan. Kuten tUllllettu., .ell ttu .e taaan aa1laanrauhaa 

ta its.aan uhkaavan vaaran piiaalaili.ebi aiheu.ttaJak81 

llI. Saksan Ja Japanin la aJentuaiapJrkim,k •• t. li1eleatani on 

aen Ja .euvostoliiton valisii viia.aikaia1a auhteit8kin 

osalta arvost.ltava tata tauataa vaataan. 

JAKELUOHJE : 

.................. ......... .. ......... f.~y. ... U1 ................. _ ............. . 

IIE 1: ••. 

JakeluohJem.lleJ.: 

T.v.lllnen. 
T.v.llin,n j. Ii.lkai ............ ........ mlni.lerUllle. 
Ei ulkomuedu.luk.en tledollukaiin. 
Ei ulkomuedu.luk.en, mutta ulkoa.i.inmini.terilln tiedoi. 

lukalin. 
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LIllU. sUtl, .ttl lIeuvolltolU tto tod.lla laalte. 

Saballa ole vu eupanel0111P7rk187UU, s. alu.Ule U .... 

on luonnollist., ettl se tltl a~.taks_~uokaa& 

telee, altl tukea Sakaa tlssl P7rkt.Tu.a.lan vol ulkoaplln 

8&ad.. 'rllleSln on tietenkin lallinnl Pa.ola Beuvo&to111 ton 

less' poliittisen aopiauksensa perusteella SUaan k8Dllaa. 

ta laskelaat tls. suhtees. _118"'" ,.aarrettlvl.t1 pit .... 

.&llekln Ja sllloln el ole erikol .... in outoa, ettl .pa. 

luulot kohdin.uvat 870S Suolleell. sl111 tlllalae.. kabl_ • 

tl0." olisi Suoaella kaiketi ~o aaantleteellis •• tl k.tsoen 

huoaattava strate«lnen aerk1t7s. S&IIlaa voitane_ to.tD 

kln osittain s.noa 1IT0s Bal tiaa aatsta, utta nUden ~ 

nettu s&kaal.lspelko pelasta. ne, .inakln auurtD pllrteln, 

tlssl suhte.8s. Beuvostoliiton eplluulol1t •• 

Seur.ukae.. t18tl ldeolo«ise.t. .sentee.t., ~Oka tlll-

11 on toiataiseksl oaakauttu Hltler'ln Sakaaa v •• t.... OD, 

eUI Suo.... ~01le1 s. tabio .s.ttu. BUor •• taq Bnvoato.. 

111tcm talutuaauoraan, on ~q'" erlUUn vaneat. nlln 

holtaa ulkopolitUkhenaa. ett.i B.uvostol1ttto _tDUu1ata 

kuvU.laina 10t18n, koetta1ai tulkita .ltl tlh4&t7bl B •• 

vostoll1ttoa vaala... Kaikill. SUoIlen ulkopeliitti... to~ ... 

lt&D ilaauk.Ul. koetll& aan tll111 117tU •• 11t7. talli peha 

~alla. BUnpl aUul. vl.ton .1& kl1 t.ttlvl P741*7 •• kuta 

•• , a1ak& au ... halUtu. OD •• 1v18t1 ~lau1lJl1lt, 

tila ~. 7ht .1.tolal.t •• SbD41aavlu .... 1 tlold_ kas. 

puolue.tt ... a4.. poh~la Kuaa1alllto. p.r .. k1r~aa patt'el ... 

ko.tet... tlllla •• vl ttaa ...... ld •• loct.... r.en.t..an, 



tolal. eaao.. .1b41 ali.1 kaa8lll1aao.lallatl... Saka .. 

Suoa.. Ylllt7ka.lll tapahtuYaa .euyoatoyaatalata solutuata 

SltaDlID&Ylaaa. '"lA 7ht el.tol.l.tap7Z'k_k... .aaftte"ua Yl1a 

•• alkota& ataD41D&Yl.t.. Yaltlold.. taholla ete. ~oat1D

lal.ta palrt_nl ~a nra1Dk1. akalllll.aYll1&... plla1a1.t. 

r1e. kokooD.DUUu lakettlla H.:n.1Jlgl.al -toata pIlaala.. a 

Y&Il to181a8& tark01 tual. 8& - o. Ska1l41_ Ylak1. ~outUl'lU t 

eaki. .aari ••• uyoatolllto. eplluuloJ •• koht.et.l. .utta 

lGIDkl. p1d.tlAD Suo •• a sw.t1pukk1aa. Joka koettaa 

ekaa41D&vlala valtioita yht.1arl.t .. aaa 

kelaal I.uvosloliittoa yaataaa. 

0. .rlttll. yalk.ata piitelli, .la81 .lärta .1aA .p .. 

luulot Suoaea vastaa. tIIlli p.run,uYat tod.l11a.. klsit7k. 

a... yal Johtuyatko •• ehkl •• al alJaa.. ulkopolllttlal.ta 

tarkoi tub8llllUb.iauua.yhta. !ottahaa 0., ettl Suo.ea.. o. 

Julklauud.asakl. ..i1Jlt7Yla ~rk~kall. Jotka yolyat antaa 

tu.. Dlill. klaUyk.l11 e. Luuliela kult8Dk1.. .UI Ulll .. 

kl. ollaaa .Ild.. Ylrtauatea klltIllDGlll.e.tl kaataruud •• ta 

n.rkTlIIl rl1ttlyaatl .elYUll. Jottei .Ud.. s~ ellllDoiae.aaa pl

tlisl voida .euvoatoliitaa ulkopoll1ttlB11. kanna.otto1h1a 

vaikuttaa. MRtta .della.ataltQa ld.ologla. rakeDB.laaD tut • 

• t.... ede. ~ODklala1.Ula todl.tuakappaleUla .. qlla k •• 

paayat. 

Suoa •• ta_lta kat .... 1 •• uyoatolUt_ .481l18810a

t.tulla ....... tai vlh..... kl.lt.laella .uht~tqala.lla 

hl. VbUa .lIa4na •• 1 - H.. bllpallh.lla alalla __ 

.. ottavaa •• rktti.ta, _tta sotatate. aeltb.u.t_ -1la.C.~l.l._talL. 

IIuopaa. anlotta... _ qlla 87Ytl .ttaa •• h1lM1ooa. 

fll (i,=I:J.h-. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 257 n. 

Herra M i n i s t eri. 

Kunnioitt avimm1n lähetan Teille. Herra Mln 1 s

t e r 1. oheenliitetty1na 11 kappaletta Moskovan-lähetys

tön raportteja n:ot 10 Ja 11 tältä päivältä: 

n:o 10. L1tvinov'1n keskustelut Lontoossa ja 

Pariisissa. 

n:o 11. Tilanteesta Kaukaisessa Idässä. 

Vas taanottakaa. Herra Mln i s t eri. t~delll-

sen kunnioitukseni 

He r ra Tuomari A. VlCIZKLL, 

Suomen ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 

UE 10: A S/Z. 
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RAPORTTI n: 0 .. ... . 10 .... · .. 

llosko.v8-·· ... ssa ··10· p: nä ··h.elm·l · ·· kuuta 19 ·· ;3.6.· ? .tJJ'-6 :Ja.1. D . , 

IS-/t . H A. i a : Li t.Y.ino.Y.~in .. kesku.s.tel.ut.. ..... . 

··Lo-Dt~~Ssa. · .;1a ... P&r.l .1.a1-ssa. . .......... .. ............... . 

Ulkoasie inkomissaari Litvinov'in Ja marsalkka Tuchat-

sevskin osa.notto kuningas YrJö V:nen hauta Ja is Hn Ja heidän 

sen yhteydessä Lontoossa käymänsä keskustelut ovat Jatkuvasti 

ol leet neuvostolehdistön kiinteän huomion kohteena. Helposti 

hava ittavalla tyytyväisyydella on täällä seurattu molempien 

osaks i Englannissa tullutta huom ava isuutta, Jonka ilmaukslsta 

varsinkin se. että uusi kuningas Edvard VIII on ottanut 

t ~ an Litvinov'in Ja hänen ka nssaan ystävällisesti keskustellut 

-- keskustelun pituutta Ja sen yst.ävällistä sävyä tehostetaan 

er1k:o:ls esti on täkäläisten itsetuntoa hivellyt. 

Lontoon rinnalla on vierailulle Pariisissa Ja siella 

käJdyille keskusteluille os oitettu suhteellisesti vähemmän huo

miota. Kesku s teluJen sislllösta kummassakaan paikassa ei leh

distössä kuitenkaan ole mitään ominta kaista eSitetty, mika 

kin luonnollista, koska tälla iset lehtilausunnot. Johtuen ta. 

käläisen lehdistön riippuvaisuudesta hallitukseen, aina ovat 

asiallisesti enemmän tai vähemmän virallisten t 1 ed.onanto-

.lAKELUOH.lE: 
Tavalllm n. 

.,. 1: • 4. 

.lu .. uohjemaU.j. : 

T .... III ..... . 
T.".III ..... j. 1I .... aI . . .......... mlnlaterllllle. 
EI ulkom ........... _ tledoltukalln. 
EI ulkomauduatuk_, mutta ulkoaal.inmlnlaterlll,. lIedol

tukalln • 
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Jen luontoisia. On ra joi tuttu toista iseksi vain selostamaan 

ulkomaala isen l ehdistön arveluita keskusteluissa 

t a kysymyksistä. Huomio on tällöin kiinnitetty etupäässä 

niihin l a usuntoihin. Jotka ovat kostaneet kollektiivisen ~ 

vunan non J ärJe ste~ä Europassa_ Englannin aktiivista ·.,öt&

va ikut usta Siihen, ranskala1a.-neuvostola isen avustussopimuksen 

ra t 1fioimis ta Ranskan taholt a , Kansa1 nl 11 ton peruElkirJ an 16 

a rt. teho stamista, Jopa Neuvos toliiton mahdoll ista myötävai

kutu sta Tonavan pakt 1n yht eydeSSä Itävallan itsenAisyyden 

t aka ami se en. Ky symys pakotteiden tiukentamisesloa Italiaa 

t a an sivuute t aan senSiJ aan, sikäli kuin olen voinut havai

ta tässä yhtey dessä vaitiololla. 

Minulla oli pari päivää sitten til aisuus pitempu.n 

kes kusteluun Englannin tAkäläisen suu rl Ahe tt llään, Lord Chll

~'in k anssa, Jolloin otin puheeksi Litvinov'in vierai

lun Lontoossa Ja hänen siellä klymäral. keskust elut. 

mautti alukSi, ettei hän vielä ollut saanut virallista 

lostusta keSkustelUista. mutta piti luultavana • 

lehdistö 1 usunnoissaan on niiden merkitystä yliarviolnut. 

KeSkustelu ~'in kanssa on todennAköisesti ensi siJassa 

koskenut kollektiivista turvallisuutta EuropasB& Ja tällöin 

-- hän arveli ennen kaikkea lCes.ki-Europan turvallisuutta, 

ko slta rauhan turvaaainen tässä osassa Europaa Englannin kan

nalta tällä hetkellä on ~kytärkein. Tilaan woksi on n.s. 

itApaktista. Jota hln suunnitelluissa pUitteissa piti kuol-

leena, tuskin ollut puhetta. 

dolllsesta myDtävalkutuksesta 

vielä vahellllll.in KDBlannin 

S8JI. aikaansaamlseen. )(1 ta 



• 

• 

sa kollektiivisen avunannon JarJesteillyyn Europassa tulee, 

huomautti hln Englannin Jo Sir Simon'ln aJoista lähtien 

olleen periaatteellisesti ~Otamielinen tätä tarkoittaville 

pyrkimyksille. MYOs Q1kyisen ulkominIsterin asenne tässl 

suhteessa on, kuten yleisesti tiedetäan, erittäin posi

tiivinen. HIn piti kuitenkin hyvin vahln uskottavaaa. että 

Eden'kaAn a ,1attelisi Englannin aktiivista osanottoa Johon

kin tatä kcskeva an JärJestelyyn • 

TIedustellessani hänelt., 

se Q1lyaan vallitseva käsitys, 

missä määrin perusteltu oli 

että Englannin Ja 

liiton väliset suhteet olisivat vii.e aiko1D& k.,neet 

he1semmiksi Ja että yhteiaylllllll.rl"1s hall1tustc valillä Q1t 

olisi suurempi, kuin enkä milloinkaan aikaisemmin, 

hln, että Joskin maiden väliset suhteet Jo usea_n 

den kuluessa yleensä ovat olleet hyvät, voidaan sanoa 

eräänla isen kehi tyks en Beuvostoll1 tcm hyvau i a.1 van vii_ 

aikoina tapahtuneen niin hyvin Englannin yleisessä mieli

piteeSSä. kuin hal lituksenkin katsantOkanno1ssa. Tlssl el 

kuitenkaan Lltvlnov'in äskeisellä matkalla ole mltäan 

vaan JOhtuu se ylalinomaan kansainvälisen tilanteen viime

aikaisesta kehityksestä. Knnen kaikkea on Saksan kUhkeä 

Ja peIttelematDn Jälleenvarustelu BJDD1tt&Qyt ED81annlssa 

hUOlestumista, Joka on JOhtannt 811hen, että .euvostollit

toon on alettu kUnnittää a uureapaa huoaiota. TIaII. ei 

kul tenkaan merkl tse si tä -- huo.autU hän nimenoll8.an __ 

ettll klaltykset BD&lann1ssa. mitä tulee neuvoBtokollllllun!llDU 
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yl eensä Ja v r sinkin neuv~8tohallituksen v stuunalaieuuteen 

Komint er n 'in t oiminna sta, olisivat muuttuneet, mutta tällä 

toimi nnalla eI Engl anni ssa katsota olevan sella ista merki

tystä, ett ä se sanot t avammin vaikutta isi k~tannölliseen po

li t l1kkaan. 

Ti ed us t elin vielä eikö Litvinov'in Ja Eden'in välisis

sä kes kuetelui s sa mahdol l i s es t i ole voinut olla kysymystä 

myös t i l ante es ta Kw~ka isessa Idässä. Hän piti sen luultava

na , mut t a ei t ahtonut r,yhty ä ~rvail emaan niiden sisältöä • 

Mih inkään 8 0 an vaa r aan ei tilanne Kalkaisessa <f&ssä. huoli-

matta sattuneista ra jaselkkauk sista, häne n mielestään toistai-

seksi vi i t annut. J apa nil a1s-engl ant il islin vastakohtiin Kii-

ne ssa hän ei myöskään ta ht onut syventyä. 

Hän mainit si lopuksi edellisenä päivänä tavanneensa 

Litvinov'in, Joka Juuri oli palannut matka ltaan. Litvinoy 

oli näköjään ollut s i ihen Ja keskusteluihinsa erittäin 
l} 

väire n • 

Kävin tänään t apaamassa myös Ranskan täkäläi stä suur

lähett ilä stä Alphand'ia sa~dakseni hänelta lisäv~laistusta kes

kusteluihin Pariisissa. Hän sanoi tietojensa mukaan, Jotka 

viela olivat epatlydelliset. keskustelun Fl andin'in k an ssa ensi 

sl~assa koskeneen neuvostolaia-ranskalalsen avustussopimuksen ra-

Ufioint1& Ja sen yhteydessä mah10llisuuksia kollektiivista a

vunantoa tarkoitt avan Järjestelmän l a a jentamiseksi Europasaa. 

On to4ennllOiata -- hän sanoi ettl tlssl yht eyd.essl on 

1) Kainlttakoon. etta han kertoi tiedustelleensa LitvinoY'ilta m.m. 
neuvostohallituksen käsitystl sanomaleb:lissa paljon puhutusta S!k
san Ja J apanin vllisesta sopimuksesta. Litvinov oli vastannut ei 
uai::ovanaa. että toistaiseksi ainakaan mitään kirjallista tls sA suh
teessa on Olemassa. 
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ollut puhetta, paitsi Ruma ni sta, JOnka liitt,mistä 

maan han piti varmana, niin pian kuin ranskalais-neuvosto

lainen sopimus on ratifioitu, mikä tapahtunee 1 Ihipaivina, 

myös Tonavan paktista Ja molemmista ententeist& Beuvostolii

ton mahd011isUl yhteistoimintaa niiden kanssa Silmälläpitäen. 

Tiedustellessani hänelta, mita han arvelee 

ton m~rk1tyksesta nykyäan k ns ainvälisesSl pOlitiikassa ,lee 

sä Ja varsinkin Europan politiikassa, va stasi han 

tä, kuten odottaa saa t toikin, katsovansa Neuvostoliittoa eri 

tUn tärkeäksi tekiJAks 1 kan sainvälisellI. rauhanrintamalla, 

säten, että mita erikoises ti RanSkaan tulee, si111. on 

l ut pakko, Saksan alotettua Jälleenvarustelunsa, Jota 

ei ole voinut eikä voi estäa, hakea itselleen voimakka~ 

paa tukea, kuin mita Pieni Entente 

t g, Puola s 11näkin t ap aukse ssa. et t a 

tista sopimus\aan SIic san kanssa. 

Ja Puola voivat 

s111a ei ol1si 

tarJo-

Alpham 011 tavannut Litvinov'1n hanen 

Jälkeen Ja kertoi hanen olleen aivan loistavalla 

paluunsa 

tuulella • 

Kaikesta paättäen on Litvinov mata.llaan, 

tA sen varr~lla k.,4t keskustelut ein t mitään suoranaisia 

tuloksia ole antaneetkaan, kuitenkin saanut vai kut el_n, että 

lieuvostol11ton kansainväl1nen arvovalta Ja merkit,. Jatkuvast,1 

on nousemassa. lieuvostol11 ton sotllall1sen Ja tuotanno1l1s_ 

voiman kasvu vi1me vuosina riittAa t.,dellisest1 sen 

seksi. T&man tosiaSian, nim1ttAin Beuvostoliiton 

merkityksen kasVUA, Joka suinkaan ei ole yksinomaan L1tv1-

nov~1n klsity., rinnalla merkitsevät mietteet 8iitä, onko 
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t eistoimlnta kansainvälisen pol1tiikan alalla Beuvostoliiton 

kanssa erinäisten valtioiden taholt& harkittua vai ei, 

ra t t ain vähän. Se on ~k7hetken realipolitiikkaa, Joka 

ty7 semmoisenaan kylmästi ottaa huomioon. 

On ennenaikaista viel& ruveta arvioilllB.an 

pektiiveJä, Jotka avautuvat, Jos Heuvostoliitto keisarilli

sen VenäJän perinnGnsaaJana otetaan mukaan n.s. europalai-
siihen seen konserttiin. Ile~it vUttaavat yuyasti, i että niin 

tulee k~mään. Heuvostoliit t o tietenkään ei muuta 

min näkisi -- Ja on todennäkäisesti sen saavuttamiseksi 

valmis menemään verrattain pitkälle, kuin ett& se 

arvoisem. osallisena tulisI otetuksl huomIoon kaikissa 

valtoJen väliSissä neuvotteluissa, olipa sitten ~87mys 

Stresan rintamasta, Jo kuolleena pidetystä n.s. 

seata, Tonavan paktista, laivastosopimuksesta tai muust&. 

J a , kuten sanottu, ei näytl mahdottom lta, etteikö se täs

sä P7rkimyksessään vielä tulisi onnistumaaD. 

Olen äskettäin tiedoittanut neuyostonatsionalisa1n 

voimakkaasta noususta vUme aikoIna Ja neuvostovallan aääräti 

toisesta pOl itiikasta tässä suhteessa. Edelliseen liittyen 

ma 1ni ta en, et ta t&Jaa:D pol1 t iilcan. slkUl kuin 8 e kehl t tn 

imperl$l istlseksi ulkopolltilkak8t. erla tärkeimpIä 

täällä lIenee Lontoossa Ja Pariisissa paraikaa Yieraileva 

Beuvostoliiton aarsalkka !ucbatsevaki. HIn on tATaln 

tava hall1tusvall_ palnliJa, eI .eJl~oksl __ nUn 
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t a8ll __ että h8.n 01i81 alkUA vakaUlllusell1na kO_1Ul1st1. 

vaan koska hl.n Jo vallankuaousen aJoilta llhUen katso1 

bolshevisaln ainoaksi, Joka TOi pelastaa VenaJID Ja on 

JIl~een. horJahtamatta mihinkään s i säpoliittiseen 

on 

ole 

seen, määrätietoisesti palvellut neuvostovaltaa. Kuta 

neuvostonatsionalismi on noussut, sitä suuremman arvon 

Tuohatsevski saanut. Hänen aikansa ei kuitenkaan vielä 

tullut, mutta Jos neuvostovalta siirtyy agressilvisempaan 

kopolitiikkaan, on hän kaikesta päättäen oleva kaikkein 

kyvimpiä tekiJCitä. 

Litvinov'in matkaan palaten on tOdennäköistä. 

tettavissa 

raUfioint i 

oleva ranskalais-neuvostolaisen avustussopimuksen 

Ja sitä luultavasti ennen pitkiä seuraava 

tol a.1a-rumaniala1.nen avustussopimus. tullaan katsomaan tuloksek

s1 tästä III&tkasta. Ilmeisesti o11si kuitenkln tapahtu.1n kul

ku ollut S&III&, vaikka Litvinov ol1si P781hl1;yt kotonakin. 
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Moskova .. ssa 12.. p:nä .hela! kuuta 193.6 

Asia: T.lla.nt.e.e.at&. .. XAukai.ae.8B& ....... . 

Kuten plivälehdlstäkln on voitu nähdä, ovat aseelliset 

välikohtaukset Kaukaisessa Idässä, niin hyvin Beuvo8toliiton, 

kuin Ulko-)(ongolian rajoilla ~dshukuota vast~an 

Erikoisen vakava n~ttaä tammikuun 29, 30 ja 31 päivinä sat

tunut väl1koht au s lIeuvo 9tol11 ton ja llandshukuon ra Jalla 

Tiedot siitä, kuha yleensa.kin tiedot näista raJaselkkaultsia

ta, ova t kuitenkin t~ sin ris tiri1t iaia, johtuen s11 ta. et

tä Japaain ja Neuvostoliiton taholla selostet an t~ahtumia 

aivan eri tavalla. Häitä ristiriit aisia tietoja seuloan voi

taneen kuitenkin viimeksimalnltusta valikohtauksesta muodostaa 

seuraava. asialllsuutt~ lähentelevä kuva. 

VHme tammikuun 29 pUväna teki erls IIISIl.dshukuoluneJl, 

lähelle rajaa sijoitettu JOukko-osasto kapinan ja siirtyi. 

surmattuaan upseerinsa, Neuvostoliiton alueelle. Täällä 

suttiin aseista ja internoitiin jonnekin t austalle. Aiheena 

kapinaan on todennäköisesti ollut Neuvostoliiton taholta jär

jestetty kommunistinen kiihoitus. mihin upseerien sUl"I!laaainen

kin viittaa. Seuraavana päivänä, tammikuun 30. lahetti japa-

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2 : A •• 

J.keluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T .... lllnen j. 1I •• kal .. .. .... mlnl.t.rllIlI • • 
EI ulkomaaedu.t .. ka.n tledoltukalln. 
Ei ulkom •• edu.tukaen, mutta ulkoa.lainminl.terllln tledol

tukalln. 
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nll aia-maDdshula inen pää1lystCl sotllasosast on tavottaaaan kar

kureita, mutt a Joutui se, Jonkun verran ylitettyäAn raJan, 

yhteenottoon neuvostolaisen raJavartioston kanssa. Laukausten 

va ihto, Jo s s~ Joitakin k atunelta oli molemmin puolin, 

päättyi siihen. että J apanilais-ma ndshulainen osasto 

t ak ai sin. Tammikuun 31 p:nä lienee vielä ollut laukausten 

vaihtoa raJan mol~in puolin. 

Että puheenaolevaa välikoht austa pidetään t avallista 

vakavampana , käy ilmi Siitäkin. että niinhyvin Xvantungfin 

armei Jan , 

ka tsonut 

kuin Kauka isen Idän 

t arp eelliseksi saattaa 

armeiJan yleisesikunta on 

sen JOhdosta Julkisuuteen 

viral l i s en tiedonannon Ja että t apahtumaa on neuvosto- Ja 

täkäläi si stä ot teista päättäen myös J apanin lehdistössä 

vilkkaasti kommentoltu. Puolin Ja toisin esitetyistä väit

t e istä Ja tehdyistä syytöksistä k~ s elVille. että Japanin 

taholla väitetään Kandshukuon Ja Beuvostoliiton raJaa ep&

selväksi Ja ehdotetaan senvuoksi sen tarkistusta, lIteuvosto

l i iton taholla t aas pidetään raJa , voimassaolevien sopimust 

perust eella, selvänä, minkä vuoksi terkistuksesta on kiel

t~dytty Ja senSiJaan pidetään kiinni Jo puoli vuotta sit-

ten tehdystä ehdotuksesta sekaraJakomissioneista 

raJaselkkausten selvittlmieeksi. Tähän ehdotukseen 

tähän mennessä ole antanut va stallsta. 

sattuvien 

ei Japani 

UlkO-llongol1an Ja lfandshukuon raJalla Jatkuvat aseel

liset välikohtaukset t aaJenev&s8& tahdissa. lIiitä alkaa sat

tua Jo miltei plivittlin. BiinpA aivan viime aikoina niitl 

on sattunut neuvo8tolehtien mukaaa viime tammikuun 22. 23, 

24. 2~. 26 Ja 2' - plivin& sekA edelleen helmikuun 4. ~ Ja 
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9 pä1vlnA. Be t apahtuvat kaikki lIB1nlttu~en lehtien IIU

kasa Ulko-llongol1an alueella. joskus ulottuen 25:kin 

metrin päähän r ajasta. ~a päätt~vät säannOllisesti ~ apani

l a ia-mandshula is1an partlolden takaslnvet~v mise_. Etta 

kult~aan eivät ole aivan viatonta l aatua. osoittaa se. 

tä use1mmi ten näissä ~hteenotois8a on ollut kaatuneita ~a 

haavoittuneita. On kuitenkin vaikeata uskoa. että niiden 

t akana vielä pillisi mitälD vakavampaa. Mainittakoon kui-

tenkin, että täällä liikkuU, 

ta t aholta alkunsa saane 1 ta 

nähtävästi ulkomongoli alaiset. 

huhu~a huomattavammista ~ ap .. 

nl1aislsta ~oukkosilrroista Ulko-Kongoli&n ra~aa kohti. 

x x 
x 

To i selta r uolen Jatkuu Neuvostoliiton varustelu·. 

ka iseasa Idässä erittäin intensiivisenä. Puhumatta kaan 

s 1nalsesta sotilaallisesta varustelusta. johon uhrataan 

k~ svavla summia, tehostetaan voimakkaasti ~ös sellaisia 

menpit eitä, kuten Kauka isen Idän a suttamista Ja teollista

mista, Joi den t arkoituksena on vahitellen vähentää alueaa 

riippuvaisuutta Europan Venäjästä. Pääasiassa sotilaallisia 

tarkoitusperiä palvellee sensiJa~ uusi rautatiel1D~asuUDDi_ 

telma, Josta sotila aasiamieh ... e välit~ksellä olan Japanin 

täkäll1sestä suurlähetystöstä saanut seuraavia tietoja: Jo 

parin vuoden a~an on Neuvostoliitossa ollut suunaitteilla 

uusi rautatie, Joka haarautuisi IIl'qisesta Siperian radas

ta Baikal-Järven länSipuolella. kiertälsi sen poh~oiskär~en 

~a ~atku1si sitten ~hien8uunt aiseD& mainitun radan kanssa 



• 

• 

Ohotano-meren rantaan va stapäätä Sahalinia .• 

teen muk an olisi suunnitelman toteuttaminen Jo niin pit

källä, ett ä päärat aa paikotellen on ruvettu rakentamaan 

samalla kun Siperian radalta, Baikal'in Ja Vladivostok'in 

välillä, rakennetaan kolmea pOikkirataa suoraan pohJoiseen. 

joiden t a rkoituksena aluksi on helpottaa uuden radan 

nustarvehanklntaa, mutta Jotka ~Ghemmin uuden radan 

tuttua tietenkin etupäässä, samoin kuin mainittu pääratakln, 

tul eva t pal vel emaan soti1aall1s 1a tarkoi tuaperiä. 

tatier akennus, kuten rauta- ja autotierakennukset Ulko-Kongo

lian J~ Sink1ang'in rajan suuntaan, JOista aikaisemmin olen 

tiedoi t tenut, osoittaa miten määrätietoisesti Ieuvostoliitto 

vslmi st autuu v· staanottamaan Jap,anin taholta odotet tua hyök

käystä. Että nii den t arko1 tuksena samalla ehkä 

sa on palvella Heuvostolii ton omia imper1e.l1stisia tarkoi

tusperiä, on toimn asia, Jolla tälle. hetkellä ei ole 

sanot tavaa real1poll1 t t1 sta merki tysta. 

x x 
x 

Tilannetta Kauka isessa Idässä luonnehtivat nykyäAn 

välikohtaukset rajoilla Ja molemmin pUOlin tapahtuvat 

laall1set valmistelut. Hiistä ei kuitenkaan pidä tehdä si

ta JOhtopäätöstä. että ratkaisevaa yhteenoton vaara ollsi 

lähelll. Ieuvostoliitolla, vaikkakin se talli hetkelli on 
1) 

Kaukaisessa Idässä ehdottomasti vahvempi, ei moninaisista 

syistä ole siihen halua Ja Japani t aaa ei vielä ole aii-

1) Saksan täkäläinen sotil sa siamiss kenraali Köatring sanol 
lakettUn maJuri Wahren'llle. etta Joa tällä hetkelli aota puh
keisi Japanin Ja Beuvoatoliiton Välilll, tyantälsl Beuvoatoliitto 
helposti Japanin pois Maadahuriasta. ennenkuin Jotenkin vaikeasti 
JlrJeatettlvä apu Japanista ennlttaisi saapua. 
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ben valmistunut . Ku.tta. s1klUi kuin ainakin Japanin P7r

killl7ksistä t äält l käsin voi tehdä l1äa tebll'ä •• 

kään nähdäkseni tilanne Kaukaisessa Idässä voi 

ei 

selvitä 11-

ma n ratka isevaa yht eenottoa Japanin Ja VenäJän välillä. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

N:o 306 

Koskov assa. 20 p:nä helmikuuta 

1936. 

II 2sr 'JoJ.. 3(, . 

~ 

Herra Mln 1 s t eri. 

Herra Jllnls-Kunnioi ttav i mm in lähetän Teille, 

t eri, oh p.enli i tettyinä 11 ka ppaletta 

tön rap orttia n:o 12 tältä päivältä. 

Moskovan-lähetys-

n:o 12 Japanin suurlähettiläs tilanteesta 

Kaukaisessa Idä s sä. 

Ottak a v. staaD, Herra Mln 1 s t erI, täldel

lisen kunnioi tukeeni vakuutus. 

Herra Tuomari A.. HACKZELL, 

Suomen ulko siatnmlnisterl, 

Hels1nlci. 

UI 10: • J/I. 
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)4 . . Q ... S. .. .K. Q ... V .. A. .......... ............ SSA OLEVA LAHBTYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 12. ...... .. . 

MoskoV'a ........ ssa .··· 1-6 p:nä .... · ···h~lml·· kuuta 19·36··· l J 2Jt fJ . 

Asia: J. apanin .. suurlähe..tt.iläs ... 
t V 

/ 1.. . H 

. t llante esta .. Ka.uka1s.es.sa. .. ,IdiUl.a.A.···· ···· 

..... .................... ........... .................................... -_ ...... _ ...... -_ ....••...•....•. - Ctsr, 

Tapasin t oissa päivänä J apanin täkäläisen suurlähetti

l ään Ohtan, jolla samana päi vänä oli 011 ut pitempi keskustelu 

Stomonj akov Iin kanssa viime aikoina Neuvo stoliiton ja Mandshu-

kuon r a j al la t~pahtun eid en välikohtausten jOhj os ta. Kuten tun

nettua , ovat nämä välikohta ukset antaneet aiheen protestiin 

Iin j a toisin. joissa aivan ristirii t r isla väitteitä ja 

slä on esi i nt uotu. Japanin taholla väitetään nimittäin m.m •• 

t ä äskettäinen vak vampi vällkohtaus olisi sattunut Mandshukuon 

alueella, Neuvostoliiton t a olla taas tämä jyrkästi kl ell et aan. 

Keskus t elus sa oli todettu erlävä käsltys tässä suhteessa, mut-

t a kui ~ enk i n paa sty yksimielisyyteen siitä. e t t ä us ein 

vi en välikoht a usten selvittämiseksi ja välttämiseksi 

aattu-

perus taa rajasekakomissioneja J s iten toivottavasti päästä 

lomaattislsta keskusteluista t äl l a isten t apahtumain yhteydessä. 

Japanin taholt sisältää tämä ilmoitus suostumuksen JIeuvo stol ii-

ton jo puoli vuotta sitten tekemään ehdotukseen, mutta 

min on neuvostoha l litus t~dent~t ehdotust aan Siten, että 

komissioniin tai komissione1hin otettaisiin mwös pUOlueettomia 

JAKELUOHJE : 

............. ............ 'fIl~lJJ:l!J:l .. . 

... : '4. 

J.keluohjem.lleJ' : 

T .... III ...... 
T .... lllnen j. IIt"'e! ...... ... . ...... mlnl.terllllle. 
EI IIlkom ...... tuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkom .. edu.tuk ..... mutta ulko •• I.lnmlnl.terllln lIedol

tukailn • 



Jäseniä. Japanin toi~taiseksi hyvatsyeesä vain lapanin, 

Kandshukuon Ja Neuvostoliiton edustaJista kOkoonp&nnut ko

mlseionit. Kwantungin armeiJan taholta eSitetystä, raJan 

t o.rkistusta koskevasta vaatimuksesta ei Ohta maininnut mi

tään, Joten siita nlhtlvlsti keskustelussa ei ollut 

ta. Ohta huomautti lopukSi, ettei tilanne Kaukaisessa 

ei antanut aihetta pelkoo.n vaarallisemmaata käänteeatä 

den välisissä Suhtei ssa. 
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·0ekova'la 27 pl1vaaa helalkauta 

1936. 

SUOMEN LAHETYSTÖ 

11:0 335. 

Herra • 1 n 1 8 t eri • 

Kunn101 ttav1ma1n llhetän !eUle. Herra • 1 n 

t e r 1, oheeDl.l1tett71Di 11 kappaletta KOlkovaDoollhet7. 

tOn tlalDpalvl1ala raportteJa n:ot 13 Ja 14. 

n:o 13. .euvoato111 ton Ja Japanin vaUdlta 1Uh

telata. 

n:o 14. PuDa-arme1J8D vuoslpUvll1a. 

Ottakaa vaataan, Herra • 1 n 1 8 t e r 1. 

aen kwmlol tukeen! vakuutue. 

Herra 'l'uo_rl A. DCIZW.t., 

Suoaen ulkoal1alna1nllterl. 

Hell1Dltl. 

UI II : • I/Z. i 
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..... K .O . 5 .. .I: ... Q .. J .. ~ .... ..... SSA OLBV A L1HI'l't'stO. Salain.n . 

RAPORTTI n: 0 .... la ... 

. J[o.ko.n ........ .. -U p:nl .. hela1 ... kuuta 19 .. 3.6 
Il t rJ :/.1.. .6 J{.. 

A.i.: ... , •• Al..Ut.y. ........ l ••• ' . .. '- / . , 
:y&l!·al.tl···aut.e1 .... ·············· ·· ·····.·············· ... , . 

!1.401tuts.a JatkaYalau.tta .11.alllpltl.a llaolt .. , J." 

kln ebkl pllvll.blet Jo ovat plla.1aB kertoa.et, .UI lap .. 

nln takalUn. .v.urllh.tUla. ~ kul • .,.... kuun 21 pllY111& 

e.llntol apula1 aulkoa.lalDko.1 •• aarl 8to .. n~ak.""111. hallltut. 

•• a_ .,...tau.ea n • .,.onohallUuk... .b4otuk..... .ttl ••• .,. ... 

toiiltaa Ja ~ahukuo. raJoilla .. ttUll.14.. Yil1k.hta.at.n, 

De. kalkk.. kulune.n taaa1kua1l 30 pllVIIlI .. ttun... 8.1.,.ltt~ 

alaekal a •• t.ttal.11. a.kat •• l •• l.at, Jebo. kutsuttal.11n .,a. 
p.ol ••• tto.l' J ..... a. 'aata.a 011. altl tal.. puol •• ettoal .. 

J ... nt.. kutau.t..... kl.1te1D... 8t ... aJak • .,. YIllttl tltl, 

IllUtta. llaoltU aaalla, ."a ... .,. •• ohallftu .... t. ., •• 

Akoal •• l.nU., JOka oa kokoo.pub. .,.,1. • .. vo.toll1toa, la

pula J' IlandahukuOll edu_J1a1a, .hulla kulteDkIa .ttl •• 111-

.,. .... 111to. edut.. kal •• l •• la.. o. ta"au.htas.n lapaal. Ja 

llaD4abukuon 7htel.. .4 .. tak... ba ••• 

ltoaoaJakD.,.'1a .,.a.taat..... •• 11.ltal al.l.Dkl1atol.ta 

•• , otti llIa Uatllk .. a1 oll81a11di kertaa •• .,.o.t.hallUuk ... 

.. AKELUO..,. : 
!a v&lllaOll. 

....... uohjem.n.J. : 
T ..... II ..... . 
T .... III ..... J. II...... . ............ .mlnleterlOlle. 
EI ulko ............... tledoltuk .. ln. 
EI ulkomauduatule ..... mutta ulkoaalalnminlaterlOn tledol-

tuleali ... ... : ... 
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nt.8s81 r,rht77 vlralll.e.tl puhu.a8D -ltsenllae.- Olko-.oa. 

goUaa Ja aD.dshukuo. vlUsi.ta IlUhte1ata. PuU. ~ toi

.iDhan on P7ritt7 .anoin teho.t ...... Japanin taholta , 

Kandshukuon Ja Beuvo.toll1toa taholta Ulko-Ilongolia. lh .. 

dill77t tl -- Japanin tosin IIUraU8tohelain. koaka .e lh. 

Julkisesti on asettautunut en.taaalnltUD lt •••• l~ea ta

kaaJaksi. 51 ta ei Beuvo.tolU tto Olko-.oll6Ol1a. BIlht een 

toistals8kal ole teb~t Ja •• nvuoksi onkia lWyt. panna 

merkille, ettl ne\1.,ostohalUtu. ~t ottaa sananvallan Olko

KOngoliaa kolke.,issa a.ioissa. A.lallisesti katso8Dhan on 

kaikille tunnettua, ettl aole_t -ftltlot-, nl1n!Q-vt. 

IlaDdsbQkuo. kuin Olko-.Ollgol1a, Oftt aslanOll8.1ste. sUUI'Yal

toJen vasalll.,altiolt& tai ehti paremmin saDOen .i1rtoaalta 

vastaavia .kaploatatlonlalu.lta, JOilla lt.eDilse.tl .1 ole 

pal Joe. sanoll1sta edes .18apo11 tUkaSSa&Jl. v lela v&helllDl.n 

sltten ulkopolitl1kas.aan. ~tta S. selkka. etta 

neuvostohallituksen nll1eS" on vlralllaeat1 r.vh~ puh~ 

maan Mandshukuo. a.lo1ata nt,ttll vllttaaV&D s11ham. etta 

.euvostOll1Uo l11ko-ll0D«o11aa auhtea r,rht17 JuU:1aeaU DO~ 

dattaaan AIlaa "lUUkku, kuin Japani aluna llhtten 

on D01I1attanut llaDdahukuon auht een. 

Asialli.esti .1 stollonJamv'ln lauanto vUaua1aal_ 

nltus_ abb... at.IUID.7t, 711laanot_ llaltal, palJoa

kaan _tta. Haa ••• U\Ul .11.. Ulko-IlOIl&OUUl Jo pitkla 

a1b.a •• Untu_lea .hd.otust_ lraDllalle. et ta 1I,J18 Ulko-JIoa. 

8Olia. Ja MaatahukRon vlllst.. ra~aa.ltkauaten s.lvlttlal_ 
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sek.I ol1al .uod08~ettava eekakom1ealoaeJl.. lClpel_aa~a q_ 

s~kau~a, ala1ttAlll ~a:van1l81aea ao~llasPaal.l7etaa tahol

ta e.l~et7.ta, raJantarkl.tusta OlkO-KOQgOl181l 

kuoa YAl1l1a, koaltevuta vaatl.ukaesta hlA ei -1DIDDut 

mitUD. Olko-lIoD«0l1aa YAlt e, kutea .euvo&tolU tCllllcla 

Jo1eella 

selva ~a 

ra~alla, on se, etta raJa h'.torlall1a.e~1 oa 

etta ~apan1lal"lIIaJld.ehula1De. vaatlaue 1'&~utar-

kletukaeeta merkitsee vala aluevaltaust.. ~avolttelua • 

fosiaslalllsestl lienee kulteDkla nl1a, etta ra~a Olko

KOD«ollan Ja Kaud.ehukuon vllIUa oa vahenalA eelvl, 

raJa 5euvosto111tOll ~a aika laemmaa KaDIlehurJall vlllUa. 

Olko-lIoZl8Ol1an taholta vl1 tetaaA D,Jt. eua 7ht.a ~apUl1-

1 a 1.11& Dlehula lat - parUoretk1ea paa tarkol tue 8Da 011 e1 

Mesaolevlea raJaaerlck1ea havltt .. laea, ~otta, ~oe ra,1aDoo 

tarU.tu. ~o.ltua eaa4&a1l aikaan, DOlta kiusallisia todle. 

~uRappalelta U 011.1 01 ..... 

ID voi vllt~aa slta kaslt7eta, etta molemailla 

Joilla sattuneet vIlIkohtaukset ea.l.iJal.e8tl JOhtuvat 

P&Zllla1e .. ta Provokatlon1s1a. 1:1 aia1ttalll volela ~arkeva .. 

ti ka~.oea a~atella, etta Olko-KoQgOlla koettai81 hakea 

so~aa Japaala kanaa. .1 eel.. eiilla tapaukee.. etta eU

la 011.1 va~uaa .euvoatoll1tOll attl1vlse.~a ~yusta, 
81111 luultalaatl .1 ole. Mitl 

taa Ja ....... Juabaoa vl11811ll ra JOilla taas tulee, ~o~ 

vat Ile. :tat .. ecl.lllaalaltatkill. .tup..... lCwantuac'lll ar

aet ~Ul ulkopolUUkaata, ~oka 7leeua ei ole a.,tt~ paJ.. 

~oa kllDDlttl~ huoalota asu vl*-1l1a... ulkopolltl1~ 



( 

Dau. S. ..iDa. eua lapual ~ ~Yl.b17 .. Ukoal •• loll1t 

alnatlD ••• Tol$olllto. Ja --.tahUkao. TAII.t.. raJa •• lkta ... 

ten eelrtUI61 •• ltal. o.olUaa al.t. •• taal, et,a l.anlD y~ 

rallin_ lIlkopol1tUldta •• 0. llblnna Klrota oa yoiad ta .. 

... aht.... saada 7110tteen Japan1lal 811. .0Ulaqllr.Sla2a 

dhde ... 

S'oaonJakoT'ln ehdotuk.et, alta tul.. UlkO-lDDIDll .. 

Ja J(andehultuon vIlIsten s.lkkaut.n •• lYltte1.na. lupa. 1 

Ohta Taln saattaa hallituta ... a tl.toon. 

lt lt 
lt 

nl ... lo.tetus8a keakutel.ssa puolln Ja to1al. te~ 

qt Ilmoltuks.' o.olttaya't hu.Uay.. pal'&lUl1l.l$a lapania 

Ja ••• yostoll1tGD Y&1181 •• a auhte1.... lAite.ta paat,aea 

tlhtaa.t1n aol.~lea .. idea virallinen ulkopolltl1.tka .,~_ 

aan tlhlza. ~.. tus.t1n oa luutay... .. tta lapaDla .Ula .. 

polltl1kta.taan tol.tal •• kai Jrrkli auht.S4ea .tl.t.,a.1 .... 

.euyostolUton kanssa, on oclot.ttaY1... etta lapaDla Ja 

.euvol$oll1t_ Y&1181." auh1a18. Jokaf.t1a alb.a t11l •• ra .. 

hall1s.~l t..to. Job. .tutteJlkaan .1 .. ,aa. .ua, .tta 

••• yo.toll1tea taholta Jatkay .. t! talla.. 8J7tt..... lapaata 

q~8ftla1., el.lna Ja ta' __ .,a t.... nht.... SIka_ 

Ja YlhlD auld.1Ik1a _K ....... , sua_b. .. lUlOlat_u .. 
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11.0 ... 5. .. .1. ... 0 ... 1 ... 1. . .................. SSA OLEVA LAHITYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 14 ......... . 

Kosk-ov·a· ···· ···ssa ···-23 p:nii ····he-htl .. ···kuut • 1936 
, . "' .,. 

Asia: PuDa. ... arme.1J_ ... y.uoalpal.d ...... . 

!!..;. .. .. .......... ... .............. ... ................................................ . 

/t ~ S~ t !,J . b . H . 

2..1/1 , H 

Tana palvana sattuneen. vuoslpaldn&an on Ieuvosto-ll1-

ton p11lUParmelJa Joutunut täalla taae erikoleen huoai_ kob

teekal. Jl11te1 ka1kk1 neuvostolehdet sl8&ltAvll 

dosta lausuntoJa. Jotka ltBekehuakel... Ja OIU~vale"cleS8a 

kilpailevat keskenAan. Eräät po1a1DDot naleta lauaunnolsta 

tavat olla palkallaan t"ID, epal1e.atta .,ae pollittls1a 

koltuaperia aJavan itsekJllalaY1den osoltta.t8ek.l. 

-I.ve.tlJa- OD tas.a auhtee.sa vlela verrattain vaatt... 

ton. 'lehosteUuaan pun .. araelJan voittoJa kansala1a.OCl1ssa .Ja 

var.lnkln Stalln'ln osuutta na18" ta18tllu1ssa Ja ar .. 1JID 

Jeatelys.a 1leenaa l~.uu ae .... -Stalla t tD J0b4011a oa 

araelJaata tullut enalluoktarnea armeiJa. JOka o.aa alta 

aai:ka1au.a .oUlaalUaen tebll1kan Ja operatl1Y1e-tai:tll11sea 

taida. Joka oa vallila 1I1aa hetkena qvanaa 17aaaaa aalaa 

holUset. Jotka pll'k1YA' eet..... ael1vostokan.. rauhalli sta 

t7C5ta.- Pa.aa-arae1Jan varu.teluata lauBUIl lehti ...... 7hte,. 

des" •••• -'l~della 7k.1mie11B17della Ja auwmaUoaalla 

JAKELUOH.IE : ....... uohjemall.Ja : 

......... ....... .. ............ .. '1'.~!~.J, .~ ..... ~ ... .................. ........ .. T .... III-. 
T ..... " .... j. 1 ....... ........... ........ mlnlatarlO" • • 
EI .. I"omuaduatuk .... tladoltuk .. ln. 
EI .. I"om ...... t_ ..... mutta .. I"ouIaInmlnlaterllln tladol-

tultal"" ... : ... 
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tutaella vahvletl tammlkul.8R ,.,tlDtOO.p&.eY&D koaite .. ko

kou. .otl1a ... ar&rahoJaa D08taatse. 14.8 a14r. raplaaa. ~ 

~armelJaa mlealukR 0. korotettu 1.300.000 aiaheeDe 

hetki... 80t11aa11188n vaaft4.. pakko raJoilla, Jotka eftt 

10.000 ktlometrtlkln toiel.taan, on t'hQrt Yaltt ... ttamata1 

sllrt7. vahvistettuun kaa4erlJ.rJe.telaaan. Xaa4erl4Ivl.tonl_ 

en proeenttleuhd. on senvuobl IIOnettu 26 :.ta '1'1:u.n On 

luotu volakkaat pans8&rlJoukot, on kehltett7 tatstelul_to

asetta, pUJ1&een a~eiJ8D teknl111et. varuetelua on raaaaastl 

1181.tt7. Luodaaa vollll&:a. merllalva.to •• 

-Pravd.- on tervehcl7ka.e.aan puna-.m.iJalle ~o huo

mattava.ti runolli .. ~I. Se lausuu •••• : ~ .. ara.iJ. t~ 

1.. lJa.aan vihollisen p.lv.ll. Ja 7Gll.. ..tee.8& J • 

."raky.sa, h.lt ••• eI Ja pakka...... PUna-.melJa on val.l. 

lJaaaan .en m.t.le .. , soilla J. klvellatel.... vuorilla 

Ja .roill., Jolll. Ja Ilerlll.-. 

Samaan henkeeil kirJoittaa -1& IJ1clu8trl&lh.t.l,1u-, 

rastaan ~eolli8Uude. koal.aarla.tln .... ataaaatt.Ja, ot~ 

k •• ll. -Volttol8& amelJa-. Saa vlrltt .... t. 7l1.t78laUlu .. 

ta ot.ttakoo. tlhan .euraaft oh: 1Itf71l.1~tal.o.J01kal._ 

Pw:aaM. ame! Ja. Irlk. .&J1kar1111len. 1.'n ma&lll'&ltk.1Il.n J. ko .. 

aual.tl... aakolllau1lll.. tut1Jrl~. ~IDta J&1JOB palavi. 

-lahJa Ja .ur1J1kol.1. toiv.tt. 7hU.tn 

laatu.out... • ••• 111.11. Y01a11.. ~ 

1. .lela ole oUut J11h vo1llakuta Nuh.... •1Yh1irb ••• e-

1I"I.t7Ge. ft1oto&a. kuta - Puafa_ .1'IIelJ.. a aikaa .~ 
melja .. ~... ele ollut .11a yerl.1t.fa 7h4iatett7 ~ 
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• 

sao ~. aaahaa. nurte. lullt.U ••• 11. la,U~_. bI. 

0. ..ldla PUlal._ .rae13.... 1. .... "'001 e1 .lkaa1a 

.rae13. _11au.. Ylell ole ollut .11. "lUola ~ t1l1e 

ola.aan .11. YOlttol .. , kala •• ld.. Puaaae. ara.l~ ... e •• 

Po1a1ato~. .ola! 1.h41nesta ~tk_. .1ltta 

x x 
x 

PuDa~s.. armel~aa todelll8e.ta tasosta ~a ... 1~ 

volmast. D,YqUll ei llaaa amaattlasl.1.tuJlt_uat& 

le.l._. Krau ulkoll&1set .. llaat ont kulteDkla 

haY.lttav1s ... 
ltseJl8ä 

don , ant .. l. 

la sUlpalt.l 

t1 eto ~ -. ._1 0. ole_s.. eral tl 

.1~as8a ... erotleto~a._. 

laa volt.nee ottaa t.,destl 3a JOlde. pe~steell. 301takl. 

klaltyksl1 voldaaa ..odoata.. Vu081ttatD toistuvat paraadlt 

ont lahlnnl .e tlla1nadet. Joiss. aaalllktoklB yol 

ftlkutel-.n puna.araelJ.. n~stela kehlt7ks .. ta. lahtie. tal

lilla sUtl, etu dl.8I paraa4el.. eettet... 7lee_1 

ta, mltl tl.sl .1lht..... e.ttettIYl •• 1 0Il. U •• lt. ",os1& 

.Uta kahelta et 01. yalka.t. tod.. uran.la ~ .. 

.. ta}l&htwmtta kehlt,sta. na Rur.,l J&1Do 0. Yliod. •• ta 

vuote.. paDtll t.knllllsell. ...y.rast.lull. ~. JOakko.os.sto. 

~- .0torlsOlD1llll. toiselta pll01.. ~ tolsalta 

..... k.hlttaalaell.. fl.8I aaht •• s. OD k.hlt,. tAllla 

.... Yl1a. YQDIlD& klilke.ai Y.lt.vla askell. .t ••• pata • 

• ellyostoftllaa taholta Jwlk1sumte.. l.sketulsta ..... 

• el~aa kODY1ata Uedolsta vOlclaq pltaa, &lakia 81lV1. 
) 

pUrhla. tot_ e.sSa .. akl. se, eua .-eIJ.. a1e.l!b oa 

kulllY.... ",Olla IlOneth. ldOO.ooo ale.e., oltua.. YUoal 



• 

• 

.1tten 940.000 mie.ta. SenalJaaa ei .otlla ... la.i •• t&boll.· ,,-
-deU aah40111aeaa. etu kaaderlJoukkoJ_ nhde t.nUorlaal1-

JOukkoihin 011.1 n&1n 17~e •• a aJ.ssa 

ahev.kl tammlku18e... puhe .... an Talttl 

toistavat. 26 ~:ata '1'1 ~:l1n. .aln hu_ttaft llUutO •• 

taan _1nltulla taholla. vaatll uaeaapl. 

tokaan edellyttlmat up.eerikaaderlt el.&' .1kalaemain Toi 

mlatu • 

Toinen Julkisuuteen laakettu tieto. ~Oka .p&1l .. atta 

pltU palkkam.. on ••• etta aoUlulna4.1.ttl t.... TUomaa 

on noatettu vl1 .. yuotlaesta 6.5 alrd:sta 

Todelllaen T.roJ.n k.,tGn tlhlD t.rkoltukseen Ilmolte~ 

kul teakln Jo vU.e YUODD& aoua.een 8.2 alrd. B1I4JeUa koko

aala.WIIIIlaata muodo.ta. ltuluv.n vuoden aotlla.budJettl 1'1.", 

mutta huo_ttaft on. .tta raakaan . '011 1 a1u4ea. kulkul.a1to~ 

.en J. eraiaUa mulhlakln erlkohbudJ.ttelhlll alal.lt.J7 

al a&&rarahoJa. Jotka e .. laiJai88atl OT.t tarkoitetut .otl

laalll.iia tarkoituksiin • 

Vlela oa anU kllD1l1tua aaSalllst. huomiota •• uTono

liiton ka.T.vaan ai.l.akilntooa .erilalTaatoa kehltt .. la.k.l. 

Tuha'ahevakl lausUR tlata ta.alkul.ea.a puhe •••• an 17~e.tl: 

"e tul._. luoa.n Tolaatkaaa •• r1lalvaatoa. Dl.i 

018-. kohdi.tame' JODIlla'uka... ndenalal .. n lUnnon kabi 

t .. laeea. autta Tasta18uud ....... en ohe... tul ... 

kaa.tl kabitt..... .". T.dea,lIlli.tl 1.IT"~.. Erinll.et 

Uedot TUttaafttk!a .Uh_. ettl t&alla 8U.1IDDUel.aaa to," 
a1at& JarJ .. ~.la&ll1.e.U tehon." •• 

E.'.. 7ll&ol~ft.~la ~. kI1lla1t'.. ..~o.'ohallltu. 



~k71&D aiTan erikolata huoalota aotalaltotaea ka1kl~li

aeen kehitU.laeea. lIutta 30 D,Jk71a8l.llAakla, olkooa,. ett. 

kaikki ei ole nl1n II&l.l1kelpolata, kula a11lata.. .e 
lapl1vlll hUJllU8_ e.Unt17, Taan ett. huo_ttf>v1a nlln 

moraali s1a kuin t_ni11181. heikkous. edelleeD Uenee 01.

mas8&. tI~t" Beuvoatol11tClll pun .. arae13aa tietenkin pltU 

erittaln huomioon otettavaaa vol .. tek13aaa kanaalaTlllseaaa 

poli tUkassa. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

1:0 3'18 IJ . 2 r f 1,J. . fJ • J' . - -_. 
1-1 , "1 I . ~. __ __ _ 

,. . 

Herra K 1 n 1 8 t e r 1 • 

l:unnloittavl1D1l1n llhetan 'rellle. Herra 1( 1 n 1 e

t erI, oheeDllltettl1nA 11 kappaletta KoakovaD-1Ihetl1-

tOn raportteJa n:ot 15, 16 Ja 1'1, 

n:o 15. 1:0.lntern'ln vli.eaikaisia saavutuksia. 
4 

n:o 16. Beuvoatoha111tua Ja Suo_. skamiD&viDen 

suuatautWlinED • 

n:o 1'1. HajatIetoJa Roy HO_N'in vierailusta lIosko-

:!!!!!! • 

Herra 'ruoaari A. HACI:ZKLL, 

Suo.en ulkoasla1Da1n18ter1, 

He1s1l1kl. 

UE 10: A I/L 



• 

.11..0. .$ . IL O.. V. .. A. ... .. .... SSA OLEVA L1HITYSTö . Sa1aineo. 

RAPORTTI n: 0 .... 1.5 .... .. . 

Iloakon.· .. lI8a .... 2-9 p: nä ... he la! kuuta 1936 . 

Aaia: l:oalnt.er.n~ .1n .... v,Umea.1kal- . 

sla 8aavu~uke1a . ............................................ .. 

leuvoBtoli1ton toineD ulkopolllttln.a lln~a -_ Xoalntern' 

111.. linJa _. on vi1lle a1ko1Da ~ lnut la.kea h1'väkseen pari 

huo_ttavaa mene.tlsta, tarkoitan halli tusvalhdoks1a Ranskas_ 

Ja EspanJassa, v11mekata&inlttua edeltane1De vaalelnee. ~ .eu. 

rannelne vallankuaoukselll.lne llikehtt.t.l..... 'apahtuaatD 

tlueen olla&llkln tilalla ~lQräSD .uurtD pl1rteta tat 10_ 

t1Y tlY1.1.U. 

Jo p1temman aikaa on l:oalntera propagol.ut 

ta tl1.äe.ta. lhtel.rlntaaam .uodo.taaise.'a vallassaolevla"ta .. 

einisia" luokkia vaataa.. .utta erikoisen w1al8ll 

• de. on taaa propa.... aaanut vU_ ke.t.D& Kouovaasa 

ta l:oal.tem'ln kOD«r .. alata lahtle.. ti 

ettl tllla propapDdalla uselaaa _la8& o. ollu' 

aeneaVna, Jopa Joiaa&ltln .11na IlUrl.. eua o. kataottu 

t1111 ... tl aihe el 1 la eka 1 .11rtl& "t7&v&eDrint ... nw tUDaUkaeata 

ItJtanaarl.taaan" tunnu..... ~oUa tarkoitetaan erald.. porvari 

listmktD n. ... ml.topl1rl.n 11It'''I.'& ri.'amaan. 

1. vllael... koacr ••• l. 7ht.7'.... kataol p.ol •• l.htl ~~.taw 

... AKELUOH.lE : 
'avalU ... 

UI 1: a 4. 

.... k .. uohj.m.lI.j. : 

T .... III_. 
T .... III_ ja lIalkei ...... .... mlnl.tarlall • . 
EI "Ikom ........... n tlacloltukeiln. 
EI "Ikomaaedu.tuk_. m"tt. "Ikoa.lainmlnl.tarllln "ado'

tu ... """ 
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Yolyanaa klr~olttaa t,rGY'" 7ht.l.rlataaa.t. • ... 

"a.torlll .. l Ja 8Os1a11_1 (.o.l.Ud •• katla' __ UlA 7h& 

en._1IA .aap.ral t7Gll1aJoultko~.a k.8kua4..... k&J1tall.Uaa 

~arJeatelaa hor~uu ~a ~oukko~.. Yall&akaaouk •• Ul.. .1el.1-

ala U.1IlJlt17. Jouh.a piha yol ~olltaa .uurU. pol 11 tU

.11a tapahtua11D. polllttlseD krl1.1a .lkaal.... ~o.8&k1. 

-.uur.... kapltall.tl.e... ....... 1A1l8.1.YI11seD t7eY&eall~ 

keea plltehtlvlD.l on talli hetkelli t7GYI.nluob. 7h1iedl

sen taiat elurlntulIlIl .uodost&III1IUUl-. J. ed81l •• a ....... a1'oo 

tikkeU saa: "Xo_unlst1t ehU salaa .ltl. eUI he talatel .. 

vat korvatakaeen kapitallstis.n JarJeehlllan 80.1.UII1;18.11. ~. 

vararikkoutuneen por~rl111.ea demoklatlan kG7h1l1atGd .. okatl_ 

alla. k07hlllatOa dlkt.tuurUla. TIdD ruokal kOllllllUJl1l11ea 

paatunnus.. koko .. lla.... oa, oa ollut J. tulee 

tailrtelu a.uvoato~llan puole.t.-. 

Kuten aanottu. oa talli 7ht.tarl.taaatUllDuk.ell. 

.. ..18.. Yl1.e alkolaa ollut bmoaattay.. .ea •• t7.tl • 

Jo Johta~t .on.... ...... .~atl111.... 7htel.to1a1.taaa 

t70YI.nluokaD eri BUUJlU_ k.u.. J. Jolsn.kla. ntea ..... 

ka... Ja Eapan.1..... poUl Ul.e .. 11a Ylela la.~~l. ,.. 

JaU.. GIl lUODDOllhta. .UI tahIlA •• I&1a kell1t7k... ..~ 

vo.to111to... 011... t7,Jt7Y11.11. Yhtel.rla~~uk.eD pIA 

koltu:ta.aahaa OD .1-:toa.uDl.tl.~ r,rhal.. radlkall.o~ .. 

Ja lW1I lallk8ttaa.. olk.la 8Ud. .UI t ... 

tol.1_ .... 1 ••• &Yut..... Jo .... 8&IaOU.y ... 11rt7818tl 

kOIll.n1.U... JUOlu..... ei t~.ht1l1.1. ko" ra41kaalh ... 

_10 .lA ••• t tlllal .... 71lte1nol.1M •••• 
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lua vuoksi alDa PJrklvlt var.tDkln taktllkk~.,.,k81." 

.aaaa&D~ 7110tte.ne 

Vl1a.alkal •• t tapahtu.at laD.kae.. ~ Yar.1Dkla ... 

P&Jl~&8_ o.o1tt8Yat IQOa nllll lä.bl.llat oikeikaI. ED Ul. 

1GlA tasoita, aua lanakaa tulee, nl1n pal~on 

neuvostolala.n avustus.optauk.en nop ... paa ratltlolatla, 

alta, .ua kafk •• ta puttl_ I:oalnhrn on '"J&PDA&l.laa 

onnlBtUllUt Ran.ka... luo_af oa1ttala porftrllU •• ll&k1n 

IIITDta.alkutuk •• ll&. ft.emmlBtorlnt_n, ~oUa tol.taUR.l 

.n._l.te nllA ~v1D I:aarl.... kuin S.Da&thaa ~ ~o .. a 

ko~ualat.l1l&, e4ustuksGD8& vlhllukDlauu4 •• ta rl1 ppuaat ta , 

on huo.ttava ftUtlltua.alta. Olkoonpa. .tt. 

sl.lpoll1ttl ••• tl. kut.n valtetaaa, .1 01. 

t7.tl BaIlöaa.. ulkopolUtUaeatl se kuU.ak1D on -.,;rta 

oUaa hao.loon. 

!apahtu.aln k.h1t7k.e.. K.p&D~a •• a voi I:oalntern tie

haltln olla vleta t17t7Y11 •• pl. !ol.tal .. kal 

ole tark_mlIl DAhtlvl.... aillal •• bi tl18DU .1eUa tul •• 

lrUodoatuaa.... l:oa1nt.rn'l1le ei a.rkU.. nlla J&l~oa ••• 

ta koaaulatln.n pulu. ..1 naid... ~ot.akla 

ne.t7u.n. !&salkln tapau..... ..41t... .IU. ..-aa 
.tta •• n alkaaDa.... ·kana&arlDt.... voitti. !ahtoi.ln ... 

noa kuvaaY&kal tlklla1alll. a Jd uk.lll. ~. toi velU.. alta 

"pan~aa tul... ••• aua .raa taklllla_ ainule parl 

pllYaa aitten lau_l. • .. n1a1ttlla v.Z'ta.l D,Jqlat1 

netta ..... ~... tll&nt...... ,_a~llla ~vov'ln ~ 
hl löYJUf!ell 

a1kaDa. hu_tt... tlll.la. .ttl. alta tilant.en .k.-/ _, ......... _ 



-" . 

.. tulee, kai kki riippuu 81Ua, tuleeko A8aD~, 

lteDM1nitut, ltuli .. an ~oultko~en ~&l"8. tai P78t,J7kO h&D 

otta.aan ~oh4on niiden 1e11&. Itta tallla to1vGtaaa 

ltulieYan ~cnlno~en ~lles8a, on luoDDol1iBta. 

x x 
x 

Tlllto8tet.ltu~eD tapahtua1e. ulkopoli1tti .. sta aezt1. 

tyk.e8tl on to18taiaek.i eDDeaallta1na llh .. 1n pUhlIa. 

l:u1 teDlt1n on Uaelsta, etta RaIuIltaD ~q1nen IIl11U1t.tuai_ • 

• euvoatoll1ttoa kohti, ~olkl. ae Sat.an pelttelematG.tA ~a 

voiaakaata ~&llee.varu.at elua valitaan ltataott\Ul& on t"'.iIl 

lUODDoll1D1., tulee kar~i8t"lID po111tt181& va.takohtla ~ 

ropasaa. ED Ue4a olCtlto olk.a..... autta IIl1nust& • .,.ttlll, 

etta paaaalallla1ap&D& ~D& tlhan a81ailltl1aan ltu1teDtl. 

on Saksan tra41ta10D&li8" huoc~.t1 ho14ettu 41ploaat1&. 
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...• . 0 . .s. X ... O . J .. ..l ................. SSA OLEVA LAHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 16 ..... . 

• oekoya .. ssa .. 3 .. p:nä _alla ··kuuta 19M· IJ HJ SJ . , J . 

-, 
'w As ia : .,u'{olt.pb.ll UV ··Ja 

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

Ol.n raportlssa n:o 9 Yl1a. h.lalkuUA 4 palY&DI tlo

dolttanut t&klllls1eta .plluuloleta SUoa'D ekaDll .. Ylseå 

toltuals,n 7ht'7d.a8l. !Ihan llltt7.D k~n alhe.lll.,k81 tle

dolttaa, .ua tan.teesanl tl.nUll Ruote1D t&kIlUe.D 

taJan hl.n nlJttl alnulle ulkoasla1D4.partea.ntlataaa ••• aansa 

7kslt71aklrJe.n. Jossa k.rrota &D, ,tta ulkoaela1nalnlsteri 

1,r'111a 011 Joku aika eltte. ollut k.BkRst.lu rouya ~ollo .. 

talin kanssa, Jos.. ..s1Daa1nlUu 011 ottaDl1t puheek.l .. 0. 

nlaA .plluulot. Ilnlst.ri Sandl.r 011 sanODut YOla"D" .0.
koyan lah.t7.tOn raportei.ta pUhlla, .ua tllla1&la 

Ja, JOhtu.n Suoa.n auka saksalal ••• ta orlaatolnnlst&. 011 

yostohallltuks.n taholla .,0. pohJolaaal.... 7ht.l.t70bDa ~ 

d.. 01..... Ja .ua •• edell... Jatkuyat. Jo.ki. k7."'. 
B1 .1Jas. koekee tol.ta aa.ata (SUoa.l, o. .11la -VO • 

• 1. Ja l.uyoetoll1to. YIl18t.. auht.ld.. kanaalta a.rklt7ka ... 

sa. Rou.,.. ~oUo.t&7 011 -Vbt_t. .tta tlllal81a .plluuloJa 

todella Jo.Mkl. aUri. 011 'O.ko....... 01 ...... 

JAKELUOHJE : 
( B1 tleloltuka11a, paltsl 

Brloh'l11.) 

"':.4. 

J.k.luohj.m.lI.j. : 

T ..... II .... . 
T .... III ..... j. 1I.lk.1 ........ ... . .mlnl.ttrillll • . 
EI ulko ......... tukaan tledoltukalln. 
EI ulkomaatduatukaen. mutta ulko.al.lnminlat.rllln IItdol

tukalln. 



( 

Herra SaDlller 011 t&llG1a huo.auttanut ~O pU...an 

aikaa tarkoin seuraJlJleensa tila "en kehU7nl Suoaes.a 

tla" peruateella tulleen.. siihen Tat8aaukseen. 

lI&la1Ben sUUIltauks. kaDllat ta~at auododaw.t _as.. 80Pla 

vlhl.1aen ~a aerk1tlueUoalll pros.tUaUrlll. alllkl ftobl 

e4~lll.e.ltett71hlll eplluulolh~ n8Uvostoh&1l1tutaen taholla 

ei hiilen aleleatl." ole aihetta ~a Ola Talltsttavaa. ~oa 

ne ~atkuTat. Rouft ~oll .. tq 011 luftDllut saattaa kuule • 

• ansa hallituksensa tietoon. 

Tl.alll. en to18 ta 18 eka 1 ole voinut huoota lta81t78. 

kannois8& . • itUn auutosta. Jo*un 'toaoaJakOT TllaslslUI 

~DIl eillAnI 

811tGksil Ja 

hlDen luonaan ei ole vUae TUOnD& 

epl111bl1 tolstuaut. 

(l)iI -~-~ 
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.. .11...0 .. S .. I: .. OY .~ .............. SS A OLEVA LÄHETYSTÖ. Salajnen . 

RAPORTTI n : 0 .... 17 ....... . 

KoH~". · .. ssa ..... , .. p : n ä ma aU·. ···· kuuta 19 8.6. 

As i a : Ha.~a:U.*o·~" ··BoI .. ·Hew.N·llll 

"·le1"&·llu-at&-··IIoIit~,,U8". ·· .................... . 

Helmikuun ~a aaallSkuun "aihteea8& 01eakel1 .oako"a.aa 

Joitakln palv1& .. er1kk&lalaen ·Sorlppa Howar4 ."8pap.r.--7b. 

VIII&n preaUentU Herra Roz Ho_rd. BrU.ta k .. ku8telui.w., 

Joihin .inulla on ollut tallla tl1aieuua saaoinku1n neu"osto

lehtien uutlai.takln "01 paat.lla. etta hlDen 

aa on neuvo.totabolla kilnnitett7 t.v.lllsta aunr.~aa huoado-

t •• 

Hb li.ne. JoDkunlal .. l1a .. lla~7IIParl-_tkal.la. ~onka 

ftrrella h&n on ta"lIDIlut .... Ok&4an, Lava~t ln, HUler'ln Ja 

• Dl't vl1_ke1 Stalln'ln. VU .. k.1aa1nltuD kanaaa 011 hanalla 

pitka, UetoJ_l aUa&Jl 8' 3i tuUa keataIQt keäuatelu. 

Jonka alaU10.ta to.1D leb1et tAhIa _m.... el"at 01 •• &1-

nlnneet mUUIl. .Jotakln .11 ta );Ul tekin on t'Uotuaut uloa, ko 

ka t&k&l&1ae... 4lploaaatt1taDaa... kaule. allta haJatietoJa 

kerrotta"... Llettuan tltll&1n.m alnlster1 Baltraaaltl. kertol 

ainul ..... anraa.a: &eakuate1u 011 pUa.la •• a ko.enld ... 

• 
JAKELUOHJE : 

............... ... ,.va}.u. ••• .. 

... : 1 • • 

Jak.luohJ.m.lleJ. : 

T ... III-. 
T .... III ..... J. 1I ..... i mlnl.t.rjOIl • . 
EI ulko ........... tulteen tl.doltu"'"n. 
EI ulkombedu.tukeen, mutta <ulko • • I.lnminl.t .... On tiedol

tuk.lln • 
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danvaaraa. ~o.lnterll'lll ~01.1ntaa ulko.a1l1a aekl Yb4781&l6" ~ 

t&1Il Ja Ie'uvo$toll1tOll v&l.lell _MeUa Ja 

mlaaahdolU8uuksla. Ho_rd 011111 ankara8U Ja avoille8tt 

tlDTt IeuvonolUttoa ~o.ll1tem'ln tolmlnzan tukea1aeata Ja 

tls8& 7hteydesal m.m. vllttlDTt. ettl viIme ke8ana pldet78. 

81 l:o.lntem'ln kongre.a1saa h1'Vlbyi;7t tol.1nhohJ"~ 

8uure... maarill helken~lneet neuv08tovallall edellla1lll 

D& aaavutta.aa arvovaltaa Ja aaemaa ulkoaaUla. Stål1ll'1ll 

vl1tetaAll tlhln va stanneaa •••• etteI Ieuvostoll1tto 

seman ole vaatuussa ~o.lDtem 'In tol.1nnaata. elkl neuvo .. 

tovalta ~Gskälll voI r.vh~1 81tl ahd18tamaan, 

aan eatlaäan aeD toImintaa, koaka ~oalnte~ ldeologlaeatl 

edustaa heidln oa1& lhantettatn. ~oalntern'k&all eI kulte~ 

kaan -- 011 s1 StaUn li alks 1 aanoJlU~.. aekaallllu au.lden _i
den alallalln aal01hln, vaan Jlt~1I tolalnaan kokonaan 

klll .aan ollIen ko_unlst1&tea puolue14en asiakai. Kun He

_rd ' tlhln oU lmoaa.ttanut. ettl ~0a1ntern'1ll 

ta malden alaa1811n a8101h1llhan voidaan huoma~a alltel 

kIsaa .. 188a. ollal Stalin va8taunu~. ettei voida puhua 

m18tlll1 v&llttDllIstl aekaant .. laea~a. ko~elntaan vlll1l1ae .. 

~I. Vie llpa hln oU.l • Bal traaal Ukaell aukaall _ 

~t. ettet neuvonoval ~a koekaan ollu~ aJ&Ilut II&1la&ll'f'all&JII

:tuaouta • 

• 1~1 Tb478val~oJell Ja Ieuy08tolll~oll vIlla11ll auhte1r 

8111l ~ulee. 01181 Ho_rd huo_uttaaut. eUI Jollei .euvo. 

, ~ 



tolU tto, olkoonpa Kom1ntem 'ln ~1ttkeella. lopeta 

tumlsta YhdysvaltoJen 11salsl1n asl01hin, el ole odotetta

vlssa mitään suhtelden parantUll1eta. vaan p&1nvaat01ll huo

bontuml~ malden vllilla. 

Klklll mlnulla on ollut tllaisuutta keSkustella 

kUUst c kanssa Howard' in kliJnnlst& tUlla, on ainulle 

hoshttu hanen tunnettua rehelllsyyttäaa Ja BUoruutta&ll 
(i 

Ja tahdottu se esl ttaa syyksl hänen osaueen tUlla tul

leeseen huoaaavalauuteen -- .... 8&atett11n 

s~ vlralllsestl &se .. 11a. ToslaslalllDtn s17 11enee 

teDkln ISlVostolilton pyrk1JQ-s -- Kailko-Idb taustaa vaa-

taan ma iden vtU1sten suhte1den parant .. 1aeen Ja 

111 e tassa suhteessa annettu -- ehka y11arv101 tu __ merki-

Howard tulee arvatenkln. a1Dak1n Yhd78Valtolhln 

tuaan. JulkaJa emaan lehd1 etassaan selostuksla kelltu8teluia

tae. S11l01n vasta volda __ · nlhda. .bsa määrin edella e. 

tetyt ; t1eten.t:1n puutteelliset ennakkotiedot pltavat paikl-

kana. 

5/1-36. !anlln on leh41aaa JuUaiatuna 

ke.t:u.atelueta stalln'ln kana_. Yhteenveto aUta 

hetywtan t&alApal~1.1.aa 8&DO.alebt1ka~uksl.8&. 

lOltaaaDi Balt~ltikaen kerto.ul erAis.. IRhtelsl& antaa 

ke8kuatelulle hl_an tolseD Y&rltyka.. lee1ian ~DI 
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Moskovassa , 12 pliväna ma~1i 

ta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

q. f o.l.. b - 1(, . 

N:o 419 . 
J" ~ . 1C. - 1 

Herra inister1. 

Kunnioittavimmin lähe tän Teille, Herra M i n i s

t e ri, oheenlu tettyinll. 11 ka "trpa1etta Moskova n-1ähetys

tön ra po rt eJa N:ot 18, 19 Ja 20 tll.1tä päivältä: 

n:o 18. Eräita reunahuomautuksia Sta lin'in keskus

teluun Howard'in kanssa. 

n:o 1 • Loca rnon sopimuksen rikkomisen ensivaikutU8 

Neuvostoll1 to ssa. 

n: 0 20. Lisää Ulko-Kongol1an Ja Mandshukuon väl1s11n 

suhteisiin • 

Ot t akaa vastaan, <1 Herra K i n i s t er i, täydel-

lisen kunnioituksen! 

Herra Tuomari A. HAe X Z E L L, 

Suomen ulkoa siainminister1, 

Helsinki. 

UI '0 : A I/L 
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.v ... O ... S ... K ... O' ... V ......................... SSA OLBVA LÄHITTSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ...... 18 ........ . 

)(Qakoy.······ •• a ···7····· p: nä ·····.aal·1· .. ·kuuta HLZQ·· 

N ~~) ~A.i.~ !ll .Jl. 

Aa i. : .J:ra1:tI ... r.W18huolUU.:tults1a. ...... . 1'[ '. . , 
I • ' 

. Stalln'··1n·· k-eakuat.eJ.uQA··lIoar4J·1n.-

.. k.anssa. . ....... _ ... _ .. _ ................................ __ .... _ ........... _._ 

otsikossa aainlttua ke.nstelua on Jo Suoaenkin lehdia

tOssl Tass'in tledoituksan perusteella verratt~in laaJasti 

lostattu. )(yos on Lahetyst«S llhettlnl't s11tl sano.alehtika1;. 

sauksessaan n:o 21 MlnistertOlle yhteenvedona Xeakustelu antaa 

kuitenkin aihe en viell eraisiin reunahuom autuks1in. 

1. On aluksi syyti huoaauttaa, ettl selostus, Joka 

keakustelusta useita plivtl aen tapahtumisen Jälkeen 

helposti on voinut saada osittain harhaanJohtavan vlrt'tyksen 

Ja s1s 11 1 Onltln , Jossa yka1puol1sut1 Stal1ll t ln ltas1tysltaDtoJa 

ehltl keskustelua l a aJeualnlt1D -- on ltehi tetty.. TahlD v11 t

taavat tlltalä1sesal diploa attiloUma.aa keskuatelusta liikkuvat 

tiedot, Joiden muka an Ho_rd keskustelussa ol1ai oUut 

tavaatt aggresalivisempl Ja .aiintuonut huoaat ta vaatl enemaaa 

VI181avl1tte1tl. kuln mUI se1081iuksut. voi pUhUI. lfa.tta 

yksinomaan Sta11n'inltln lau.antoJen peruateella. sellalstaa kuin 

ne seloatuksessa es11ntyvlt, on keams1ielu era1sal suhtelssa 

ollu\ sangen mlelellkl1ntolnen. 

JAKELUOH.lE: 

!avallina. 

"1: , •. 

J.k .... ohJ.m.lI.j. : 

T ..... II ..... . 
Th.m ..... J. 11 .... 111 ............ mlniatarMllI • • 
EI .. Ikom ............. n tladoltuklllln. 
EI .. lkom8Hdllatult_. m .. tta .. 'k_'alnmin'at..-illn lledoi..... , ... 



• 

• 

- 2 -

2. Kitä keeknstelun ulkopoliittiaeen osaan tulee. 

on eyytä panna 

t1 e t äns en i 

merkill e, 

ensimäista 

etta Stalin neuvostovallan niae .. 

sä, kertaa, Julkisesti 

vostol1iton tulevan aseellisest1k1n auttamaan 

Jos Japani-Il~dshukuo h,ylSkkU sen kimppuun, 

illlo iUaa Bell

Ulko-KoDgOl1 aa, 

käytt ämää termia "posit11 v1a i sta toimenpi teista" ei voi t ane 

muuten tulkita. vaikuttaako tama kuitenka an mitaan Japanin 

t oiminta _, on qsymyksenalaist&, s11la Jap.ani on kaiketi 

alunpitaen laskenut, etta sotatoimien alottaminen U'lko-KolP 

goliaa vasta an , Jos se hetki Joskus 17a. merkitse. 

la sotaa Beuvostoliiton kanssa. 

Zräanlainen mielenkiintonsa on ~as 

tuksella siita. miten Beuvotoliitossa on 

sen h,ylSkkl.;yksen aita vastaan voivan ta 

StalinIin 11110i

aJateltu a&ksalal

tua. Saksalla kIm 

ei kuten Ho_rd huomautt1 __ ola ;Yllt eiat a raJ &a Be\lol 

vostoll1ton kansaa eika Puola ole halukas lasksnaan 

vieraita aotavoiaia alueelleen. Sta11n ilmoittaa nyt tlmln 

h,yakkl.;yksen voivan tapahtua Latvia Ja tietenk1n s1ta 

ermen Liettuan -- kautta, vi1ta't.en tassa yhteydesaa Saksan 

h,y1Ski:l.;ykseen P1etaria kohU v. lnS. Vertaus kuitenkin 

kohden ilmeisesti ontuu, koska qs~kaesaa ~t 

laolevat iteena1set m at. Jot_ hAnen keskuat elusaa 

min takealDaa v1ittaua Saksan .. natt~ Belg1assa 

on aa1all1 eesU palJoa ene..aa palAlla.1a oauva. 

Ola ~aa .hka antI. k11nza1ttaa huoa1ota hana ta.. 

.al11seela aanonta~.. ltah4.ata aodazaV&arap.alkk •• ata ~~aaza 
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IDa ilmassa, toi suta Japanissa Ja toiaeata SakasB&. koska 

se mleleatanl osoittaa, mlta Saksan Ja BeuvoBtollitOD YAlia

sUn suhteisiin tulee, etteivät erhlä1sot, _le-,p1enltlll 118.1d 

sotUa spl1reisaa esl1nvv1ltsl vaitetyt virtaukset aov1m101l ". 

yhteiatyC5n ailtaansa.laeen m&idell välUlä ainaman toista1aek

si ole k~tannll s sä pitkalle JOhtaneet. 

3. Keakustelu kommunistiaeata propagadlaatk Ja 

tAssä yhteydessä tekemät lausunnot tekee suoraet aan 

van vaikutuksen, olkoon että keskustelulle sOloatultsessa on 

annettu muoto. Jolta tarJoo neuvostohallitukselle mahdollisuu

den tarpeen tullen vet.,tyä vanhan vUtteens. tur v1ill , sen 

nimittäin, ettei neuvoatohallltukaella ole mitaan yhteistä 

XOIl1ntem' ln kanasa. Selostullaessa puhuu st&l.11l nlmlttälll yJr. 

slnoma.&.n -.euvost l Utosta.- Ja -melatäw• Todelliau.alea .. 

kuitenkin Howard'in taholta kosketeltu Beuvostoll1tosta. käsin 

harJol tettua kOlllllunist1 sta vallankumouskl1hol tusta laaJ elllll!l.lla 

pohJalla. Tassl n.loss& taytn suorastaan lhaet ella Stal1ntin 

vlitettl, -ette... .ew koskaan ole pyrkineet mallllBnvallcku

mOukseen. Yhta ihme1Bl tavi 011 hanen lausuntollBa vastatessaan 

Howard'ln vUtteeseell Beuvostol1itOll s.u.ntum1seata Ybd78valt 

Jen s1slUal1ll a.lo1ha koaaunlBUsell p_pagandall .u.lla .• K1e~ 

leUyaan tlallD. kuhll lleuvostohall1tu8 Jo on tehDlft 

ålll, aooo hän 111111 ttain aUn. yhteyde... .... tarkeint& 

lena, ettei tallalata. kl1holttaJla valtiovallan taholta au-

te ta , ettei he1d&1l tOla1nta.... r&hoiteta. LUul1s1a, 

useimmisaa .ala.. 011 kl1ataaattDall todlatuat~paleet 
että 

ot .... saa 

suta, etu Ieuvostoll1toata kalll 011 llhet.tty lto-untBtI

aeentteJa lietaomaan vallaakuaouata aa~oaalaia8& .alS8& ~ 
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että heillä usein kiinn1Joutuessaan on ollut -- muista 

todistettavistakin avustuksista eri maiden kommunisti8ille 

pu01ue111 e puhUJllat takaan huomattavia rahavaroJa 

vänlH!.n. Jotka eivät ola' v~ olla muualta llhtes1ain. 

kuin lIJeuvosto111tosta. En tiedl, onko Howard. asettanut stå-

l1n ' i11 e kylW mystä ehklpä e1 autta 

1a Stal1n'in sel1tys es1m. tällaiseen havaintoeaimel'kkHn: 

Jos otaksuttals1in. että lIJeuvostoliitossa ei 01i81 

tettu kaikkea itsenl1sta aJattelua. ~vlkllyml111 vain kommu

nistlsen puolueen 11ei811n~ Ja maassa slten Toial esll~ 

tyl eri puoluevlrtauks1a. Jolsta. Jok1n volsi olla suoraa

taan vallankumoukselllnen vallltsevaa hallltu8JlrJeatelmaa vaa

taan. ehkä s11101n pakotettuna toimlmaan ma~alaisena, Ja 

~os tällesln Joidenkin ulkovaltoJen taholta -- hallitusten 

tletenklan siihen auoranalsestl osallistumatta -- koetettal-

811n neuVOin, avust&Jln Ja rahavaroln tukea ta. vallltae

van JlrJeate1man vastaista lilkettl, mahtalalko Beuvostolilt

to tässlkin tapauksessa kat&oa. ettet tällainen to1alnta 

kltals1 sekaantumista tolsen valtion 8i .. 1811n a8iolhia. 

Tai, Jos vaikkapa Beuvostoll1tossa nykyl&akln vallltsevlssa 

010auhteilsa ulkoaalden taholta koetetta181in 111"'inl~1a 

keinoln tuk_ uaS8& ehka valllhnaa tyytJlllIUOayytta., 'a1"l

maankln tullsi 8e J7rklsal auOdoe.. vaatimaan allJamaalsen 

lIau halll tueta eatlllUa tl1l&18.n toia1nnan. 

4. .Iista a810latahan on lhtl ~v1n Stalln'1n, kuin 

lIuidenkin tnilaist8ll kau... turha keBustella. Se ei 



· :; . 

mlhlDkIAn tulokseen. MUtta mlelestlnl on Stalin ask.l •••• a 

keskushl ula us unnos saan palJast&ZlU t eräi ta heikkouksia 

tohallltuksen tähänastisessa tOd1st.luketJussa, Jotka 

t av&st l ulkomaillakin havaitaan. 

'" 

::-

r 
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1 . O .. S . .1L.O .... V...... .. ..... ... . . ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salajoen. 

RAPORTTI 0: 0 19 . 

J(o.sko·va ... ssa 10 p: oä .. maa1is·.kuuta 1936 Jy 
~ . U . } 

Asia: Looarnol1. .. so.pll1111ksen rikkoa!

sen ·e·D8·1v·&lku·t ·u&·· • .e·uvo.st~u..tos .... 

Tieto LocarnoD sopimuk seD rikkomisesta Saksan taholta tu

li Neuvostolii ttOOD. kuten kaiketi muuallekiD, t&1"delli senl 111~ 

tyksenä. Ei DiiD, etteikO neuvosto1ehdistOssä Jo Jonkin aikaa 

ol1si ollut vl1t1auksia siihen, että Hitler valmistautuu yksi

puoli sesti luopumaan Looarnon sopimuls esta, mutta niin 1kk11 

seD ei odotettu tapahtuvan. JoskaaD mitään to1mitullB ellis. s.o. 

puolivirallisia l ausuntoJa ei tapahtuaan JOhdosta täkäläisesBl 

lehdist08sä toistaiseksi ole ollut, voitaneen kuitenkin katso&, 

että 1"Uät1"s aiDa.klD ensi vaikutukseltaan täällä on o11u'\ 
x) 

miellyttävä • 

Luulisin, että pUas1allisena sYYDä tähln vaikutukseen 

täällä on ollut hlmmJ.st1"s sUtä. että Saksa Jo ~t katsoo 

vanaa tarpeeksi voiaakas ottaakseen tällaisen askeleen Ja sUhen 
xx) 

aluksi yht~t säikähdya. TUlli ei nimlUlin m1asUn nimessA toia-

xl träissl iltåkUt8ulsaa ttekoalovaklan 1äh8t1"atös81 samana päivinä 
JOllOin tapahtuma täällä tuli tunnetuksi, voitiin tOdeta. ettl Litrl
nov'ln vU.e aikoina nUn 1evel ~ 011 tullut huouttalfuti kapeaa
makal. 

xxj 2uoluepiireisal sitlpaltsl se ettl tapahtuma saattaa kokona8R 
taka-alalle keakustelua mai~n le~iatösal Staliniin äskeisestl 1a~ 
eunnosta Howa~'ill.e 

JAKELUOHJE: 
!ava11inen. 

UI.: II 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta.alll""n. 
Ta.alllnen ja lIalkal mlnlaleri6l1e. 
EI ulkomaaeduat .. kaen Iledollukalln. 
Ei ulkomaaedualukaen, mutta ulkoaalalnmlnlalerl6n tledoi

I .. hiln. 
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taiseks i tahdottaia1 sotaa Ea.ropassa, koska ollaaa vakuuu,. 

tunei ta siitä. että Beuvoetoliitto tulial aotaan .uia~ 

vedetyksi 

valmistunei ta 

aiia enneD kuin he kataovat olevansa 

Ja koska pelataan, etta aota Karopassa 

helpost i aiheutta 1si X_kaisessa Idäs8a .T~ anin h7akk~kse. 

Beuvostoliittoa vaalaa.. SenJllkeen kuiteDt1n 

ta on ennätetty tarkemmin harkita J saatu eDD&kkotietoJa 

Looarnoval+oJen tOdennRCS!seata kannanot st&. varainkin .Ua 

tulee sotilaalli8tea pakkokeinoJen k~ttämiseen, on hermos

tuneisuus täällä lauennut Ja 8iJaan tullut 

tä viime päivinl lehdissä olleista nimimerkillisi8ta m.m. 

Karl Radek'in kirJoituksista voi plät8lll eräänlainen 

mahtipontinen vaa th'aiS\Dls Looarnoval toJa Ja ~Os Kansa1nll1 

toa kohta_n paattaväisiin tolmeapltelslln ryhtymiseatl Sak

san sopimusrikkomuksen JOhdosta. -IzvestiJassa- klrJoittaa 

tänaan nimimerkki -Viator-, Jonka heLkilCSllisyytta 

mutta Jota usein kl1tetlln lehden tahtoessa vastuutta la~ 
x) sua Jotakin tärkeimmistä ulkopoliittisista tapa~tumista. m.m • 

seuraavaa:-Ranskaa Ja Ensiannin hallitus~ e~staJieD 1a~ 

sunnot ovat rajolttunee't vain Saksan ottaman askeleen ar

viointiin, mainitseaatta mitään toimintaohJelmaata. 

1i asiasta Jaa edelleenkin hallitusten harkittavaksi. .Ta 

tlal harkinta tapahtua Jo D7t sen englantUaisen 

distOn osan ~ainostuksen alaisena, Joka aslalliaestl 

Saksan p7rk~st8D t7Y~tt"isee.-. Kalnittaa.n 8itten nimi

merkki -Sorutator'in- tlssl 7hte7dessa englantilaisen leb

d1atOn 180loitumiaauunnan nAQviapana edua'ta,1aJla 

x) Väi~etaan, etta nia1merkkta k.,ttlvät lehden valvonnan alla ua ea t henkllat. 
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pettaa: -.yt ei ole qs1lQ's puhe1s1a. 

haarakastavien valtoJen yht ~i8rintaman 

Saksa sai81 tuntea. ettei kaikki ole 

vaan toi.innasta. rau

x x 
x 

Jar Ja aUmiBest&, 

sallittua.-

Hitler'in Reiohstag'issa pitamassa puheessa, Jossa 

tekee selkoa syista. Jotka ovat aiheuttaneet Saksan halli. 

tuksen äskeiset tOimenpiteet., on t&kJ.läis.ia tietenkin en81 

sijassa ärsyttänyt uusi hyGkklqs .euvostol1ittoa vastaaa. 

varsinkin se kohta. Jossa Hitler sanoo, ettei Saksa1la 

mitään VenaJäa vastaan, vaan bo18~eviaaia, Joka e8iintyy 

ti81uksin mail81aDherruuteen. Radek pari päiväl 

tästl -IzvestiJassaw pUOlen palstan verran. 

sallissosialiatisen Saksan kehityksen Hitler'in vallassaolon 

aikana mi tl synkilllllln vlre1Jl Ja sen vastakohdakai 

liiton saavutukset mitä auterei~mmas8a loistoss& han 

JOka Jo nuoruuavuoainaan on 81.81. -Neuvostoliiton. 

että se on VeaaJä, 

tämän Neuvostoliiton 

Jos tahdotaan klqttaa tltä vanhaa 

Ja aita JOhtavan puolueen koettaa Herr. 

Hitler erottaa venaJan kanaasta. Me voisiaae sanoa, k_t

tien saksalaista s&D&Dautkauata. ettl taaa ty~a 

teiltaan ylittaa sen. miDk& poliial sallii. MUtta 

o11si lapaeHista epailla Herr& Hltler'la aUta, ettl hän 

itsekään vakavis8aan la~lal tllla1aia sanoJa.- HID 

taman Jalkeen erälseen sakaalai8ten sotilaspiirien älAe~ 

nattaJaal valttlalasUD lehdessa -Deutsohe Wehrw 

seen 1~8UDtoon, Jossa tuodaan 

Ilanen arae1Ja tulee tlQ'ttaaaan 

8sille se klsity., 

tehtaYan8a niin hyvin 81s11. 
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si.ä, kuin ulkonaisia Tihollisia Tastaan ~a Plltyy aiihen. 

että Hitler'in tarkoitus on r.r~stl& alueita ~unri tältä 

VenäJän kansalta. ~ota Tastaan hänellä mUta ei 

vihamielisiä tunteita. 

x x 
x 

Hitler'in ehdotukset. mitä tulee rauhantakeisiin 

sä, ovat tietenkin mw~s tulleet täällä huomioiduikSi • 

ta katsota an t äällä kuitenkin vain man~~ver1ksi. ~onka 

koituks ena on peitella Saksan aggressiivisia aikomuksia I

tään päin. Radek lausuu tästa yl1amainltuss& artikkelissaan 

m.m. ·Saksan lupauksen, etta se on valmi s tel:eIIläln hyOk

käamattO~ssopimuksia kai kk ien välltt~mien itäisten naapu

riensa kanssa, tarkoituksena t~t" olla HitlerIin 

ten pyrkimysten luonteen naamioiminen. varsinkin sen tosi

asian. että hänen tarJouksensa Ranskalle merkitsevät ehdo

tusta toimint avapauden saamisesta idässä. Kuka. Herra Hit. 

ler'in alentuessa Jopa sopimukseen Liettuan kanssa, estää 

häntä huomenna s~ttamastä, että Liettua valmistautuu hy~k. 
kUmään Saksaraukan kimppuun. Tokkopa tlman ~älkeen Liet

tuan valtaus Jatkuvaan itlAnpä14 etenemiseen tähdäten voi

daan pitää sopimuksen rikkomuksena Ja eikOpa Herra 

silloin voi kaikkien kovaäänistenaä välityksellä huutaa: 

Daa Karnickel ist sChuldig •• 

x x 

x 

Täällä on tieteDtin .,Os kiinnitetty huomiota sii-
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han. ette. Hitleriin ehdotuksiin ei s1dl.17 mitään suora

na isesti Beuvostoliittoa. Itävaltaa tai Ttekoslovakiaa 

keva a. S~ anen tilaisuuden palata tähän pUOleen asiasta 

myOhemmin. 
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RAPORTTI n: 0 .... 2.0 .. 
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Asia: .Llaää. Olko-KoIl8Ol1an Ja . 

lIa·ndehU:kuoIt· .. v&·l-1a·U-n .. ·suht.e.l.U-n.·· .. 
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Viimeaikaisten t apahtumien Joh~st& Japanissa ovat vlll

kohtaukset Kand shukuon ra Joilla Beuvostoliittoa Ja 

va staa n siirtyneet Jossa.kin määr1~ taka-aH.lle. Eräitä 

Ja on kuitenkin syytä merkitä muistiin. 

Kulun een helmikuun 25 päivana on KaDdshukuon ulkominlst 

rl Toh&ng=Yan-Tchiy osoittanut 'Ulko-JloIlgol1 an hallitukselle noo

tin, Jossa käsitel1&1n maiden vlllsil suhteita. Sen sisällys 

on hyOkk ääva . Siinä syytet&ln enslnnlkin UlkO-KoIlgollaa ai ita. 

että sen Joukot Jatkuvasti tunkeutuvat m~dshulaiselle 

• Buir-Boor- Järven eteläpuolella. vieden mukanaan per&ytles8ään 

rauhallisia asukka 1 ta Ja kar Jaa. Edelleen vai tetä8.n. e tta 

me isen, siihen merm.saa vakavamman. 12 halmil:uuta sattuneen 

Välikohtauksen. Jonka Johdosta Ulko-KoIl801ia on protestoinut. 

syynl on ollut se. että ulkomoIlgolllalaet Joukot ovat vall .. -

neet erään Ulan -KhudlLk-n1m1sen palkan. JOnka ](arxlshukuo katsoo 

81 Jaltsevan omalla alueellaan. Jlandshukuon hallitus vaatl1 

kakunnan v11pymAtOnta evakuolntla. pld&ttaa ltBelle811. lIuussa 

JAKELUO . JE : 

Tavall1mn. 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal .. . ........ mlnlaterllllle. 
EI ulkomueduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomuectuatukaen, mutta ulkoaalalnminiaterilln tiedol

tukIiIn. 
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tapauksessa toimintav3.pauden. _. lfootissaan huoaauttaa _and

shukuon hallitus sitäpaitai diplomaattisten suhteiden solmi

misen VälttAmattO~destä maiden välilla, pitaen 

tomana Ulko-Kongol1an ehdotusta vain ra~akom1s8ion1en muo

dos tam.isesta välikoht austen sel vi ttämiseksi. 

lfoottiln on Ulko-MoalP11an päa- Ja ulkoministeri 

Hemun vastannut saman helmikuun 29 päi väIlJ.. Hän kieltaä 

siina kaikkien Kandshukuon taholta esitettl~en ayytosten 

todenperäisyyden. väittIlen puolestaan, että kaikki sattu

neet välikohtaukset ovat tapahtuneet Ulko-llon~lian alue 

la. "Mongolian Tasaval l an hallitus selittää ~uhlalllsestl. 

etteivät sen JOukot milloinkaan ole loukanneet llandshukuon 

rajoja. eivät milloinkaan ole tunk~tuneet sen alueelle. 

ne eiVät koskaan ole vieneet mukanaan rauhallisia 

ta eikä karjaa. vaan ovat kaikki vl.likohtaukset tapahtu

neet Mongolian Tasavallan alueella raJaloukkauksen 

teidan Joukko~anne taholta". UlkO-Jlongol1an hallitus uu-

distaa tämän ~älkeen ehdotuksensa sekara~akomlssionlen muo

dostamisesta raJaselkkaust8ll selVittämiseksi. vastaamat1a mi

tään edellämalnittuun m~dahu1a1seen ehdotukseen diplomaat-
xl 

tieten suhteiden solmimisesta. 

l!1tään muutosta maiden vllisissa suhteissa ei niin 

ollen toistaiseksi voida havaita. RaJalin~an SUUDDaSta on 

x) Keskustelussa kuluvan kuun 4 pUVl.na Japanin takl.läisen suur

l8hettllään 2h!.!!! kansaa Litvinoy IQ'Os tehosti mandahulai .. 

mongollla1sen raJakoll1ssionin muodostamlaen tarkeytta. 



molemmin puolin eriava kaslt;ys. Kuitenkaan kaikki se. 

ta Mandshukuon tahol ta vaitetaan, ei voi muuttaa 

tani siitä, että provoka1aioni ensi sl~assa tapahtua 

nin tahol ta. 

x x 
x 

Stalintin askeiseen l ausunwon 111tt;Y81l. Jossa hän 

ilmoittaa. että Neuvostoliitto tulee sotl1aallis8stikin a

vustamaan Ulko-Mongol1aa, jos sen kimppuun ~okataan, mai

nittakoon, että täälla l iikkuu tietoJa siita. 

tol l iton Ja Ulko-MOagolian välilla olisi sovittu 

l a isen -opetus--upseeriston tuntuvasta lisäämisesta 

malnitQn arm8iJassa Ja että Neuvostoliitqn taholta olisi 

Ulko-Mongol1alle varu.st elua vart8ll myönnett;y huo_ttava 

na. 
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Koskovassa 19 p:nä maal1Skuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 450 

- ------- _ ... 
He =a M i n i s t eri, 

Kunnio1 t t avilI!!l in lähetän T.e i11e, Her ra M i n i s te

r 1, oheen11itettyinä 11 kappale t ta Moskovan- lähe tyst~n ra

portteJa N:ot 21 ja 22 tältä päivältä, 

n:o 21. Lisää tilanteeseen Kauka i sessa Id.ässA, 

n:o 22. Viro, Latvia Ja ran skal ai s-neuvosto1ainen 

pakt1. 

Ottakaa vastaan, Herra Ministeri, täyd.ellisen kunnioi-

tukseni vakuutus • 

Herra Tuomari ~.RlCKZELL, 

Suomen ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 

UE 10: .3/2. 



• 

M· O···S.·.K···O····V ·A·· ......... SSA OLEVA LÄHETYSTö . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 21. 

MQskova .. ssa ··· 1'1· p:nä m!i.al·1-skuuta 1936 
J6 

As i a : Liaää .t11antaes.e.en. . .Kau- ...... . 

. ka i s-e·saa .. ·I d-äs-sA.··· ..................... .................. . 

Kun olen huomannut, että va rsinkin Suomen l ehd i stO san

gen niuka s ti sisältää a siallIsia tietoja t ~pahtuma 1n 

tä Ulko- Mongol i an Ja Ma nd s hukuon rajoill a Ja yleensäkin Kaukai

s es sa I däs sä Ja kun mainituilla t ap ahtumilla epäilemättä on 

l - a Jempi. kuin puhtaa sti pa ikallinen merkitys, tiedoitan aika!-

s emman l isäksi seura avaa : 

Kul uvan m aliskuun 6 päivänä on IJ:a ni shukuon hal litus säh

keitse ilmoi t tanut Ulko-Mongol i an hal11tukselle pe r i aatteessa 

hyväksyvänsä viimeks1mainitQn kuluneen helmikuun 29 päivänä 

kanän oikeammin uudistaman ehdotuks en 

l a 1sen s ekakomi s sionin muodostami sesta Ja pyy tänyt samalla 

moitusta slitä. mita kysymyksiä Ulko-Mongoli~ hallitus on 

te l lut a l istettaviks1 kom1 ssionin harkittava ksi. sam01nku1n mis

sä se ehdotetaan kokoontuvaksi. 

TähAn on Ulko-Mongolian halli tus vastannut 

14 päivanä ehdottaen sekakomissionln enslmäiseksi tehtäväksi 

viime helmikuun 12 plivänä sattuneen aseellisen välikohtauksen 

JAKELUOHJE : 

Ta vaUinen. 

UI 1 : • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lIalkai .... minlateriGlle. 
EI ulkomaaeduatukaen lIedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulko .. lainmlnlaterlGn tledoi. 

tukalln. 



• 

• 
Ii 
I' 

syiden tutk imisen. Jos komi s sioni onnellisesti suoriutuu 

taatä tehtävästä. ehdotet aan komlssionl11e ~atettävaksl mul

denkin ra~alla sattuneiden Välikohtaust~ selvittely ~a ~os 

tästäk1n on suoriuduttu. toimenpiteiden ehdottaminen vastais

ten re.~aselkkausten väl tt&misek.sl. Kokoontumispalkoiksi ehdo

tetaan Tamsyk-Sume Ulko-Kongolian alueella Ja Gantshur 

shukuon alueella. 

x x 
x 

Pyrkimykset välikohtausten selvitt&miseksl ~a ehkälse-
.. 

miseksi näyttävät ;'~istyvän myös mitä tul e Neuvostoll1ton 
i 

Ja Mandshukuon välisiin raJoihin. Kuluvan kuun 16 päivänä 

on nimittäin Japanin täkäläinen suurlähattiläs Ohta 

sensa nimessä tehnyt Herra stomonJakov'ille 

seuraavan ehd. otuksSl : 

1. Kuodostettalsl1n Beuvostoliiton ~a Kandshukuon 

te.Jlsta sekakomlssionl. ~oka saisi tehtäväkseen 

den välisen raJan Ranka- Järven Ja Tumen-Ula- Joen välisellä 

salla (Beuvostoliiton. Korean Ja Kandshurian 

kohdan vaiheilla). Valtuutettu~en tulisi 

mustan pohjalla tarkastaa raja. todeta r&Jamarkkien tila 

asettaa tarvittaessa uusia. aukaista raja metsittyneissä 

dissa J.n.e. 

2. Jos neuvostohallitus suostuu raJaV:iivan tarkistuk_ 

seen malnltulla rajaosalla. on Japanin hallitus puolestaan 

valmls hyväksymään viipymättä ehdotuksen sekaraJakomissionin 

asettamisesta aamalle rajaosalle raJaselkkaust~ selvittämistä 
I 

varten. 

Stomon~akov vastaaI neuvostl ohall1 tuksen olen.n Ilmo!-



tukeeen tyytyväinen, mutta pitäVän samalla välttamattomlnA. 

että ennakolta selvitetään suostuuko Japanin hallitus 

laista. raJakomissioni en muodostamiseen myOs 

golilaisella raJa l l a. Lisäksi huomautti hän, 

mi5sa keaxusteluissa koko aJ~ on ollut puhe 

nien asettamis esta neuvostola ie-mmdshulalsen raJan koko 

tuudel le, eikä vain sen eräille osalle. 

Ohta lupasi saattaa stomonJakov'in huomautukset 

tuk se nsa ti etoon. 

x x 
x 

Mol emma t ylläsel os tetu t miel1piteidenvaihdo t. Jo skaan 

ne eivät sisällä vielä mitään lopullista, ~ttävät 

tavan, e t tä Japanin hallituksen vl1mee.1ka.1nen pyrkimys 

teiden parantamiseen maiden vllillä Jatkuu Tokion ä8keis

ten tapahtumien Jälkeenkin. Toiselta puolen on 

m.rkille, että Neuvostohallitus, Herra StomonJakov'in vas

t auksesta päättäen. on luopunut vaatimasta myOs 

mien Jäsenten määräamistä raJakomissione1h1n. 
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II{ O . .s .. I(O ... v. .. A. 

RAPORTTI n : 0 22 

. ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

Moskova ssa l8p:nä maalis kuut a 19 36 / 1J~fiJ ~ . 
. ~ { , ; 

Asia : Vlr.o, Lat.v.l .a .l.a. .. ranakalals

neuvostol&! Den pakti • 

Neuvos t 01 aja -ranska1ai sen &. vustussoplmuksen tultua 

duksi saa suuremman ajankohtaisuuden myös balti1aisten valtioi

den suhtautuJninen siihen ja yl eensäkin kys~s niiden 

mlsesta kollektiivisen avunannon Järjestelyyn Europassa niissä 

puitteissa, Joissa tämä pyrkimys nykyään esiintyy. 

tsekoslovakia1a isen sopimuksen automaattinen voimaantuleminen Ran~ 

kan sopimuksen ratifioinnin seuraukseDL Ja lislkai 

do11inen yhtyminea näihin sopimusvaltoihin on tietenkin vain 

mansa lisäämään kannanoton tärkqttl näiden maiden taliolla • 

A.ikaisemmissa keskusteluissani baltilaisten kollegojeni 

sa täällä olen voinut havaita, -- viittaan tle.ä suhteessa ai-

ka isem.p11n tiedotuksiin! että v &reink1n Viron taholla ei 

detä nykyisin valmistumassa olevaa turvall1S1 usJärJ estelmU tn

dyttäv&nl.. Saksan Ja Puolan mukanaolo JlrJestelmassA katsotaan 

siksi tärkeiksi. ettei ainakaan Viron, mutta tOdennAkDisesti e1 

~öai:ään Lat vian liittyminen s11hen ole luultavaa. Beuvostolll

ton taholla tietenkin tolvottal81in. että ne Järjestelmään liit-

JAKELUOHJE: 
Tav aUinen. 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja nalkai .......... miniateriOlle. 
Ei ulkomaaecluatukaen tiadoitukaJin. 
Ei ulkomaaaduatukaen, mutta ulkoaaiainminiateriOn liaeloi

tukailn. 
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tyisivät Ja lienee se valmis tlssä tarkoituksessa 

maan "garantia a" näidea i tsenäis,yydelle. On kuitenkin ~ 

märrettavää, etteivlt Neuvostoliiton tarjoukset tassl S"clh

teessa palJoaJcaan hOukuttele. ei edes vaikka tähID lUt

tyis'i Ranskankin garantia, minkl saaminen Il1ttemmin sit~ 

paitsi, 

11 enee 

itäpaktista siirryttyä 1Iaksipuolls1in sopimuksiin. 
x) 

jotenkin epätodemukainen. Mitä tarkoitusperii lfeu-

vostolii tto tällä tar jouksellaan ajaa ymmärrettänee hyvin 

ei ainoa staan Virossa, vaan nyttemmin myOskin Latviassa. 

l1utta tämä ei muuta sita. t osia siaa, että tilanne, 

toliiton avustussopimu~aktion kehittyessä, on niille 

la ja et tä ne tunte~t tarvetta sen selvittämiseea omal-

ta kohdalt aan. 

Tapasin joitakin päiviä sitten virolaisen kollegani, 

.Ministeri Tofer'in, jonka kanssa tuli puhe taatä asiasta. 

Hän huomautti tällOin, että joskin heidän asemansa nyky

ään on vaikea, ei heidän suhtautum1s ensa ranskalais-l1euvo~ 

tolalseea p~t i in ole muutt~ut. Viro on edelleenkin 

hen nähden kielteisella kannalla. He pitävät Il1kyisessl 

epäselvässä tilanteessa parempana odottaa tapahtumaln kehi

tysta. kuin tehda ratkaisua puole~ tai toiseen. 

mankin ratkaiBl1..n vaarat ovat ilmeiset. lfeuvostohallituksen 

taholta ei Virolle, .Min. Toterin tietäman mukaan. ole 

me aikoina tehty mitään esi tyksl a tai Uedust eluJa. 

x) Mainitsen täs sä yhteydeS81 Lie t tuan takäll1sen min1s term Ba.1-
trusaltlksen minulle kertoneen, että slttenkun itlpaktlsta, josta 
Neuvostoliiton Ja RaDSkan välillä kl,yt7ihin keskusteluihin siaaJ._ 
tyi myCs itsenl1syysgarantia baltllahflle ma1ll e, oli t"'t~t 
luopua, Litvinov turhaan on koettanut taivuttaa Ranskaa tälla 
sltoumuiaeen. Barthoun aikana hän, kaksi kertaa saatuaan klelte1-

Jatk. S8Ur. s,I'9'. 
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Latv1ala1 sen kollegani, Ministeri Liepina'in tapasin 

tänään. jolloin t iedustelin haneltl. mitA Latviassa tilan

tees1a ajatellaan ranskalaie-neuvostolaisen avunantoBopimuksen 

tultua ratifIoichksl. Hän sanoi suunnilleen samaa, kuin 

lrtinI steri Tofer, ilmoitt aen, että Lat.viassakln pidetään rq

kyhetkellä parhaana. odottaa tilanteen selvI!mistä. Eräiden 

täällä 11ikkuvl en huhujen johdos1a kysyin häne 1 ta 

oliko hänellä viime aikoina ollut paktikysy~kBesta 

telua LitvInov'ln ka ns sa. Hän kielsi sen, vlittlan, ettei 

hän ollut puhunut Li tvinov' in ka nssa Jälkeen tänne 
x) 

n. neljä kuukautta sItten. 

x 
x 

x 

Jos yllikosketelluista keskusteluis1ani tahtoisin teh

dä Jonkun päätelmän. olisi se tämä, että Viro Ja Latvia 

toi staiseksi tahtovat pysytelli tapahtumien sivulla nähd~ 

Jatk. edell. siv. 
sen v stauksen, 011 ei Jo päässyt n11n pitkälle. että Barthou olisi 
luvannut suopeassa mielessl asiaa harkita. Laval hänen Jalkeensl 
ei ole tahtonut, sopimusten muutettua luonnettaan, asiasta puhua
kaan. mi sta Johtuisi neuvostolai s-ranskalaiseen avustussopimukseen: 
otettu määrllys avunantovelvollisuuden voimaantulem1sesta vastahy 
käyksen t a pahduttua sopimuspuolien omllle alueille. 

x) Majuri Wahren kertoi nimittlin minulle askettaln Latvian täk&
llisen sotilas&siamiehen kertoneen hlnelle. että Litvinov Jos~in 
tllaisuuiessa askettäin o11si laUS11nUt Liepins' 11le hetketa lahane
vln, Jolloin It!meremalden täytyy ratkai sta kummalIe puolen, Neu
vostoliiton vai SWtsan. ne asettuvat, koska sodan ehkä s,rttyessä 
niilla ei ole ~dolli8Uutta Jäädä puolueettomikal. 



seen, voiko nykyisistä kaksipuol1siata pakteista, ehkä 

Hitleriin äakeisten ehdotusten Ja Locarno-neuvotteluJen 

seuraukseza, kehittyä yleisempi turval11suusJärJeste1mä 

Europassa, Johon niillä 011s1 mahdollisuus 11ittyä. J011e1, 

halunnevat ne miehunmln edelleenk1n pysytellä ~ky1sta-n 

paktien ulkopuolella. 
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Moskov ~8sa 26 

• J,' 

SUOMEN LÄHETYSTÖ }) <SK :JrJ. . Jb. 

21 . 
N:o 483 C. 1 

. ----
.... '1 ' 

~ CIJf 

Herra Mln 1 s t eri. 

Kunnlolttavlmm in lähetän Teille. Herra JL1n1s-

t e ri, oheenl il t et tylnä 11 kap~aletta Moskovan-lähetystGn 

ra ort teJa n:ot 23,24 Ja 25 tältä pll1Vältä, 

n:o 23. Lontoon neuvottelujen va stakalku Neuvosto-

111 tos sa; 

n:o 24 . Japanin suurlähett1läs perspekt1ve1stä Kau

kai se ssa I däs Säe 

n:o 25. Eräitä reunahuoma.utuksia Mo1otov'ln äskel-

seen haastatteluun. 

Vastaanotta kaa. Herra JL 1 n i s t e r 1. taydel11-

sen kunnloituk seni vakuutus. 

111 tJ-/U.'u-. 

Herra Tuomari A. HACXZELL. 

Suomen ulkoas 1a1nm1nlster1. 

Helsinki. 

UI 10: A I/Z. 
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.... .JL O .. .s .. K ... Q ... Y. .. Å .... .............. SSA OLBVA LÄHETYSTö. Salajnen. 

RAPORTTI n: 0 .. .. 23 .. ........ . 

Koako.va ... ... ssa .. .22 p: nä maal.la ... kuuta 1936. 

As i a : .. . LOlltoon .. .n.eu.v:otteluj,en.. 

v.aatalcailtu ..... ][euy.o.at.o~u.t.o.s.aa . .......... .. 

Lontoossa viime aiko1na ~tYJa neuvotteluJa on 

tolehdistO seurannut er1ttain tarkkaavaisesti Ja samalla 

Jc. 

daan sanoa -- suurella epaluuloisuudella. Katsotaan, et ta yhtl 

vähän keskustelut Neuvostossa, kuin LooarDO-valtoJerikaan väli

set ovat olleet omansa vahvistamaan ma ilman rauhaa tai 

kä täalla p1detään samaamerk1tsev&nl ta1 a1nak1n enslsiJa1sena 

riittävästi ranka1semaan Saksaa. 

Asian käsitte~a Kansainliiton Neuvostossa koskien on 

taälla tietenkin kiinnitetty suurin huomio Lltvlnov'ln puhee

seen. Useat lehdet ovat sen JOhdosta kirJoittaneet ' Johtav1a 

artikkeleita, Jo1ssa suitsutetaan hyväksymista Litv1nov'1n la~ 

sunnolle Ja samalla ylistystä n11n naurettavaa ku1n 

kln -- .euvostol1itolle kansa1nvälisen oikeusJärJestyksen esl

taisteliJana. On luonnollista, etta samalla pyritään k.,tta

maan ~väkal tilannetta B~vostoll1ton miellteeman. kollektiivi

sen avunantoJlrJestelman a1kaansaamlsen tehostam1seltai Europassa. 

-IsvestlJa- lausuu m.m. -&i kukaan aailmassa voi 

kiistää n1itä tosiasiolt&, Joille Lltvinov pohJaal tilanteen 

JAKELUOHJE: 

...... ............. , !.av.alllne.n. ... . 

UI 1: "4, 

Jakeluohj.m.lI.j. : 

TavalII ...... 
Tavallinen ja 1I.lke! . . .... mlnlai .... lIlI .. 
EI ulkom ...... tuk •• n lIedoltuke!ln. 
EI ulkomaaedu.tuk.en. mutta ulkoul.inminlltenlln'lIadol

tukalln. 
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arviointinsa. Hänen varotuksensa vo ivat s7rJ~ttaa ainoaataan 

ne, Jotka vain sanoissa ovat kollektiivisen turvalllsuuaJar_ 

J este1man takana, mutta ta 0 ssa ovat valmUt sii ta luopumaan, 

niin pian kuin se nayttäa niiden 

tl - YK). Neuvostoliitto tulee tlsSä kriisitilanteessa 

maan Joka isen suurvallan asennetta sen suhtautumisen perus

t eella ko1l~tiivisen turvallisuuden vahvista*1seen hetkellä, 

JollOin taman turvall1Sl uden alle fasoistlnen Saksa on si

Joittanut miinan, JOka on tarkoitettu räJahtämaan kansainvä

lisen rauhanrintaman organisoinnin heikosti alkaessa •• 

Puoluelehti -Pravda· raJoittuu paaaslassa vain 

maan Litvinov'in puhetta a11eviivaten kuitenkin tal1Gin 

siJassa niItä kohtia, Jotka koskivat kansainvälisen turvalli_ 

suus Järjeste1man tehostamisen val ttlmlttOmyyttl 7hde1ta 

Ja toiselta Litvinov'ln vastausta Hit1er'in B.YytOkmin Neu

vostoliittoa vastaan. Kun Saksan msnoraDdum on Jf1nista n011e 

tunnettu, ei minulla ole aihetta puuttua lehden lausunto 

tas sä suhteessa. 

Neuvostolehdet eivat tietea.kIU!.n mitään mainitse siita, 

etta Litvinov'in puhe retoorisiata korkeuksistaan lopussa 

tosi maa n tasalle hanan se1i ttlessaan. e tta NeuvostolH tto 

on valmis ottamaan osaa kaikkiin toimenpiteisiin, JOita Kan

sainliiton Neuvosto tai Looarnovall&t ehdott avat Ja J~ 

muut Neuvoston jlsenet hyvatgrvat. 

x x 
x 

Neuvostoliiton eplluuloisuuB Ja tyytymatta~ys Lontoon 
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neuvotteluihin Ja päätöksiin k~ ehkä luonnollisista 

syistä vielä selvemmin Ilmi neuvostolehdistan 

mlsessa LocarnovaltoJen päet~kseen. Sikäli kuin Badek'1a 

voi daan pitää Neuvostoliiton ulkopoliittisten mielialoJen 

oikeana tulkitsiJana, JOhtuu tämä hänen "I8ve~tiJassa" 

nään Julka i sema staan artikkelista päättäen lähinnä siitä. 

että Neuvostoliitto ei ~sko päätOksen JOhtavan mihinkään 

tuloks een tai ainaka an mihinkään sellaiseen tulokseen, 

ka oli s1 omansa vahv i stamaan Europan rauhaa. Hänen 

lissaan esiintyy sama epäluulo Englantia kohtaan. mikä 

aikalse lllnin on nllQ~t lehtien JOhtavissa kirJoittaessaan 

Lontoon neuvotteluista. Teemana on, että Engl~ti. Saksan 

kieltäytyessä neuvotteluista 1a rJotulla pohJalla, tulee 

räytymään nils tä lupaukslstaan, Jotka ovat yleisemmin 

muloltuJa J a koettamaan taivuttaa muita Looarnovalto,1a 

promissiin Saksan kanssa. Rivien välistä loistaa ~Os 

tymättO~s Ranskaa kohtaan Siitä. että se on suostunut 

sovitteluun vast.tolmenpiteiden Saksan sopimuksen 

vastaan ollessa kyseessä. Hän l a usuu m.m. • Ei ole 

epäillä, että Ranska halusi aikaisemman olotilan palautta

mista Rejnillä, mutta ikävä kyllä Herra Fland'n ei 

ta mitään siitä, millä toimenpiteillä hän oli aJatellut 

tämän olevan aikaanaaatswissa Ja mihin toimenpiteisiin Ene
lanti ei ole tahtonut suostua". Han viittaa sen Jälkeen 

erimiel1syyksiin EnBiannin hallituksessa, mlta tulee 

tumlseen Saksaan Ja varsinkin sen äskeisiin tekoihin Ja 

Jatkaa: "Däissä 0108uhtelssa on ta,sln ymmlrrettavaa. 



Englannin halli tue ole voinut ryht7a mih1Dkasn pUttävl1n 

toimenpiteisiin Saksan vapaaehtoisestI hyväksymän 

rikkomista Ja sen P1rkimysta vastaan Europan 

Vi81 voimasuhteiden muuttamiseksi". Han lisää, 

ki toiveet siita, että Saksa tuli s1 aovlnnoll1semmaksl 

ovat tuomitut turhiksi sen Jalkeen kun Englannin lehd18t5. 

voimat ta pidättä1tyä päivääkään, on selittAnlt. ette1 

oe. rnoval toJen päätl5s sisällä mitä än ul timatumia. vaan 

no as taan ehdotuksia. Tämän Jälkeen on 

t ena kohdi st aa koko huomio europalaisen "rauhanr1ntaman" 

vahvi st amiseen Saksaa vastaan. 

x x 
x 

Neuvostol iiton kategorinen kannanotto tassä ~symwk. 

sessä on ti etenkin nähtävä siinä valossa, et tei 
suorami sta 

seIlään ole mitään / tekemistä koko as1an kanssa sen Jäl-

keen kun sodanvaara on valtetty. Sen on nAin ollen 

po asettua korkeille koturneille Ja dlkteerata menettel7_ 

ohJe1ta muille suurvalloille Ja samalla vähän rl:S7h lstäa 

rintaansa l:ansainll1 ton Ja karaainvalisen oikeuaJärJeatyksezt 

pUOlustaJana. Voiko se tälla ketään pimitta&, on toinen 
a S1&. 
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.1LO ... S .. K ... D ... V .. ..l.. ................. ...... SSA OLIVA LÄHITYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 24 ........... . 

Kosko.v&. ...... ssa .23. p :nll .ma.a11.s ... kuuta 19 .3.6. 

Asia: J.apanin suurlahett1lAs 

»erspekt·!:v·el a tä .. Kallkalsetl-sa .... I~ässä. 

Minulla oli tilaisuus pari päivaä sitten pitempAän kes

kusteluun Japanin täkäläisen suurlähettilään ~ kanssa. Tie

duste11essani 011 hän valmIs selostamaan omia käsItyksiäan 

lanteen todennäk~lsestä kehityksestä Kaukaisessa ldässA. Hän 

nitsi tä11~in, että ne neuvottelut, Joita Jo Jonkun aikaa 

kllty Japanin Ja Beuvostoliiton vä1illA rauhoittumisen aikaa~ 

saamiseks i Idä ssl ka ikssta päättäen Johtavat tulokseen. 

tollltto -- huomautti hän n~ttu. nyqisessll kansainvälises-

sä tilanteessa osoittavan huomattavasti suurempaa halua sovin-

no1l1sen Järjestelyn aikaansaamiseen. kuin aikaisemmin. Hän 

sul. että Japanin tärkeimmlt vaatimukse~ tulevat D7ttemmin 

voetol1i ton taholta hyVäksytyiksi, nimittatn ennen kaildea ra

Jan tarkistusta koslarva vaatimus koko linJalla Beuvost 0111 ttoa 

Ja Ulko-llongol1aa vastaan. .Tapani taas puolestaan tulee sen 

jälkeen hyväksymään Beuvostolliton vaatimuksen sekakomisslonien 

muodostamIsesta rajaselkkausten selvittlmicta varten niin hyvin 

lIeuvostol1lton kuin Ulko-Mongol1an raJoilla nl1den koko pituu-

"'AKELUOH"'E: 
Tavallinen. 

• 1 : ••• 

.... k.luohj.m.lI.j. : 

T .... IIi ... n. 
T .... III...n j. lIaIk.1 . . ..... .. . mlnl.t .... OIl • • 
EI ulkomaaeduatuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuka.n, mutta ulkoaal.inminlat ... IOn tledol

tukalln • 



vaat1masta puolueettomia 

011 s1 ta m1e 1 ta. etta 

della. Beuvo sto111 ton luovuttua 

sen1ä nä1hin kom1ss10neih1n. H.1n 

naukset huka 1sessa Idä ssä Jap lb in 

1ä tulevat toista iseksi vähenemään. 

Ja Be~vostoliltan v&l1l-
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RAPORTTI n: 0 .. . 2.5 .... ..... . . 

)(QakOD. ......... ssa ... 24.. p:nä .. maal.l ·8····.kuuta l~ .... . !J 2S]:f a1 . 

As i a : .... Ir.UlI ...... r.e.unahuo..III.Allt.uka1.a .. . 

- -- -- . 
~ iJ3 -'Jl 

»o~o.t.o.y.~.1n .. JLak.e.1a.e.m. .. h &a. ta t.t.el~wlh 

Iskettiin vieraili Heuvostoliitossa Jonkun päivin "Le 

Tempsw.lehden päätoimittaJa Chastenet, Jolle Kansankomissaarien 

Heuvoston puheenJohtaJa Ko1otov antoi pitklhkDn haaatattelun. 

Haasta tte1u on tänäAn Julka istua Ko_ovan lehdissä Ja &nsal t-
xl 

see se eräitä reunahuomautuksia. 

Lienee ensim!inen kerta, JOlloin Ko1otov antaa 

lun ulkomaalaiselle sanomaleht1miehelle. Y1eisvaikute1maksi 

JAä, että milloin ei ole kysymJs Neuvostoliiton muut~in 

netuista teeseistä niin hyvin ulko- kuin sisäpolitiikan alalla • 

hAn on l ausunnossaan erittäin varovainen Ja välttelevä. Haas

tattelussa kosketell aan ensin eräitä ulkopoliittisja k1symyksiä, 

ennen kaikkea Heuvostoliiton suhteita Saksaan. Puolaan Ja 

niin Ja niiden kehittymiaperspektl1veJI sekl ranskalai .. neuvosto

laisen avustussopimuksen kli1tantcson sovellutt81111sta. Tässä 8~ 

teessa on syytä panna merkille Chastenet'n seuraava ky8~a: 

x) Saman POltin s&noID9.1ehtlkatsaultses8& saapuu tarkempi selostus haas
tattelusta. 

JAKELUOH.JE: .J .... luohjem.n.j • • 

Ta vallinen. T." ......... . 
T ... lllnM j. lIe11t.1 .... .... ....... .... mlnl.t.rlOII •• 
EI ulkomaud ......... tladoltultalln. 
EI ulkomauduatu ...... mutta ulkoaal.lnmlnl.tarllln tledol-

Malin • ... : " .. 
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"Jos Saksa alott aisi hyökk~ksen llnnual Ja Jos Puola 
x) 

llSin JlUsi puolueettomaksi. mitä apua BeQvostollitto, 

nlSllisesti ka tsoen, voi antaa Ranskalle? Xys~a on 

t aan hieman strateginen. Kaikesta pllttlen Beuvostoliiton apu 

merkitsisi apua Rumanian Ja Tiekoalovaklan kautta. Toiselta 

puolen Puolan puoluee t tomuus häiritsisi huomattai&ss& 

sä Neuvostoliiton t01mint aa . Kiten siis k~tännlSsal 

liiton avunanto Ranskalle voidaan toteuttaa?" Molotov 

tää suoraa v stausta, vakuuttaen vain yle1aesti. että lielP 

vostol11tto tulee t ~ttämun ranskalaia-neuvostolais,eata sopi

muksesta Johtuvat velvollisuutensa. 

Kuvaava on Kolotov'in vastaus seuraavaan Chsstenet'n 

suor aan kysymyks ee n: "Eräät puolala lset 

messAnl. vaan selostan. m1tä olen kuullut 

en puhu omassa n 

vakuuttava t. 

että kommun1stinen propaganda Puolassa, sen Jo mlltei 

tua. on alkanut uudelleen entistä voimakkaampana 

la 1935. Jos ni1n on asianlaita. eiklS voitaisi koettaa 

saada sl tä kokonaan loppumaan neuvost01 aia-puolala1 sten 

den parantamista silmällä pitäen?" Kolotov vastaa 

"lU nul la e1 ole tletoJa kommunist lseeta pl'Opagamasta 

ss. Josta Te puhutte Ja yleensäkin tämä ky sym,ys minusta. 

n~ttää ke1notekolselta Ja niiden puolalaisten hluksistaan 

vetlmlltä. Jotka tällaisia huhuJa TeIlle ovat kertoneet." 

neiaesti katsoen ilmoittaa KolotOT 

x) Chastenettn tlmä hlPoteeal merkinnee eplllyatl alltl 
Puola t~ttalal l1ittosopimustaan Ranskan Ansaa. ~Dh':pl 
ninta Rumanlasta taaa Tllttaa aiihen. että hän katsoo 
tulevan liittlmun avustusaoplmusJIrJeatelmäan. 
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liiton pitävän suotavana, ettl niin hyvin neuvostolai .. 

lal alaia, kuin neuvostolaia-sakeal aisla suhteita voitaisiin 

määrätyl11& edellytyksllll parantaa. Vl1mekslmalnltussa aub

teessa hän ei kuitenkaan vastaa Chastenet'n ky~~kseen. 

onko Neuvost 0111 tossa olemassa sellal sia vlrtauks1&.. 301ta 

vlltetllän liIkkuvan eräIsaä ReIohswehr'in piireisBl, ettl 

nimittäin puhtaasti poliit t i sista syistä oli81 harrastetta

va lähentymiBtI NeuvostolIittoon. Hän viittaa aino astaan 

neuvostohallituksen auuntaamllllräävälln politikkaan niiden 

teiden parantamI eek ai, eräiden vas tahakol st en pl1rien mel 

aloJan vastakohtana. 

Neuvostol is-JapanIla islsta suht eista puheen ollen 
xl 

mylSntäll hän näiden suhteiden viime aIkoina parantuneen. 

Mitä slSäpol11ttisl1n kysymyks iin tulee, kosketteli 

keskustelu ensi siJ assa, kuten Howard'inkln keskustelu St~ 

lin'ln kanssa, Neuvostoliiton tekeIlll olevaa uutta 

muot"oe.. Molotov ilmoittaa vaalioikeuden sUnl tuleT8..n ta-

della yleiseksi, todella vlllIttOmlksi, yhtälli seks 1 Ja sa

l ai seksI Ja pOistavan kaikki epätasa-arvoisuuden rippeetkin 

Neuvostoliitosta. -Ei millään maalla ole vaalioikeutta. Jo

ka olisi de okraattisempi. kuin uuden valtiosääntDmme voi

maansaattama". Kuitenkin, kun Cha stenet täman p er~eel1a 

tiedustelee, tullaanko siis Beuvostoliitossa uuden v alt io

säännOn voima antul tua sal limaan puolueita, on MolotoV'in 

xl 26/3-36 Hirota nllttäl tämänpaivlisista lehdistl pllttaen lau. 
BUneen taman lausunnon Johdosta ulkomaalaisille eanomaleht1m1eh 
le Tokiossa tyyt7vlisyyten8l. 



va staus. asiallisesti ka tsoen • .. _ .. , kielteinen. HIln 

selittää nimittäin kysyJälle, että luokkien tultua hlv1-

tetyiksi Neuvostoliitossa Ja kommunistisen puolueen 

linJan yleisesti tunnustetukBi eivät puoluemuodostukset. 

Jotka yleensa perustuvat luokkav astakohtl1n, 

liitossa mahdollisia. Kuten sanottu. merkitsee tämä 

lisestl sitä. että puolueita ei vastakaan Beuvostoliito 

sallita, sillä eihän JärJelllsestl voida aJatella, ettei 

niIn 

olisi 

suuren väestCSn keskuudessa. kuin Beuvostoliiton on. 

eri aJatussuuntia Ja eturyhmityksis.kln, Jotka 

nlHl1slasä oloissa tietenkin hakeutuls1vat yhteen s.o. 

dosts isivat puolueita. 

V:uissa suhteissa viittaan LähetystOn sanoma lehtlkat-

saukseen. 
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K08kon 2 pl1vlnl huht1ltua.t& 

1916. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

.:0 515 

Herra K 1 n 1 a t e r 1. 

l:unnlol ttavimlllln lAhetln ~el11e. Herra • 1 n 1 .. 

t e r 1. oheenll1tet\71D1 11 kappaletta Koakovan-1ahet78-

t5n rap ort Ua n: 0 26 tA1 tl pllvU ta; 

aen 

n:o 26. 'f.,deDDlatA Ja olta1na raporttUn n:o 2'. 

VaataaDOttakaa. Herra K 1 n 1 • t e r 1, ta,dell1-

Herra tao.r1 j.. IUCU&Lt. 

SUoaen ulltoaa1alDaln1ater1, 

He181Dlt1. 

UI 10: • .,.. 
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RAPORTTI n: 0 ···· .. · 2i .. ··· ·· 

JIoako ..... a ....... ssa ..... 28p;nä .. lI&al.l • .... kuut. 19.1.6 .. 
/'1 Z S~ 1..i . :b . 3C . 

"/V J '. Asi. : i'a,4eIll'll.ta. .. Ja ... olka.1 aaa. 

1"&J!0r·~tu .. ·· .. ;O-··u . ............... . 

On ~o ~ HolUalltunut. ettel ... at 1IlIIU"1&bettU.. ~ 

otaks .... t tapaht1lll1en lahl-.&.ta kehU7k.e.ta Daltai.e.. Ia.
.a, ~01.1a r.porUsanl n:o 24. olen tellDTt .elko., t&7.1Jl 0-

le tot~tUDeet. RIa on p&l .... aatol. lt.e •• anut hallitUkselta •• 

tol_ bl.JlJlon _4a laol ttaaasaa neu ... ol& oulU tukseae, ettei 

enalbt.&lnlttu pl4& tarkoltukse .. ukai •• aa wlottaa puheenaGlleen 

•• kara~akoal •• 1onln tolalpateY,r,rtta auull. oeall. ..m4.bakuon 

~a .euyo.tolUtca n 11sta ra~... kul. Baua.~lLrYe. ~. 

ra~.. ...&11 .. 11., kut.n l.panln halli tll. alunpltae. o. 

nut. IITO.kaIa ei l.pa.ia hallitu. p14a •• 1 ... uka18 •• , 

qQlITa n8ll ... 0.tola1 .... zd.u1lla lai et. r.~ akoalsal.on.1ata 

q ,.JII7ks... n. t&aYUla.tul ete. koalaa1oal.. lQIOIlo.kal .... 

• hUuon ~. Ulio-lIollCo11an ... a11 .. 11a ra~la. ~on. p.ralka. 

kll-4ua ...... ottduJ. ..1JlUtu~e. _14.. ...11111a. 

~Ua •• U.tol Berra Ohta hallUuk.... ...aaMJ.aaee. 

uu4 •• , k1lluftll kuu 26 p&l...... -.Allhubo. J. Ulio-.o..,Ua 

raJalla _u.... a •• elU... Y&llkohtauk_ ~oII4oa.. 10 

•• 111 p&l .. a oU _vl .... tUl.. lue.... 'oklo •• 

JAKELUOHJE: 

'.vaUl.en. 

UI 1: • 4. 

Jak.!uohj.m.n.j. : 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. U.lkal . . ..... ...... mlnl.t.rjOIl • . 
EI ulkom ...... tuIr. .. n t ledoltultaUn. 
Ei ulkomaaedu.tuk .. n, mutta ulko • • I.inmini.t.rilln Iledol

tukan", 
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yo.tohall1tuk .. a n.ta1aueen .... 11 tIJaukaen ~oll4o.a. Thl. 

keakuatelu alkua. ~oD,a"jht.l .el'l'& ShaoaJ40Y'I. 

eaapul llaoitu. uude.ta Yallkohk'&be.ta ra~alla, ~oaka 

do.ta Stoaoa~lcoY IlTaa hkl .,...talau... Q.,.,. 
kln kertaa aUt., eU. 1111n q'f'111 Jla4ahukao 

1iltto y.lttaa Y.11kohtauatea aattaaeea 0-.11a al •• ella ... 

I:utea alkal ••• la ~o 01_ huoaauU ... t. oa .ftyoato

Uitto bike.... pUUIeIl t.... allt.ea. oikeaa.. !Ua&a 

yHUaa ~o a., etu ~apaal1a1&-atad.hula18d 

ta~.n 

a11., 

~alkeea uaa """Qyll takahla &lkup.ral811a a ... 

~.tt... ~alke.... kly.arl... aapuaatarpeldea 

rute1d •• , ~opa ue1a kaat Ula ldeDk1a 

ta ... yo.tol11to11e. !uat111pa .lt.palt.1 yol4&.. pltaa U8-

utta.,...a. .ttel la..,m P7avla1 pU0111R..... ra~aparUo1ta 

ya.t... .1t. ra~aa, ~oaka .e pltl& oikeana. 

·I..,. .. t1~· plt.. lapaa111 halUtuka.a ki.lt.,..al.t. 

ra~akoal.aloale11 auodoataat...... koko ra~~ pltuulelle oa4o~ 

ntta.,..... koata ra~a.elkkauk81a .aU1IIl au1l1ak1a oallla. 

~aa. mla JlaDk&-~&r'f'_ ~a l:orMa ra~ yall.ella, ~a Ja&

k.. t.... DDIl&IlOtO.. lapa ala .0tUa.,l1rl_ p&lu.n .. 

d_ P7rki.... 711.plta.'.. 1eyott ... utta ra~-a1.ellla. 

.. ehk& ei olalla.. YU1'&. .111a ft1II'lahetUlaa Oht_ 

.e.l. .eloataal.t~ ~a er1au.ln. p"atDSatu1 BUokJlkl. 

tDalU.1aaa 1ell418.. .elo •• tule_ Ja ..... o18ta 'f'01 ,utel1.., 

_tt. lapaala hallltukaella ~11. 011.1 halWL 

ett_ktllySa -. l1kT140Iai.e.. .e.o.tohall1t •• 
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laln tod.lIIlIltal.uU .uostut.l raJu tarki.t1Ikae.. _b ... 
pituudelta. 

Dml thkoon Uan.l. .ua ~e. 

J(oqol1u raJalla OTat raJaaelkkauk .. t UIldelle.. ala ... t. 

x x 
x 

l.'.19Z6. ~.atu.tel.... .11.n Herra Stoaon~alD.'1a kan .. 

.. on .uurlahetUla. OMa huo .. ttavaatl Ue ... -. edeUI

.. saa keakuateluaa ll.11loittaaa.... la}l&ll1n hall1tuk •• 

ottoa. Ha. 1111alttaa a1aitta1a &.1. .tu lap ... l. hallit. 

ei ... tueta alta. .tta llUodo.tetta.... raJakoa1salo.1. tol

alpateY77. ulot.ta.. nl11_I. o81U ... 1Il.hukuoa Ja 

tolii to. .&11 sta raJaa, bl. "Ilta-~ane. ~a ~ore... ra Jaa 

.111 .. 11e, _. •• tahtoo .. 1. alottaa raJan lt&l ... ta oa .. 

ta. "'oi. .1 lapall1n hallltuta.lla ole alt~ alta .... 

ta •• , .tta HMDl.a1a1a koala.lo •• ~.. auo40atet ... 

mo. Ja trlko-)(oacoUu .&11.elle raJalle, __ .e o. ftl • 

• paUetOlae. .Uta. ailla p.r_ .. l1a _uYOtt e1.u~ 

da.. ~a lapaa1a ~a •• uyoetolUto. .a1111a, _ ba ei 

tarkallal. twae, alUet .et •• uyoetoll1ttoa trlko-)(ollCOl1aaa 7h

d18ta.. 8Ullt .. t ont. Stoao.~lll" Uaoittl ta11al., et,a 

11 pa1Y.. bl1llnltta .. a11ak1m.ta 011 171 .. _ator'18_ 

.101t."_ aaid •• .alla_. kMklJ1Uata ....... \0 .. ko.eft 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 561. 

Herra M 1 n 1 s t e r 1. 

.oskova, 9 paiväDl huhtikuuta 

(( I 
j't . 

Kunn10lttavlmmln lähetän Tellle, Herra K 1 n 1 8-

t e r 1, oheenllltetty1nä 11 kappaletta Moskova~lähetys~n 

ra portteJa n:ot 27 Ja 28 tältä pälvältä: 

n:o 27. IUe11alo1sta lieuvostol11toss& Saksan vastauksen 

Jälkeen. 

n:o 28. lieuvostoll1tto Ja Japan1. 

Vast aanottakaa, Herra M 1 n 1 s t e r 1. t.,de111sen 

kunnlo1 tuksen1 vakuutus. 

Herra Tuomar1 A. IU.CKZKLL, 

Suomen ulkoasiainminiateri, 

Hela1nk1. 

UE '0 : A I/Z. 
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RAPORTTI n : 0 .. 27.. 

Kosko.n ... ssa '( . p : nä huhtl . kuuta 1 9 36 

Asia: Mi.el1al.olsta ... B.euy.ost.oll1.t .o.&o 

Saksan va staua Locarnovallollle siihen slaalt;yvtae 

eineen ei täkäläisessä lehdiatCSssl. toistaleekai ole 

nut kommentaareJa, Jollei oteta lukuDn "Journal de Koaoou'n" 

lista , asiaa koskevaa artikkelia. Kuitenkin voitanee mieliala 

JOhtavissa neuvoatoplireis81 Saksan vastBUksen Jälkeen suurin 

pl1rte 10 kat scen kuvata seuraavakai: 

1. HItler'in ehdotukset katsotaan tcd;yikll1 enal 

sa propagandatarkoituksesSll.. oao1tettuiza tall~in lAhlona 

le ;ylelaölle eri _is.. lIutta var81nkln Englannissa. 

ten rauhanomaisen luonteen tarkoltukseDa katsotaan 

• tai. nl.1sel. pi1re1saa, Jotka eivl.' tunne Saksan todelli sla p;yr-

kll11'kafl.. vastakaiku. Jolla voIsi olla vaikutusta hallituateD

kin kannanottoon. Toiseksi k ataotaan tlalla. etta 

tustensa ~tta p;yrkii s;yventamaan RanskID Ja Englannin 

vastakohtia Ja Jos mabloll1sta saavllttam&an Englannin val1t;ybo 

aen diden ehdotusten pohjalla. Bel Jan 

kuIn varainaisiin neuvotteluihin r,yhdyttals1In. on 

l1pite1den lqpa;yttlalaebl tahlD auuntaan. neinen kaait;ya 

JAKELUOHJE : 

Tavalllne-. 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIllkal m lnloterllllle. 
EI ulkomaaeduotuk.en tledoltukolln. 
Ei ulkomaaedultuklen, mutta ulko •• iainminiateriön tiedoi ... 

tukoiin. 



• 

• 

vostop11re1sel lienee. että Hitleriin _HUkka t .... 

hes.. on Jo IQ"t oaol ttautuut onnellleekal DelaDD18., 

puhuaattakaan uBelata alvul1ialat& .. la~. ld.a.loleYl .. 

votteluJm ei Bmvuou 1 tilli hetkelli odoteta 

hlDkaan Bellals11n ratkaisuihin, Jotka ol1alvat 

tamaan tehokkaan esteen Saksan 

sllle, Joiden 01 .. a8.-o108 taalll pldetaan aksloaiaa. 

2. Keuv tovallan mlelesta saaYUtet aan 

keln kansainvalinea palaUrl s.o. sodanvaaraa torJ-JJaln_ 

parhalten Bllll. ettl Saksa mahdo11181Jaan kl1ntel.lll .. 1. 

tlo1denvallaelll 7hteeall1tt7Miael11 saarretaan. nl1. ettl 

ee ei uta1la ryhVa alh1DkIAD ee1kkallu1hin. 

tien katsoo aeuvostollltt,o, 

kaimal. 01181 saavutettavissa kollattl!vla .. 

.!!!! avulla "rauhaa 711lplt&vlen" valUold .. Yll111I, al1. 
-

he ll1U7vl.e 71ela .. lkuDUen vilisiDe 7h1e l.to1a1ntolne •• 

Vamana voitaneen Joka tapaks". pUU, etta aeuvostolli 

to 0 .. 1 ta koMal taan 011111 talla18een .0plllUseen vala1. t 

Jos s., aslal11 .. atl katso.a, 011 Bl 

saa vastaan. 

3. KUten 1l_1a all1al.e.ln olen UedolttaJlut, 

k&a1t7ksenl se. ettl Ieuvo.ol1Uoa &l5Jl11& P7rk1117. 

ban .1117tt .. 18e.n nlln h7Yin h.ropas., 

Idla8l, oa reheUlatl. 11111 GIl 

~ettavlt snt. leJlY1lOk.l se ei lQ'aakUa, ht_ 

rllU. ella taholla .onls. aala. a Jatell.... a,qllll 

1_ sebaortoa Kurop".. ko" .. helpoatl vol.1 Johtaa 



• 

• 

z) 
sotaan, Johon Beuvoatol11tto 011al pakotettu .e~antuaa ... 

rata aJatukeenJuokaU& aeurat.. ae epal1 .. atta tolyol.1, 

ta LocarnovaltoJen yallaet neuyottelut Johtal.1Y&' aab40111-

a1mman kl1nte&an aotl1aapoll1ttlaeen 1htrlatolalntaan 

ED«lannln Ja Be181aa YI1111a, autt.. kuten eanottu. 

pa11ee EDslantla Ja pelkA&, etta y11aetat.alnltaa P1r.t~. 

eOYltteluun tapahtuneen -tait aoooapll'n- pohJalla tul .. 

rl1st&llll&ll neuyottelulU. auur1-..n oau nllden auut_ 

doll1seat.. Saltsaa hlllU • ..,allta aerk1t7kse.t .. 

'. .1ta Hltler'ln ehdotusten 7ks1t71allDMU. tulee. 

on taana tie teDk1n kl1nn1tett1 huoalota aUhe., etta ne 

elyat slaalla aitaa. .euvOlltoll1ttoa auoranal.eatl kDakeyaa. 

Valll11eeat1 7-.&rretaän kul teDk1n nl1 de. koUen.. I17Ga 

ta. !'allGln aJatella.. yllh..... Hltler'ln tarJousta 

aatta.y78.oplaukae. tekeatae.. Liettua., !'tekollov&tlaa 

Itayallan kanaA, koska tallalsla sopl.uela pldeta ... 

rlpalol.-, Joiden rauhaa turyaaya aerk1t7s 0. at tltesa. 

SenalJa~ kllnnltet&ID eneaaan huo.dota s11haa. etta Hlt

ler'l. ehdotukset, J08 hän .aa .e ede. o.lttatn yle<\7kal 

lapl, kuten tUlli tkteDkin pldetalll Y&raana. aerkltaeyat 

llnatltuayapautta Saksalle 

VUOka1, kaalttaasen1, kat.ota •• Hltler'in tarJoullte. l""e .. 

• a aerkltaeYb P7r.t1a7sta tola1ntav.pallle. • ... 1 Been Ulaal, 

koaka usuta.. SakAn P1. VYID. 11=01 tta_.. llnUa. 

z) r ... ei kaitemta •• ole eataa,t .1ta, etta.e eral •• 1 aal.8& 
..,ttaa Yl1ae alkoi ... t.ne .. ~aa!.tera'll1e .1.ap0111ttl.1s8& auhtelSA y ....... t kldet. 



.. n1in vahva8tl, 

sNtt7esll& IdAalI, 

tehottoll8.ka1. 

% 

-" -

etta Ranskan aTUD&Dto.akdollI8U". 

suureetl valkeutlDl, ~olle1 tule 

% 
% 

~h7ut1 .. no.. ltat 800 lIeuvoat 0111 tto k&alt7ksenl 

kaan kansainväl1sen tilanteen Europas_ sen 

nontuneen maal1a1omJl ., paivlD ~alke_. Se ei kultenkaaJl 

v1ela tahlo tehda JiltälD maarltellpapla ~ohtopaä~kala. 

vaan odottaa tapahtu.1en keh1t7ata. m1sta ~oht .. ee lehdla

tGn tAh&naatlnen p1datt7v&1~8 kaaaanotols_. K7a~shlD 

on. loppu~en lopukai. 811ta. aika aertlt78 lIeuvostolll 

lAhlalkoiD& tulee olsnaaa hropan valtoJen keakiaesaa 

l1tUkassa. 
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lJliollBala18en lehdist!5n ,1a 081 tta1n Iqa. neuvostoleb41 .. 

.. t15n tiedoista plätellen n-,tt1181 811tl. kuin tilana. 

8& Idäs" ~ varsinkin JIlDllabukuon Ja Ulko-llongol1aA 

• 

raJalla 01181 nyqll.D siksi ftll:ava, että .0dUl puhke"1a1& voi

tahUn odottaa m11ll hetkelll ~vanaa. Totta onkin, et,a euro_

la1slssa olosuhteissa arvateDkln • .ta ' Jo ol1a1 aUoJa altten IIIJt

t7""t, s11la e1h1.n ml:tl.b arvostaan kl1D11lpltava valUo voSsl 

rauhallisesti alls tua sell&1s11n wraJaVlll1kohtauka11Aw• ltUla 

naapur1n aotlla.o ... tot tukeutuvat kuularul*uln. konek1vllreln Ja 

lentokonelD, Jopa ambulanaa1vaunuln aina 4 ti JriI:n plAhIn a.lano-

malsen valtion raJoJen 8181lle. Vain t7ki8taa Ja tankkeJa ei 

toistaiseksi liene ~tett7. Sellaista D7k7äLD kuitenkin 

tapahtuvaA vil.~81 IIBlnltuilla raJoilla aiheuttamatta .aita 

ala, kuin prote.teJa -- kuvaa'9lla ql1a, useimmiten puoUn 

Sea verrattain 17qtalkala_ tau'on Jllkeea. alnkl 

~tel.a Tokiossa Ja san aluksi ehkl epatleto18et .euraukaet 

heutUft.t. ~ttu ~_at1Ulg'in arae IJa •• 0. Japulla1 .. t 

rlt entlatlk1Jl 8\Dlre_lla tUlIolla 17ht7neeA noudattaau __ 

U.ta taktll~.. - uudia nvl_ .1& ZVt1; eaa1Jl 7Jt.& hAin •• 

JAKELUOHJE : 

TavalllD8n. 
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k.llem.ttDaaaplen ra~aloUkt~sten avulla 7ll.plt..... ~t

toauutta ~ epanl'll11ltta .euvo.tolH to. Ja .Japania Yl.l1llL 

fllaa& 88 kleltla&Ua 0. e1'lLlna ra~o1e" omht\Ulut, 
x) 

ehk. e1 v1ela t&rkoltuaperl.a. dlLrlllLA .aakka. . 

BeuvostoJlaholla 11_ee nll11uata a. klLa1t7. JoteDk1a 

yleino, etU Japania .0Ulaap11 rtt. .1& nr.1Dk1. nor_pl 

upseeristo, ~oka tllallL _as .. DlTUaa ~ttel.vlLA 0", lii

ka muualla t1l8k1n tullsl q8J117kaeea, pJ'l"kl1 vaUen 

t7kseo Beuvostoll1ton kans. nlln piaA kuin _hdoll1.a. 

kOs. se lIuka katsoo, etta Beuvostollltolla 0. varoJa Ilo

peamm1n varustautu. ~ volmlatua. kuta Japanilla Ja ettl 

tlllIllD vuon1 vo1a&suhteet, ratkaiaun sl1rt7esal, tule_t 

panille vuode.ta n.oteen ep.edu111selllllkai. lCulteDltln 1 

tanee., eUI tiili up.eeri ston oa ei 

tarpeeksi volli8ku Ja _lkutunaltalDen volume •• 

klmykseaaa llpl, kuDhaa Beuvosto111 tto vala P7fq7 

se" 80 t olaeenpUleale. provokatloD1en edesal • 

Beuvostohallltuksen taholla lienee n1alttlln vakl1n~

nut se kaS1t7., eua Japania hallitua, 7MI vlhlln kula 

neuvo stohalll tu •• ua toi etalaekal haluaa sotaa. Sataettanee. 

pl1avutoln, kuten lakellllata arvovalta1alna laa1Ulnola1iakl. 

puo11n Ja tol811l 011 volllut pUtelll. ettl vlra111 .. t 

teet maidell Yl.llUI o_t .11.e a1kolDa J08s&1tlll darla 

pa.r&Dt\Uleet. !1aIIl keh1t7uea Jatltua1nell on kuUellki1l bh: 

x),altetaID .,0. Ja pan 111 aotllasJohdon paraikaa huoaattavaatl 
vlatavall ~ouldtoJa .. nd.ahukuOIl raJonla. 



kesta p .. ttaen 8UUreltl rlfppuvatDen 111t., TOldaaDko ~_ 

qll.D k~nnlsBl. olent keamatelut raJarauaa turva .. faelta 

Ja sen 7ht e7desra oleviata k78J1J,Jkallta TleU oDllelllaeen 

pUtl:Skaec. Slkall kuin keskustelut TolTat Jatltu. lapazl1. 

aotll&apilrien painoatuksen nl1ta ratkal.eTa.tl h.tr1taeaat

ta, Johtannatkl. ne luullakaeD1 ennealll1n tai II,1Dhela1. 

tulokaee .. autta epatletolaekal Jaanee aenki. Jalkee., TOl-

4aaDko, mainittuJen aotl1a.,11rlaa hallituksesta 

man pOlitiikan ~0k81, raJa.elkkaukala kokonaan vllttaa. 

Tlllaiaisaa olosuhteissa on tietentin, 7lelsestl 

aoen, llhella se vaara. etta ll1an pit:t&lle lHn!V't 

kataionl hallltukl1en tahtoaatta JOhtaa sotaan. Luullal. 

kuitenkin, etta .eavoatollitto omasta puolestaan 0. valmla 

aliatuJllaan ~dnk1n pltkalle meneTII.D uhIlallU\Ul reagolmaUa 

alta vastaan sod.alla. J[ua lapanlDkaaa hallitua tuskin aa-

taa pallDttaa itae ... rebua s10 stantlbua __ sot ... , 

vo1t8Deen a04anvaaraaa J[aukalses8& IUss. e4eUeci1n 

tua Jotenkin rauhalliaeltl. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

B:o 592 

Herra K 1 n 1 s t e r 1. 

lIoaleon •• a 16 p:DI. huht1kunta 

1936. 

. . , 
J( . 

KunaIoI ttavIlD11In lahetln Te11le. Herra J[ 1 n 1 • 

r 1, oheenl.Utettyln1 11 DPl!alet~a )(oakova~llhetyatDn 

portte~a n:ot 29 ~ a 30 tlltl pllv11tl: 

5:0 29 •• euvoatola1a-ulkomongollla1nen sopaus. 

" 30. Turkin nootti Dard.8Ilellelata ja lIeuvostoll1tto. 

Vast aanottakaa, Herra K 1 n 1 a t e r 1. taydel11aen 

kunnIoI tuksen1 vakuutus • 

Herra 'fuo_ri .1. HACUKLL. 

Suomen ulko&.1a1na1n1st eri. 

H e 1 a 1 n k 1. 

U€ 10: • 1(1. 
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Kuluvan kuun 8 päivänä ~ulkai.ti~ neuvoatolehdls.& 

neuvostol&1B-ulmomongolila1aen avustU8sopl~en tek.ti. ~onka 

tt Lähetystö jo on ~1nisteriölle toimittanut. 80pimQ8 on, kuten 

tt 

. 
k17. tehty pöytäklr~an muodos.a ~a 81.&ltAA taamälll.en sitoa-

alksen ka1kenlalllC, ID7lS' sotilaalli.en anm antamisesta puolin 

~a toisin. ~o. ~ompik1mpl sopimuspuol1sta ~outuu hyökkAykaen 

seksi kolmannen vallan taholta. Velvoltu. ei nk~Oltu provosoi~ 

mattomaan hylSkkAykseen. Hyökk~8Uhan 011.... kJ.e ••• & sitoutuvat 

aoplmgspuolet yhtelse.tl hark1tsemaan varmouatolmenp1telt&, ~01h1n 

on syytä ryhtyi.. 

Beuvo,totaholla selltetä&D nyt, että 80pimu~ ei ole 

nut m1tään uutta t081asla111.e,t1 .1tt.a TU04.n 1911 ~1lnDe~ 

.eau .. laint1laan. "inltu.ta vuoA •• ta lähtien on nimittäin 

maapuollen välill& maka ~o ollut voi..... suul11nen • g8ntl~ 

aannl-sopl.aa ., ~oDka v.lvoltukal1le ~ v..D on ann.tt. klr-
-

~alliDm _oto. l~l.UJlan _1 tenk1D OD, .tt& .-ta k1r~all1ael-

-
1a ~a .aaal.la ~ulkl •• lla ,0pll11lkB.lla on polil t Unen , ~o:pa huo-

_tta ... u1D pol1UUDen merk1t78. ~ota ft8toiD maIl4011iatm &1-

ka1 • ..,len aaR11i.tm lu~aU8ten ,&1 Y&1IpuJl.14.n arvo on ollut 

kai Ulio-Moagol1allek1D 'aaceD 

.JAKELUOH.JE: .Jalt.luohJem.n.j. : 

........................ ..... ~~:ft..l.~.~~ .............................. .. T .... IIi_. 
T .... IIi_ j. II...... . ... ....... ...... mlnl.terilllle. 
EI .. lkomaaeduatuk .... tledolt ...... ln. 
EI .. llIomaHdu ........ n, m .. H ... I"o .. lalnmlnl.terilln tledol-

...... 1 .... ... : ... 
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Kuten s&nomaleh41sta on nllQD7t on niDa pannut .. ta

lau •• ena. sopimusta vastaan, selittaen .en ol.?8D ri.tlri1d .... 

Zl pAivanä toukokuD.t. 1924 Pek1Dg'1s.a ninan J. lieuvostoll1-

ton välilla tehcl7D sopilD\l.k8en ~s •• , Jos.. lJeuvo.to111 tto 

nuUa. Kiinan auvereni teetin 111ke)-Kongoll.saa. li auvostohaUl tue 

tietenkin torJuu vaat.l.uaeen, selittaen puolestaan, etta tehty 

avustussopimus yhta vähän loukkaa Kiinan Buverenlteetll. Ulko

Mongo11aa_, kuin on muutenkaan ristiriidas8. Peklng'in 

sen kanssa. Ieuvostohallitus Tiitta. 81tap.it81 SyyskuuS8. T. 
+) 

1924 liukden '18sa Kiinan XollleD UAisen Jlaaka.Dnan . kanss. tei»-

.aan.a 8opimuk8 .. n, Joka .1 aiheuttanut .m1talD va.talau.ett. 

Kiina hallituben taholt .. 

!aman nootL1enTaihdon yhte14 •• 8a on sT,r1a panna 

1e, etta Ieuvo.tollit~ 811nä uudell.en tunnusta. Ki1nan 

niteet1n l1lko-Mongoli ••••• SenJalkeen on neuTo8tohallitut.en Täl

te, ettei 'ehty 80pi~ oli.l kan.a1nTall.en oikeuden kannalta 

ri.tiriid.... PekiDg'1n .opll111ll1:aen laan •••• TarlUn keinotekoinen. 

Tilanne e.ilntyl.1 Jo.askin ~ 'oiB.... valo •••• Jo. Tie1a 

olS.l Toimaa.. kolaan T.llan 80pimus vuodelta 1916, Jo ... 

Venl.Jl., ~iiD& J. .utonoolD1nen Ulko-Mongo11. .0plTat •••• 811tl., 

e'l. Tl1mek.lmalnitull. 011 olkeus tehdl. it.ena18 •• tl ta_" •• 
J. teollisuutta ko.k.T1. .oplaakal. ulkoTaltoJen t.a .... Elina 

irti.anoi UIIILn .op1Jlllllc8.n kui teUin. l1lko-Mongol1an .uOBtUllak-

.eU., T. 1919 

tehty rek1Dg'1n 

olkoonpa 

pll1ak8len 

elka T. 192" .nr&ml1lt, .euTo.tol1itOD ken ••• 

• oplmaa puhu mltlaD Ulko-Kongo1fan it.enäl.e.tA, 

taloude~I.1. k7.~k.l& koBke~t. oikeule.t. .0-

TUoden 

+) Kiinan Kolaella 1 Ul.ellA IIuklumalla tarko1 tet... 11.1P 

JIongol1_ kol... aaakllDtaa. 
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~&lk.en tOl.taT .. ~1 prot •• t01uu' Heuvo.to111ton .4e.ott..at81a 

.,.. _. Ulko-JIongo11 ..... mutta tuloaatt •• 8_ v.lmt_ on 
-

tlet.nk1D "~l.ellak1D prot •• tllla. 

. euvoatoh.llltulaen kannanotoa he1kkou~t. , 01keu4.llt.eatt 

ka~.oen, o.oltt.. mlel.nanl •• kin, et1l, tak&la1ae~ aIJLr __ t 

1.h4et ov.t .oplmukeenteko. puolu.ta..... ~tlDeet al1.Til~ 

~. e.1ll. ..n nakDkoh4an, et1a .opimaa .aka, rauhaa 711apl

"al.een Xaukal..... 14&8aä tlhtU,vin. t.rk01tap.rtn.en, nataa 

KUnan lcanaan ~. yle1.en mlelipiteen käait7k81A ~a tOivOIlllk

.1 •• _.lk.ln lliankln selVIaD näk7.r näi.tä l.uaunnol.ta läpi 

kat.ott.van. etta Hank ng'ln hallltuks.n kannanotto •• 1 .... 

kit.e. ~otenk1D Tallin, ko.k. tolvot •• XOIl1nte~ ~a punaaen 

.r.el~. .nnemmin tai .,Ohemm1n 8.aTUt~.v.o Xiin.... 'ulok81., 

~otka tek.vät nykylaten, enemman tai vlhemman epaal.lyttaTien 

tulkintakyarm1aten ratkalaun tarpe.ttomak81. 

Mainit.en lopultai, et,a n.uvo.totaholla k.tsotaan Xl1DaD 

lakeiaen protestin ~ohtuneen Japanln p.lnost ultaesta. Mahdollista 

oDkiD. eua Japani on tBhD7t JlanH ng'1s.a 88ityula. ~o,. .!SiA 

aekin, .tta Ellna tllla ktrltl .1 llmaD nltta 011.1 

•• 1ttanytk&lD. Xrloälslsta neuvostoleh41.tan Ja o.ltt.lo ulkomaa-

18188Ok1o leh418~Gn uutlatledolat. v01 nll11ttaiD paatel1a, etta 

al .1n-t--n oa~l. Kl1DaD yle1.,a ml.l1p14.t1a toal •• nk .. n 

01181 II1tUD .ua v_ta_ •• na Jleuvoltol1itto, lfantiq'ln 011 .. -

.. .iihen v01maton, puolu.t.. Ulto~ngoll8D .lu.elltata kosk.

mattomuutta J.p.nln ek8panaloonlpyrklmykala .,..t&8D. 
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Asia: Turkin nootti 

Turkin hallituk.en nootti Lauaannen sopilUUkaen 

joUtaneille valiOnle, ko.ken Dardane11i.n 8.0. Bo.porien. Jlar.. 

maramtr.n ja Dardanellien demilitarisoimi.e.~. voimaa8.olenn 

statatin muuttamista on tAnaan julkai.tu t&käläi8i.sä lehdi88ä. 

jotka vilTyttelemattä ~ös ovat kiirahtaneet lauaumaan 8iitä 

ml.lenaä. 

Kuten tunn.tt.ua. määrUeUäAn 2. pälväna. heinäkuuta 

leklrjoitetulla n.a. Lausannen sopimukaella a.lmien kaD8a1nva.lia

oikeudellinen aae_ lyhyesti sanoen aeuraaftltal; 

1. Salmet seka .opimuksea8a llhemmin määritellyt zoonit 

.almien molemmin puolln. s&moinkuin Kal'DBra-mere8sä je erut 

J«eian meressAtin sijaitaev.t .aaret deml11t.rl.o1da8D. Turk111e 

on oikeU8 näilla. alueilla pltaa aino.staan polils1- j. 

mijoukkoj •• pida.ttJIII.lla. kaik.8t. llUusta alueiden varua.lust •• 

Xonatantlnopoli... ja aen ympäri8tö8Sa. ... Turkin varuavltl 

korkeintaan nousta 12~ mieheen. 

2. 5iin hJTin t.upalllaill. kuin sot.-alukaill. on 01· 

keua rauhan .ikana vap .. sti kulJe.. .almien kautt •• sot.lalvoll-

1. ei kuitenkaan vahvemm1 •• a yhdi.t.lm1 ..... kuin m1il. vaet .. 

vahvl~ .. tao mereD ... 11.0 lal ..... to •• Sob~a1kan. rauke .. 

""KELUOH.IE : 
f.valliD_. 

".:'4. 

"akeluohjemalleJa : 

Ta"alllnen. 
Ta"alllnen ja 1I.lk.1 ...... .... mlnl.lerlOlle. 
EI ulkom .. eclu.luk.en Iledollultalln. 
EI ulkomaaeclu.lukaen, mutta ulkoaalalnminlalerllln Iladol

luItaiin. 
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täma rajoitus , pai t si milloin Turkki itse on osallistunut so

taan. jolloin silla on Oikeus 8ulkea salmet vastustajansa ni~ 

hyvin kaupall isilta kuin sota-aluksilta. 

3. Jos salmia tai demilitarisoitua vyöhykettä uhkaa 

ta tai sota on äkkiarvaamatta jo puhjennut. sitoutuvat sopimns

vallat ja joka tapauksessa Ranaka. Englanti, Italia ja Japani 

sekaantumaan asiaan kaikin sellaisin keinol~1 Jotka X8nsanliiton 

neuvosto määrää tarkoitukseen kaytettävik8i • . . 

4. Salmilie vahvistetun statutin noudattamista valvomaan 

asetetaan kaikkien sopimusvaltojen edustajista kokoonpantu pysy-

vainen komissioni. 

Varsinkin kolmannessa kohdassa mainittu~ sitoumukseen 

on Tu.rkki nyt ehdot taessaan Lausannen sopimulas en tark1S tusta 

donnut. huomauttaen. että ne kansainväliset edellytykset. jotka 

vallitsivat 80pimuksenteko-hetkellä. ovat nytterm.in kokonaan unmt

tuneet. KiellettäV1ssähän tuskin onkaan, että tilanne kans8Dväli

SisSä. varsinkin oikeudellisis.a suhteissa on Jälkeen v. 1924 

suuresti unmtt.unut. LauaBll.nen lIopiDlUsvalloista on Japani eronnut 

~sa1nlii tosta Ja kay paraillaank1n Kansainlii ton peruskirjan 

IrMnal ta 1&i tonta sotaa Kiinassa. Italia samoin on pal'!:1illaan 

puUn vastaiselIsa sodassa Afrikassa. Ja Banskan Ja Englann1nkin 

yhtei8Jmmärrya turvallisuutta koskevissa kysymwk&issä on varsin 

kysymyksenalainen. ~i senvuoksi mielestäni ole syytä oudoksua, 

ett.. Turkki on kateonut tilanteen Dardanelleilla turvalli8uuten

sa kannalta kestamattölDälcai ja etsii sHhen korjausta. 

Neuvostoliiton kanta asias.a lienee jo aikaisemmilta 

ajoilta tunnettu. Jo .a.1m&1 ••• 8ä sopimukaessa&n Turkin kanssa 

ystäVYY8.opimuk8essa 16 päivältä maaliskuuta 1921 ~euvostoliitto 

suoe~ 8ilh~, että salmia loskeva ky8Y~8 ratka!staisi1n .ri-

+) Lausannen sopimnk8en ovat allekirjoittaneet Turkin lisaksi ~lantl,Baaata 
Italia,Japani,Bulgaria,Krelkk&,Bumania.Jugoslavia Ja Neuvostoliitto.Viimemai
nitt.u ei kuitenkaan 01. lIopimmllta ratifioinut. 



kOls.saa, raenikkovalto jlP vali..... kon~eren •• ia.a, kuitenkin 

TUrkin tAlttA auverenit •• ttlA aalm!in nähden loukkaamatta. TAatä 

huolimatta allekirjoitti Neuvostoliitto kuitenkin, kuten ed.llä 

on roaini ttu. Lausannen sopiIIIU.kBen, mutta .i 01. ai tä tAhAn 

nessä ratifioinut. w Iaveatijasaa • ja n Pravdaa.a tt tAnäAn jul

kaistuista artikkeleista päättäen ei Neuvostoliiton kanta täsaä 

al1hteessa ol e muu ttunut. Turkki voi siis ~öhemmin ehkll. 

kutauttaTaas. konferenssissa olla varma ainakin Deuvostoliiton 

täydestä kannatukses1.a. 

Ma1uittakoon lopuksi, että neuvoatolehdistö käyttää tä

täkin tilaisuutta hyvAkseen hylSkätäkseen Saksan kimppuun. Alle

viiTataan nimittäin erikoisesti aitä. että Turkki ei, kuten 

01. tahtonut yksipuolisella teolla rikkoa kansainvälisiä s1 tou-

mnksiaan. vaan on tarjonnut sop1musvalloill. as1asaa 
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Koskovassa, 23 pllvänl huhtlkunta 1936. 

,. 
SUOMEN LÄHETYSTÖ ._---

B:o 641 .2 
,_'f • 

..l.. 

Herra Mln 1 s t eri. 

KUlUllol ttavlmmln lähetän Teille. Herra K 1 n 1 s t 8-

r 1. oheen111te ttylnä 11 kappll letta Koskovan-lähetyst15n ra

porttia n:o 31 tältä pllvSltl: 

n:o 31. BeuvostohB.llituksen va staus Dardanel1e1n 

sa1mla koskevassa kysYmyksessä. 

Vas'c aanottakaa. Herra K l n 1 s t e r 1. täydellisen 

kunni01 tuksenl vakuutus. 

Herra Tuomari A. ~CKZJ:LL. 

Suomen ulkoasiainministeri. 

Helalnk1. 

UI 10: A I(l. 

t . 
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Beuvostohallitus on Jo kuluvan kuun 16 p&1vlD& Ya8taD

nut Turkille sen 11 pai~ tatA kuuta pAivAtt1,fn noottiin, 

Josaa se Laus&llDen sopimuksen allekirJoi ttane Ule valloille 

t~ Dardanellien kansainvälisen statuntin muuttamista. 

Kuten lahtllaUSUDtoJen peruateella odottaa saattoI, on 

neuvostohallituksen vas1aua raJoituksitta ~ante1nen. 

Jleuvoetoha111 tus vll ttaa vastaukseaaaan siIhen -- kuten 

ehkä 1ehUatCSetä muuallakin Jo on tunnettua että 

liitto Jo vanhaatsaa on asettunut TurJdn tl7den alVerenlteetin 

tunnus1amisen kannalle saImiin nahd8n. koska S8 on katsonut t 

8t tA eiten parha1 tell turvatta1elln rauhantila aa1mialueella Ja 

aalmlen kautta tapahtuva rauhall1nea meriliIkenne. TIDIAIl klas.

tyksenaA se Oll tuonut Julki nlln ~ in maiden vAllsisa. 

multai saa kuin valtUU8kulltana ehdotuksiaaa LausaJl118n 

sisaa. Kun Beuvostolilton kannanotto tassA suhteessa eI 

muuttunut, ilmol tta. neuvo.toM 111 t118 vastauksessaan lopuksi 

vanaa valmia osallistUJlam TurJdn ehdottaa an , aopiauftal tOJell 

JAKELUOHJE . 
'favalU,D8Jl. 

LIE 1. A 4. 

Jalteluohjemalleja . 

Tavallinen, 
Tavallinen ja lIa1kal .. .. ... ..... ..... mlnlaterlOlle, 
EI ulkomaaeduatukaen t iedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, multa ulkoaalalnmlnlaterlOn tledol

tukann. 
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välIseen kon1"erens8Un salmIa ..koskevan kansainTIlI sen eta

tuutin muuttamiseksi Turkin turvallllJUIlden ,1a. 7181s_ ra..a

han vaatimusten mukaisestI. 

x x 
x 

Olless8All liitossa Tu.rtcln kanssa on lIeuvosto111 tolle 

epllleaatta edullIsta. etta Turkki uud.elleen l1lmoittaa 

mialue et Ja siten turvaa senkin Jrustan meren rannikot 

d.oll1sen vihollIsen mer1h7akk~ks.lta. Tallaiset liitot ei

vlt kuit eakalUl hiatoriassa ole ikuIsia. Voi senvuoksl 

la aika, JolloIn Turkki Ja VenlJa ovat eri puolIlla 

trunaa • kuten viimeis te. vuosls. t 0 Jen aikana säannl5nmuka1s.es

t1 on ollut a sianlaita. Talla1sessa tapauksessa tulIsI 

mien l1.Im.ol ttamiseIla todennaJcl5isest1 ol.aan seur8llkseua 

etta VenlJIIn laiva sto tulIsi sulJetuksi Jlustalle merelle. 

voimatta . edes olla VBI'IDa siita. ette lkl5 viholl1nall&Jl 

va sto pääsie[ sielli sita ahd1st&maan. Joskaan t1lanne ei 

tllll5inkaäD. teoreettisesti katsoeD. sanottavasti muut tuisi 

siita, mita 88 oli eDnen mallmansotaa, slsalt7Dee sellaI

nen mahdolll~U8 tU8kin kuitenkaan neuvostohallituksen las

kelml1n. Ke11le saattaa q~ksel1. olla merklt7ata 

etta VenaJän siaUnmlkemlnsn Iluatalla .. reIll voI 11alta 

sen painostusta Itamerelll. 

x x 

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole k~ aelYllle. ml-



ta neuvostohallitus puhuessa&n Turkin täydesti 8uverenitee· 

tieta salmUn nl.hd.en olkeaatam tarkoittaa. Tusldnpa a 

a~attelee si1hen tilanteeseen palaatumista, ~ota 

ennen Kutohuk-Kall.rd~in sopimusta v:lta 1774, Jolloin 1 

kulun sal1iminel!l sa1mis_ riippui yksinolllll&Jl Turkin 
mi e1 ensä lUukaan 

tuksesta, Joka saattoi sen / k1~taä niin hyvin kauppa-

aota-aluksi1ta. ErUt kä!bt f' et m.u vo s t ol .a 111tuks en vasta ua-

nooti s sa viittaavat nimittäin slihen, että se pitää rau

hallisen merenkulun sa111mlsen salmissa itsestään salvaDl, 

mikä ka iketl on Turklnkin nykyinen aikomus. 111m&. ovat kui

tenkin kysym,yksll. Jotka vasta selv innevät Ul1dessa. salmia 

kc:akevassa statuuttlkonferenssissa, ~oDka pltlalsefJll, .euvo&

to1iiton liSäksi, Laueannen sopimuksfJIl alleki rjoitta neista 

valtioista ainakin Englanti lienee Jo tahän mennessä 8.D

t a IJU t suo st umuk sanaa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 670 

Ioskovassa 29 plivlln& huht1kuuta 

1936. 

1 J !_~L ial .. 

'/ ~'- ~, 

Herra • 1 n 1 s t eri. 

, c. 

K~nnloittav1mmin lähetan Tel11e, Herra V i n i s 

r 1, oheenllitettyinä 11 kappaletta .oskovan-lähetyst~n 

porttia n:o 32 täl ta pii valta, 

n:o 32. Beuvo stoll1tto Ja kansainvälinen tilanne 

Europassa. 

Vastaanottakaa, Herra 

kunnioituksen! 

Herra Tuomari ~. HACKZELL, 

Suomen ulkoasiainministerI, 

Hela1Dkl. 

UE 10: A 3/2. 

vakuutus • 

V 1 n i s t eri. tlydelllsen 
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Asia : Ie.uyo.Bt.oll1t.t o Ja ... kan8&1n-
.. , .. ,,/ 

å- C'J~ 
Tllin_ tilanne .. ·k J:Oop.aaaa .......... ·· .. ·· 

II1nulla ei 01. suotta vaa t1 11 slttlTU. a11 heJl, mUI 

alkaise.nIIlln, eri raporteissa. olEIlI. tiedolttanut B.uToa1;olUton 

suhtautumisesta LooarnoV&lto~en TAlislin. samoin kuin IAnsatD

liiton puitteissa viime aikoina tapahtuneisiin n~vott.luih1n. 

Kannanotto niihin ~atkuu. ~os mahdollista entlstlkln tuomit

aevampana ~a varsinkin Englannin luovallua kritisoldaan 7h1 

~7rkellDlin. 

II1nulla on Iskettlln, tlllll sattuneiden nstaanotto~en 

7hte)"dessl. ollut tilaisuus keskustella tilanteesta erliden 

Ulkoaaiatnkomlssarlaatln tolmih~ll0iden kansaa, ~otta eivlt 

ole tahtoneet pethlll neuvoetohallituksen t77tymlttOllyyttl 

pahtuaain viimeaikaiseen keh1t7kse_. I:atsottmeen, e: ttl 

noval to~en ~a l:ansalnli1 ton neuvoston tIhInasUneIl plltt"ll.+'i~"-

1IY1.. mitl tulee Rhein'in alueen valtauksen Jalkeen Saksaan 

nlb4en noudatettan&ll poUtl1kkaan, pl&tt"ltt~s, 30sta 

pllkB1 t ehda.än Englanti. asialli.esti merkitse. toimintaa 

aan 3a ..... lla q5kkH31n qYlkai. w.loumal de KOBCOUw, Jo

ta tolmltetaan tJU:oaa1a1nkolR1aaarlaalin TalTOnDUl alla, kuten 

'!IIzveatl~aaklnw, oalttalA llUoraan avua'-"aneenkln artikkele1l.o 

JAKELUOHJE : 

tavallinen. .... .... . 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
Tavallinen ja lIalkal . . mlnloterllllle. 
EI ulkomaaeduotukoen liedoltukailn. 
Ei ulkomaaedultuk.en, mutta ulkoa.iainministeriön tiedoi

tuko;ln. 
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x) 
la kom1ssarlaaUlta, lauall paaartikke11ssaaa ~enll!181l pA1-

YIA sItten •••• seuraavaa: 

W]JOUl ne ero7onl po1nt que lea aeabrel dll oab1net 

brltann1que Bolent sl 11apl1stee qu'111 ne voient pa. 

derrla.re le rldeau de tuIlle dee d1100url de propa .. e 

llr1ena. se eaehent les preparatUI de la plus grame, 

la plus sang1ante. des trag4d1eS pour toute l'Europe. 

eet 1.poBslble qU' l ls ne eo.prennent pal toute la 

et toute l'h7pocrlsie du paeltls.e hlt1&rlen. w-

que, 

de 

11 

-11 est lmpo sslble qu'lls ne eomprennent pas que 81 

HItler est pr~t A promettre 1a s&eurltl 1 l'ouest , atin 

d'obtenlr sa 11bert& d ' aetlon 1 l'est, 11 b e ses 

ausal sur ee que. $fant lsolå l'URSS, 11 tentera, en 

posant ses eondltlons, de s'entendre avee e1le pour avolr 

sa 11bert~ d'aetlon 1 l'oue stV 

Cer tb lns ho~m es polltlques a ngl a l s , qul voi en t et 

eomprennent tout eela, se II ett 8Ilt un b8Ddeau aur les 7eux 

et attlrment que, dans toute aette obsourlt' lnternal. lls 

ne volent qu'une lueur: le paalt1 .. e de M. HItler. 

Au noa d'un 1Il1rage, 11s sont prtts 1 pardonner .. 
lI. Hltler tous sea peah's: et la vlolation de VersaUl 88. 

et la vlolation de Loearno, et aon dedaln de la Grande 

BretagJle. qul, autretols, dlclar&lt aote d'host1Utl la 

lation de Loearno; 11. sont prata t talre un a~ltton de 

x) 
Ku1atut&n mie111n, että Stoaonjaltov, k"'desslnl lIlnl st enGn 

tol.ekslannosta marrallkuus8& 19!i proteatoluaaa eräin Suoaea vaa
taan kohdIstetun artikkelin jOhdosta, saao! ainulle, ettei neuvo .. 
tohallituksella ole .1tään tekemilta -loumal 'e lIosoou'n- tolait
tamiaen kansaa. Se on tl.7ain vapaa 1au8Wl8.&I1 kaelt7ksenaa a.l01eta 
.1& aenevat S8l1 launDllot 7kainoaaUl sen 0_&11 lalku1lD. 
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papler de la rlaolutlon du oonsei1 de 1a SdK, prlse 

aur l'lnltlatlve de la Grande Bret~ne, elle ausst en 

qualltl de slgD8taire de Locarno. r'solut lon qui pr'voyait 

des slLJlotlons dltermlnles en oaa de violation. -- viola-

tlon aUjOuid'hul acoomplle. du traitl de Locarno.- ---

lfon seulement lls ne veulent entendre parler 

aune mesure contre l'lllellll!l.gne. mais. au oontra1re, lls 

se posent en eol11citeure. reoherohent lea bonnes 

de l'lllemagne, lul font la oour, oomme e'11s nfavaient 

qu~un seul souoi: celul de ne p&s troisBer, de ne pae 

vexer, de ne pas isoler et de ne pas oourroucer •• 

Hitler. Ils sont pr3ts lolder 1 l'Allemagne les posl

tlons qu'11s occupaient fermement avant la violatlon de 

Locarno" • 

Olen näin pitIcalti lainannut ".roumal de Koscou'n

puheeDaolevaa artikkelia, koska se m1elestäni ~otenkin 

kein kuvaa-- joskin nUkelmmJ.ssä lIlUodossa. kuin m1tä 1:0-

missari aatti tiet~aän tahtoo ott aa vastuulleen-

tä anlllOslteett1a tällä haavaa EDglantia vastaan ja sa

malla nlN.vostohallituksen taholla nykyisen kansainvälisen ti

lantea. yhte,ydessä vallitsevaa hermostuneisuutta. S1teeraan 

viela eräin kohdan a&man lehden tlml.nvl1kkoleesta paäartlk-
xl .s 

kelista. ~oka k~ samaan henkeen.: "Un proverbe angla1 dlt 

qu' n -vaut mleux prlvenlr que gulrlrl Le bon sens de 

oe proverbe angla1s n'a pourtant p&s Itl .. 1a bas. de 

tous les Etats reprlsentls .. Gln~v.. Au 11eu de oela, 

x) Lehti ilaest" vain hrran vUkos •• 
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on a pu volr oe tableau paradoDl: oerta1l1ll Eta ta. au 

noa de leur pr'tendu pac iflame tenteDt d~.rrlve~ 1 UD 
l'agresseur et ml ux eneore , veuient eonfler a ees memes 
arrangement ' av~o /J ~agres8eurs la sauvegarde de la palx 

Europe". 

Beuvo&toliltGD ~7rkkä kannanotto 

sessl. tilanteessa ei t1et enkääll ~ohdu .lstUn 

BUuttumukse sta sen Johdosta, että suurvalto~en politiikka 

viime aikoina Jättää JCansainll1 ton perusklr ",n kaImalta 

tUn palJon toivomisen varaa. Sen J1DIDärtämlseksl t~w 

taa huomioon muuta Ja nähdäks eni lähinnä a ina1tln 

seikat: 

1. Byqls lstä europalal s~n suurvalto Jen väli si &ta 
Neuvostoll1 tto 

vottåLuista. Joitten s_/ kuitenkin katsoo koskevan ~~S 

omaa turvallisuutta, on se toistaiseksi S7rJässl. Se 

nee -- puhumattakaan ambit1osyistä. Jotka täällä tunnetusti 

merkitsevat huomatt avan pal Jon -- etta Saksan kanssa, 

lannin my~tävaikutuksella. mutta ilman Ueuvostoll1 tcm 

toa aikaansaatu kompromissi merkitsisi kaikissa tapauksissa 

sen kanna! ta katsoen ei ainoastaan "huonoa" tulo sta. vaan 

my~skin sen kansainvälisen merkityksen ainakin tilaplista 

he Ikenty.mistä. Ei nimittäin liene syyti suurestikaan epl1l

lä sitä, etteik~ Beuvostoll1 ton vl1meaikais et, todella 

mionarvoiset menestykset ulkopoliittisella arenalla olIsi 

Jo~tane.t sltl. siihen klslt7kseen. etteI 71eensl. europalai

siat suurpo111tt1sia q .. m,yksll. enaä voIda ratkaista llJaJl 

sen osanottoa. 

2. Locarnoval to~ell YIl:i&t en neuvott eluJ en 7ht e;ydessl 

lienee neuvos toballituksessa , edellä 8&DOttUUD liitt7eD, h .. 
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rättlD1't eniten levottolllUutta se mahdollisuus, etta llnt~ 

eieta turvalli suuskysymyksistä voitaisiin. Englannin välityk

sellä, pusta. yhte i VDIIIlrrykseen Saksan kanssa, it8.1sten J 

dessa avoimiksi. Vaikeata on kuitenkin uSkoa, että tamä 

levottomuus pohJautulei yksinomaan turvallisuusnakGkohtiin ny

kyisen kan sainvälisen konstellation vallitessa, aillä niin 

kauvan kuin Puola suhtautuu kielteisesti Saksarikin Joukko

Jen läpikulkuun alueittensa ~utta ei Reuvostoliitolla pi

täisi olla minkäänl ~i sta hyOkklysvaaraa Saksan taitol ta • 

täp a lte1 ollaan täällä epäilemättä siksi palJon realipo11-

UkkoJa. että ymmärretä"än Rhein'in maa valtaas 

ti t apahtuneekai Ja sen l1nnoittaminen Saksan taholta 

aJan kysymykseksi. Kiksi niin muodoin nykyinen 

LooarnovaltoJen neuvotteluJen yhteydessl1 En voi 

hun päatelmlln, kuin Siihen, että .euvostoliitto ei 

ole mukana keskus teluissa. Jotka koskevat europalalsen 

vallisuuden uusJärJestelyl. Sanon viell, koska en pidl 

dottom&na. että ennenkuin nykyään käynnisa& ol evat 

lut ja.daan loppuunviedyiksi leuvostoliittokin, t01vomuatans& 

mukaisesti. istuu lIlUiden valtoJen rinnalla vihrel.n pGydln 

aäres8&. 

x x 
x 

Jla1nittakoon lopuksi. että eUl'Opalaisten kysymysten 

tultua Rhein'in maan vaI taultsen Jalkeen nykytlrkeAmllliksi 

taa leuvostoliiton mielenkiinto ita11alais-abessinialaiseen ky_ 

symykseea suuresti heikeDt,rneen. Kuvaavaa tässl. suhteessa 



mltl wlournal de 

plenesBl talossa, 

leet Ja suuresta, 

Jloacou·, klJ'ttlm vertsiUlta tulipaloata 

Jonka liekit Jo ovat miltei 

Jossa vaata n~ klplnDltl, lSRBUU: 

WLalssant 1& toutes 

notre part, que la 

metaphorea, noue 

pr&paratlo~ d'un 

d'clarolUl 

lno..a41e dane toute 

l'Europe, par un wsolllDlDlbule d'EtatW qul. en plelne COD-

801ence. _rohe vers 08 but, marque un danger 

lement plus grand que le oonfil t 1 talo-4thloplent' 

• 
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MoSkovassa. 7 päivänä toukokuuta 

1936. 
SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 712. 

r2 Y .7. s') j..1. . ~c. . 

'/ r . ~c, 

Herra JA i n i 9 t er i. 

Kunniolttavimmin lähetän Teille, Herra Minia-

t er i, ohe nli1t et tyinä 11 kappal et ta ~skovan-lähetys

tön rapor teja N:ot 33, 34 ja 35 tältä päivältä: 

n;o 33. Ne uvostoliitto ja Kansa inliitto. 

n;o 34 . Neuvostoliitto j a kySymys Ahvenanmaan 

jäl1 eenlinnoi ttam1sesta. 

n:o 35. Itäme renma1den yleisesikuntlen päälliköid en 

vierailQKoskovassa. 

o t tak a va staan. Herra M i n 1 s t eri, 

~_n kunn i oituk seni vakuut us • 

;/ I ;j{fi.Jk- . 

Herra TuomarI A. HACKZELL, 

Suomen ulkoasiainm1nister1, 

Helsink1. 

UI 10, A 1/1. 
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JL O .... S .. K ... O .... Y. .. .A. ... .. .................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salajnen. 

RAPORTTI n: 0 ...... .3Z ... .. .. . 

J,{Qskau ........ 8II8 .... .. 3. p:nä . ...... t .aukO .... kuuta 19 .. 3.6. 

Aa i 8: 1I.e.u.v.ostol.11.t .to .... .1&. .. Kanaa.~ . . 
).'1 jzs'i t o.J. .ö ' L . 

Df / r . ~l. 
111~~(),,·· ........................................................................... . 

Kaikkialla on tietenkin kiinnltetty huomiota siihen 0-

dottamat oma an Ja nurlnkuriseen osaan, mltä Beuvostoliitto 

viime aikoina on päässyt n"-Yttelemälll Kansa1nll1tossa. 

lyhyestl sanoen Jouduttu siihen, että Be~ostoliltto, tämä 

kalken kansalnvälisen oilE uS.1ärJestuksen, sikäli kuln se on 

porvarilllsta, peri aatteelllnen verlvlholllnen, on, 

ryksen Ja määrätietoisuuden puutteen vuoksi läntisten 

valtoJen vällllä, mitä tulee nykylsten kans&1nväl1sten 

selvittämlsessä noudatettav8an me ne ttelyyn , Joutunut miltel 

sinäan puolustamaan l:ansainll1ton perU8kir.faa niin hyvln 

kel kuin kir ,1ainta. 

Bilnpä on Beuvost01litto ltallalaiL-abesslnlalaisen so

dan alusta lähtien, aluksi. tosin erinllsin kumarru:tsin Ita. 

lian suuntaan, mutta my~hel!Ullin yhl sle:taUemattolll&maln Ja .. 
ko aJan .1ohdoZllllulm.ieeat1, va a tlnut Pakt in 16 t.rtil:tlan 

11stmman Jyrkkiä sovelluttamlat& hTDk:t&&JII v~ataan. 

d1D on se ltaaaanotosaaan läheanel17t EDclanUa, .... 

JAKELUOHJE : 

Ta vall1n8ll. 

UI 1: • 4. 

Jak.luohJemallaJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkl' ...... .. mlniaterJOlle. 
EI ulkomaaeduatuk .. n tledoitukllln. 
Ei ulkomaaec!uatukaan, mutta ulkoaaiainminlsterlOn tiedol

tukslln. 
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sanottu. ollut JohdoDlllUkaisempl Ja 

oton suhteellinen llhelsY78, mita 

JyrkeQl. ,... k&llIUUI~' 

tul ee Paktln 16 

velluttamiseen tasd kolltliktlssa, ei ku1 tenkaan eeta 

pitämästa Juuri Englantia paa8,1Yllleena ~aneainliitQD ~i

seen heikkouteen pakotetysymyksessa. aikali voidaan katsoa 

"Journal de Mosoou'nw oikein tulkltsev~ JOhtavien 

piirien kas ityskantoJa. Lehti lausuu nimittain 

s itten m.m.: wToutes les diffioult'a, toue le8 malheura 

els de la SdB datent du moment ou sir Simon. ~ Gen~ve, 

a tait s& m&morable d'olaratlon donnant au Japon une pleine 

garantle d'impunit&. apr.s son aggresslon oontre la Chine. 

La conduite qu'il a eu alora. au moaent ou les troupea 

Japona1aes oocupalent la Jlaa:lohour1e, a 't' T'rltablelll8nt 

tatue ~ la SdB et 1 la oauae de la paix en g4nlral. 

Elle a ~rig' en pr1noipe la non-intervention de la Sd.1' 

dans lea aotea de l'&ggreaaeur. elle a persuad' oelul-oi 

de la compl'te impunit' de ses aotee, et eI le a 

lflmpulssanoe de la SdBw. I'yttemmln ntQ-Uaa lte.11alaia-abes

sinialainen konflikti kuitenkIn. kuten edelllses8a raportl~ 

sani Mlnltsln, Joutune_ neuvoet opol1 tUkassa taka.-al alle, 

Rheln'1n alueen Yaltaukeen n~tettua esille uuden puhtaasti 

europalaisen problealn • 

• euTo8tOhallltuksen 1.0. l'euTostoll1ton Tlrallls_ ulko

politiikan -- toisella 11nJallabaa tapahtuu QlkyaAn palJon 

al11e hyYlnkln mielenkiintoista koko huoal0 Europas8& on 

talla haaTaa keakitetty Looarno-soplaukl!l8n rikkoall!18n selTl 

w.. 'rae. 8I1hteeesa asettuu se IITOa. uuden .. lla_sodan 
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vaara kun ~ttemm1n voitaneen pltäA ellalnpltUDa. 

IansalnlU ton Plktin Ja pUtaaten aekA sen tuvissa 

Jen aopiausten kannalle. LltYlnoY'ln puhe Lontooa8& on 

sA suhteessa suuntaa aaArAaya Ja aen muka1Bestl ovat 

leh~et klr Jolt taneet. Libyestl sanoen on aen kaDDanotto 

se~ etta Saksaa vastaaa on muo~oatuneeaaa tllanteea8& 

tettlvA kaikkia niitA pakotteita, Jotka Paktl Ja 

set e~ellyttaYIt, silla ae ka~oo. että ainoaataan 

kaa~ tolme~lteet Iansalnlllton tai LooarnovaltoJen 

volvat estäl Hltler'la e~elleen kehittamlstA aggresaliYlsia 

euunni telml aan. 

Yhdenmukalnen edelllole18n kanssa on myae .euvosto11 

ton 8Uht~tuminen Saksan ehdolllaeeti ilaoltettuun valml~ 

teen palata Ianaa1nll1ttoon. Se ei periaatteellisesti 

vaatusta, mutta eblot sen tahoil.a ~ttlvAt olevan 

set, etta nilden hyvlkayminen merkltaiei suurln pilrteln 

katsoen kokokäännasta Sakeaa v1t.ea1ka~eaaa .rkopollti1kae

aa. !Im&n Jyrkin asente~ epApoll1ttlsuua on epJl1 .. atta 

sille itselleenkin llme !Den, 

etta se täss..-kir;,hd,asaa 

aalnliittopolltl1kkaa. 

lIutta k1811 ettavlael ei 

edustaa suorav il valainta 

Erb 88nta On kuitenkin huoaloonote tav 

.. .euvoatolllton ~tyl.ta politiikkaa I&DaalDliltosaa. 

ka, Joata edelliseasa raport1 a8&Dl .,Os kirJoitin. 

tAln se, etta nemyoatohallltuata kalkBata palttaen 

hermoatuttaa se, etta se yksinoaa-. I&naalnlilton neuvost 

aa voi osallistua ·uud.. ..ropalaisen turvalll8Uu~en 
, 
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telyl.- koskeviin keskusteluihin. En pid& ni .. 1ttlin ena m

kl.l.n I118.hdottomana, etteikG sen Jyrkk& katmanot1io ~ansaiJlooo 

liiton puolesta 

Se t a htoo t ehdI. 

huoaettavalta osalta Johtuisl tattiikasta. 

itsenaa suurvalloille niin eplaukavatBl, 

kuin mahdollista, Jotta nopeammin huomattaisiin 

oton vl.lttaml.ttG~s k~tav1ssa neuvotteluissa. Samalla 

tietenkin k~ttaa 'hyväkseen tilaisuutta helpPohintaisten 

voittoJen saavuttamiseen massoJen taholla. JOs kuitenkin 

nUn kl.visi. ettl. Beuvo stoll1tto tuHsl muaaDkut&utuks1 

enn~in nykyisestl. europelaisesta krilsiata selviyd7täl.n. 

on varsin todennl.kGistA. ettA sekin tulisi asettuaaan 

sainliittoperiaatteisiin nl.hden reallpoliltt1semmalle 

lIeuvo atoll1 ttohan on -- par prt4r&rence vel ta. 

tlnnGllisessl. po11ti1kassaan e1 suurestikaan valita 

käsitteista. Jo senkin Tuoks1. etta ne sen mielesta 

porvarillisia. Joka t apauksessa voidaan kuitenkin pItaa 

tOdennäkOisenä. että . JOB, Beuvostoliltan toIvomusten 

aeati, 

tuis1, 

s1a. 

mabdolliauua sen mUs.anpaaayata neuvotteluihIn 

se tulisi aiheuttamaan ni1lle palJon uus1a 

PohJilllllliltaan lienee B8Uvostoll1ton kaait~ ~ansa1nli 

toata ZIlttellllll1n se -- k:l.aitys. mi" vastallIl.ee kas ityks1a 

monissa muls8&k:in mals8& ette1 Xansalnllltto Qykyise8sä 

Il1Ltclo..... pysty t~tt .. al.n tarkoitusperäa.naa. Sikl.li kuin 

olen TOinut havaita. ei tAaUa kuitenkaan hylJltan ~an

sainliittoa aellllllolsenaan. fAsaa suhteessa on luullakseni 
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uuntaa CB oittava, mU& w.Touma1 de Moseouw, ~ota vlellkln 

referoin, l ausuu: wEn fait, il fant eependant parler non 

pas de la fal11ite de la Sdlf , aala de le. faute 

a eOllmmlse La faute de la Sdll eonsls. en ee 

le a sous-estim& les forees de llaggresseur. qu'elle 

d'emblle d4eid'e A se borner aux sanctlons mlnt.& 

outre. elle a feral les yeux sur la d'sertlon et le 

manque de loyautl de eerta1ns de eea aembres et nla 

aueUDe meaure eontre les Etats qul ne sl~gent pas å la 

Sdll et qul. comme on pouvalt 1e prlvolr. ont da faire 
tout ce qul d4pendalt dleux pour para1yser 1e plus 

l'ef fet des sanctions·. Lehden mlelessl on tlllain viell 

lähinnä itallala s-abessinlalalnen sota. mutta sama soveltuu 

nähdäkseni nykyiseenkin europalaiseen konfliktiin. 

lUten lIeuvostol11tto tahtoisi uudistaa Kansalnl1!ton. 

on tolstalseksi viell enemmän tal lähemaln arvauaten varaa-

sa. &ralta vlh~eltä on kuitenkln ollut havalttavissa 

suuntaan. etta sen ylei_allmal l18\ludesta pitUsi luopua Ja 

Jattu ainakln hropan _1 tioita koskevat aslat niiden imi. 

näin ratkaiatavikal. Huhut sifta. et ta Beuvostoliitto antaisl 

kannatuksensa europalafsen sotavolaan luomiselle Kansainliiton 

k~tettavatal sen arvovallan yllapltämiseksl ovat viela 

epamUrä1s1a. ettet nl1hin to1etafsek81 TOiUAa 

mio1a:.. 

x x 
x 

5.5. 1936. LlsäaD tähln Tl.lI otteen wLe .Tournal 4e Xosooun'. 

tllllnp liv 1.1 seata artlkk eli sta I Joka on om.... t~dentam... ltu-
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vaa Neuvosto111t on zqk,y1suta auhtautwaisest& Kansal nl11t

toon: -Le tr10mphe de MUsso11n1 1ndubltableaeat le trioaph 

de toua lea advereai rea avoul_ ou oooultea du prino1pe de 1& 

SdI' et de l a slourttl 0011 eotive. 116 erient dl~1. aur lea 

t01ta que la SdB a ta1t ta1ll1tl, qu'el1e n'eat bonne 

å r 1en, qu'elle eet 1nutlle. Falll1te? OuU Bonne å rle 

Ou1, l'aotuel 1e SdB a montrl qu'elle n'&ta1t bonne l rlen. 

Inut1le? Ou1 1 une SdB qui n'eat bonne å rlea eet 1nut11e et 

nOUB d1rona m€me qu' el1e elt nu1ai ble. )(ai B I mess1eurs, 

que propoaez-vtua pour remplaoer 1a SdN? Faire l'eaoargot , 

r nt rer dana sa ooqu 1e, ta1re semblant de ne pas volr 

1a. meDaoe du oatao1ysme glnlral que la d1spar1t10n de 

la ~ . ne fera qu'aoo&l~rer? Regarder tranqu1l1ement lea 

flallllles de l'1noend1e gagner \.un Etat apr~s l'autre, dana 

l'espo1r que son propre Etat du mo1na sera 1. dernier, 

oar o'e_t 11. le sena de votre 1solat1on1SJ18 ou de votre 

t~Daaotion avao l'agresseur, et vous ne pouvez propoaer 

rien d'autre. Nous, pour notre part, nous d1aons: 1a 

SdN n'est bonne l rUIIl, eh bien, rendons la bonne 1. 

quelqus ohoae et alors, non seulement elle sera ut11e, 
ma1_ elle .. 3me II 

1nd1sp enaable. 

• 
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Asi a: N~uvos .tolU tt.o ... Ja ... 9.8lllls Ahw 

v.e.namaan .aa.art en .. · J!l.l.e.8-Al.1.nno ttta-

·m-iseet-a·f(· .. ···· ........ · ........ · .. · .. · ...... · .. · .... ·· .... · .......... ··_ .. · ........ 

Tunnettlahan on, että Neuvostoliitto ei ole tunnustanut 

Ahvenanmaan d.emllitarlsoimisesta v. 1922 tehtyl kansainvälistä 

pi mus ta , v an on päinva stoin pannut sitä va staan va stalausee~ 

sa. Sitähän ei oltu kutsuttu mukaan kys~ksen JärJestelyyn. 

Aivan 'Viime isiin aikoihin saakka ei kuitenkaan Ahvenanma an 
4< 

mys ole sanottava.mm.in k11nnittär:lyt puoleensa lIeuvostol11ton 

miota . Muutos tässä suhteessa on t apahtunut. voitaneen sanoa 

yhä vahvistuvassa määrässä, va sta sen Jälkeen kun Hitler tuli 

valtaan Saksassa. 

Tästä lähtien on neuvostolehd1atan uutisaineh1stossa 

aJoittain näkynyt pllkahd.uks1a myl:Ss Ahvenanmaan kysymyksestä. 

heutuen ne ensi siJassa Ruotsisea, Suomessa Ja Saksassa 

tuskiellon pOistamisen tarkoituksenmuka1suadesta lehdissä klJdys

tä keSkustelusta. .e ovat tlhln saakka yleensa oll eet selosta

vaa l aatua, mutta tänäan esiintYi ~ wlzvestiJassaw kantaa 

osoitt avalla artikkelilla asiassa, Jonka Julkaisfmisem h&n 

tenkin on saanut aaaräävllta taholta luvan. Aiheen on hän 

nut amiraali v. Schoultz'in wvelklsoher Beobaohter'lssaw 

JAKELUOHJE: 

! avallinen. 

UI 1 : ••• 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta .. alllnen ja lIalkai .. .. .mlnialerlOlle. 
EI ulkomaaedualukaen lIedoiluhlin. 
EI ulkomaaectuatuksen, mutta ulkoasiainministeriön tiedoi. 

luhiln. 
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x) 
ta, kys,mystä koskevasta artikkelista. 

On tIe tenkin sel Väll . ett! lfeuvostoll1 tml 

nanmaan s aarien Jllleenllnnolttamlseen ~den. 

suhteiden Saksaan nykylsessa määrin kirlstyttya Ja 

Jen Suomea kohtaan S&llla s sa Slhtees8& l1aällnrqttyä. on 

kästi kielteinen. lfykylsessl miålentilassaan katsoo se 

tukslal:in tähän auunt an Saksan lnaplro1a1bl Ja koko 

nitelmaa Itseään vast aan tähdätyk81 • 

menee nl1n pitkälle I että hän tarttuu tassa yhtEVdesal h 

kilOkoht alsuuksl ln ei ainoastaan amiraali v. 

myOskIn sotamarsalkka Kannerhelm'lä kOhtaan. 

Radek'ln a,1a.tuksenJuoksu n~ttää suurin 

soen olevan seuraava: 

Saksan suunnitellessa h,yOkklystä Itään, lählnna lfeu

vo atolilttoa vastaan muodost avat Ahvenanmaan saaret sille 

atrat;egisest1 erittäin tlria än tukikohdan, Josta käSin se 

voi hallita niin h,yvin Suom4n lahtea, kuin PohJan lSltea. 

Jopa harJoittaa painostU~4 Ruotslakln kOhtaan, Jonka 

s111e sodan aikana on eritt~~n tärkeä. Siinä ~olvossa, 

tä Suomessa ennen pltkäa pll8e',at -lapUlalset- valt aan 

Saksalla ole mitälin slta vast'.i&J1. etta AhveDame.&n saa.ret 

l1nnoitetaan, ko'So se laakee. etta tallainen hallitusval

ta Suomessa Jatta181 saaret sodan syttyessa Saksan Ja 

vostol11 ton v&1111a Saksan ~tettlvlkal. Kun kulttlllltln 

rlen demll1tar1aolntt on vahvistettu kanaa1nvali selli sopl

muksella.Jonka muut1am1seen sl1hen os&lliBtuvlBta vallol. 

x) Badek'ln kirJoitus saapuu samassa kurl1rls8& 
sena MlnlBterl0an SUo.ennettuna ln exten80. 
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a inakaan Ranska, tusldnpa ED«lantikaan nykyäl.n antai al 

t umustaan Ja kun lisäksi t8llainen muutos vaatisi 

l i iton ne uvostonkin hyvlkB,Jmisen. ei 

mista voi da toimeenpamsa muutEID. kuin aopimuksen 

1a. Juuri t ahl.n koett aa Saksa nykyAIn houkutella Suomea 

Ja Ruotsia s.o. siihen, että ne yksipuolisesti 

vat Ahvenanmaan sopimuksen v:lta 1922, minkä JAlkeen 

yhte isymmarryksessl Ruotsin kan ssa, linnoitt ai si 8 ~ ~et. 

Radek hu oma ut t a a tllnän expostSnsa J8lke en: -.Tokaisen 

suomal ai sen, Ja vielä suuremmalla syyllä ruotsalaisen 

Ukon täytyy ymmlrtää, milla is een le1kk11n saksalaiset 

cistit Ja he1d.1.n venlll1s-baltll ai set autta Janaa koettavat 

heitä vetää! 

Radek unohtaa kuitenkin esityksessään eräan lähellä 

olevan kysymyksen selvittämisen, nimittäin san, 

naisen ristiriidan, mikä on ole~ssa BeuvostoliitOD nykyise 

Ahvenanmaan sopimuksen muuttamiselle kielteisen kannan Ja 

sen tosiasian v8llllä, että se Itse on pannut sop~ta 

vastaan va stalauseensa. 
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Itamerenmaiden yleisealkuntapllllikaid~ Iskeiseen vieral-

• luun tUl11 111ttn erl1tl se1kko~a, ~o1l1a on oma 

tonsa ~a ~ olsta senvuoksi katson ole~ sntl lYb7eati 

ta. 

Vierailukutsu lienee ensiksi, kuultlllanl muka81 ~o ennea 

pääsil1stA, annettu Latvian ylei &esikunnan plUlikalle kenr. 

Hartmanis'elle. ~1nIttu yleisesikunta vlivytteli kuitenkin Ybr 

teydenottoa Viron yleiaeaikunnan kanssa, niin etta ea1kurmat 

:outuivat asiassa koaketuksiin kes.kenllD Viron aloitteesta sen 

eaIkunnan saatua ~onkun aikaa myDhemm1n ~as lr:ut SW1. 

tt kln taholla lienee lr:utBU~ilta tleduateltu tuleeko muitakin 

suttaviks1 ~a saatu kielteinen vastau8. Molempien 

tukset asettuivat naisai olosuhtei8sa vierailuun 

selle kannalle, _tta Moskovaan saapui ensiltai Viron yleisesi

kunnan paUlinD kenr. Re.ok. Pari pAivaa hlDen ~alkeensl S8a

pui kenr. Hartmanls. Viela he1dan tllDDe saavuttuaan oli 

le kuulemani mukaan ilmOitettu. etta multa ei tule. mutta 

seuraavana plivlnl kell1". Hart_nis 'en aaapumlseata 8aapui 1IOJ08 

"'AKEL.UOH"'E: 
favallinea. 

UI 1 : A •• 

.... k.luohJ.m.lI.j. : 

T .... IIi ...... 
T .... IIi ..... j. lI .. kal . .. .. .... .... mlnl.tet'lllll •. 
EI .. Iko ......... tukaen tl!ldoltukalln. 
EI ulkom .. edu.t .. kaen. muH. ulko •• I.lnmlnl.t.rllln tI!ldol

tuk.iln. 



Liettuan yleisesikunnan päälllkkG eversti Qernius. v.ppupa

r aadis sa ol1vat siten Jo muka na ka1kt:1en kolmen maan 7-

le1aesi:tUntIen pääll1kat. 

TImA on tietenkin koko aJan ollut Koskovan tarkoi

tus. vaikka sitä koetettUn salaUla, koska kaiketi pelat

tiin. etteiVät Viro Ja Latvia tällaiseen yhteisdemonstrati_ 

oon s uostuisi. HarhaanJohtamalla vUmeksimainitut se 

k in t a r koituksessaan onnistui 3a on arvatenkin nyt hyvil

lään Siitä, että se on saanut annetuk8i ulospl1n vierai

lulle tavoittelema&B8a poliittisen merkityksen. Sen 

miin lienee kuulunut vielä n~ttää vi eraileville esikunta_ 

pällll1kallle yhteisesti puna-armeiJan tai5teluharJoituksia. 

Täm ä suunnitelma meni kuitEl1kin IQ'ttyyn kenr. Reeok'in läh

ti es s ä pois. 

Viera i lun yhte~esSl toimeenpannuissa va staanotoissa __ 

ne JärJestet tiin kullekin erikseen -- on tietenkin 

tu ystävyy ttä, rauhantahtoa 3a molemmin.." puoltsta kunnioi 

ta Ja a rvonantoa tehostavia puheita. Kin:ta vaikutuksen p~ 

r aadi Ja muu. mitä vieraille n~tettiin ! on heihin 

en ole ku11ll ut. Lehd 1sta naQ7 ainoastaan, e tta Liet tuan 

esikuntapäällikklS on tuonut 3ulki 711attyneen lhastuksensa • 

• Un hyvin kenr. Reeok. kuin kenr. Hartaaan1s ovat 

kuulemani mukaan olleet suuresti harmissaan sHtä. 

dat ylll.kerrotulla ta va1la on 30hdettu ansaan. 
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Herr a M i n i s t er i . 

Kunnl oittav i mm i n l äh etän Teille, Herra Y inls-

t er i , ohe enl1it et ty ine. 11 kapP.l l e t ta Moskovan-lähetys

t ön r apo r t eJa n :o t 36 ja 3 7 t ält ä päiv!!ltä. 

:0 36 . Sotam inIst eri Te rauzin l ' usunto 

J apan i n pa r l amenti s sa. 

' : 0 37. "Izve s t ija" skandi navlsesta puoluee t tomuu

de s t a. 

o t t akaa v s ta an, He rra 

sen kunni oi tuks enl vakuutus. 

Y i n 1 s t erI, 

Herr a Tuoma ri ~. ~Cni:LL. 

Suomen ulko s1 ainmintsteri, 

HelsInkI • 

.. 10: A I(l. 
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nin so 

euvos tolehdistOs sä on k ii nnit etty suurta huomiota Japa

i ni s e rin Terauzin alahuone en budgettikomlsslonissa 

luvan kuun 11 plHvänä tekemään l a uw.ntoon, Jossa hän volmak .. 

k~ast i tehoc ~ a Neuvostol i iton hyökkt!.lsva l mistuksia Japan ia 

t ~ e.n • i käl1 kuin täLäläi sen l eh isttln otteisi in Japanllaises-

se ". sahi "-lehdes s! Jul is usta puh ~ en selostuks8sta on 

mist , muod ostaa puh e pääasi~ssa olemiikin niitä käsityksiä Ja 

väit t el ä va staan, lähinnä lm i J apa l s s . j olle n muka an 

olem s sa mitään syitä, Jotka p ~ ott ' isivat Neuvostoliiton om~-

smru.an hyökkäysa senteen J peniln nähJen , ~istä osoituk sena, 

den käsi tysten mukaan , on ~~s se . että euvostollitto on 

ot anut h Okkäämätt~~yssopimusta Japa nille. Terauzin käsityksen 

m Unv€.stoin Neuvostoliiton koko viimeaikainen polit111cka 

is es sa. I dä ssä todista a , sotilaalliselta kanna lta s itä ar

vos elleI: . sen hy ~kkll3sva1mi staluista. joi ta va staan J ap an1n 

nopeast i varau utt v&. Tulles saan todis e1siin ei Terauzi 

k3an esite sanottavasti mitään. mikä ei Jo a ika isemmin 01is1 

JAKELUOHJE : 

Ta val _ine n. 

UI 1 : A 4. 

J.keluohjem.llej. : 

T.valli ..... . 
T.".IIi ..... j. U.lka! ........... minl.terllllle. 
Ei ulkom ...... tukaen tiedoitukalln. 
Ei ulkom .. edu.tuk.en, mutta ulko •• iainmlnl.terllln tiedol

tuk.n"_ 
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tur~e tua. Hän vii t ea Neuvostoliiton linnoitust~ih1n 

~ndshur ian r a j aa , joita hän väittäa hy~kkäyåLuontoisiksi. 

t an huomauttaa siitä. että Neuvostoliiton aseelliset voimat 

Kauka i s es sa I däs sä Jo nyt nousevat 200.000 mieheen ja 

hituleva isuud essa todennäköi sesti tulevat nousemaan 300.000 

Ja että se ifiad ivostok'i ssa ylläpital. ei ainoasta an 

va ks lk~n suurui sta vedenala ista laiva stoa, va an my~skin 

mal ai ve stoa. Joka pystyy pommittama an Japanila isia kaupunke-

Ja . Hän mainit se e myö s euvo stoliiton yhä lisäantyvät 

t egi set rau t at i erakennukse t Siperiassa. Lisäksi viittaa hän 

vielä ~ _uvostol1iton yl e iseen Ja tunnettuun pyrkimykseen 

ma llmanherruuden s aavutt amis ek s1 valle.nkumouksell1st a tietä. 

Joek in Terauzin puhe sävyltään Ja sisällyksel täänkin 

suu resti ero a a siitä, mitä J apa nin virallisen ulkopolitii

kan taholta on totuttu kuulemaan japa nil&1B-neuvostol isista 

Suhteista, ei tämän seikan pitäisi erikoisemmin 

Jlstöä hermost ut t aa . silla. · t unn ettuhan on Jo vanhast an 

J apan in sotlla spl1ri en Jyrkempi ta.! ainakin avoimempi 

ma an Äaslessa noudatettavaa politiikkaa koskevissa kysymyk-. 
sls sä. Neuvostol ehd.1sto käyt täl. ma inittua l auS.lntoa kuiten-

kIn lähtökoh tana uuteen hyökkäyks een mainittuja 

Jä Ja heidän pyrkimyksiään va staan AasIassa yle ensI. Ja 

Ne'.1..vostoll1 ttoa vast - an e rikol sesti. Ja, kuten tällaisessa 

ta.pauksessa on luonnollista Ja kuten aikaisemminki n Jo 

donmuka1seat1 on neuvost olehdistossl. t apahtunut, tehdäl.n va ... 

tasyytOkslä Juur1mainittuJa sotllaspl1reJI va sta an neuvosto-



l a is-japan i l:listao suht e i den rauhallisen kehityksen 

se i sesta airi tseI:lisestä ja Plrki myksistä yleise 

teen Japan i ssa taivuttamis een hyOkkA1ssot~ an Neuvos 

v~ staan . ~~e en päätarkoituksena ~~1 pld ta än Plrki-

mystä ha r oittaa painostusta ylei se~n mi elipi eese en 

sotl1a sbudgeti n lisäämiseks i. "Izvestija" v1ittaa t sä 

te e sä r ä än j~p aL1 1 1s en talousm1eh~ Nodsak1n 

Jossa tämä e elly ttää. et t ä Japanin sotilasmenot 

• 

kuu!en vuo en kuluessa tuli s i va t n usemaan ka ksinkertaIsiksi 

nyky i se stään . Ilme1e ~ stl unohdetaau täll in , et tä Neuvosto

l ii t to itse nosti kuluva na vuonna. sits yhdessä vuodessa, 

sot11 sbu gett insa enemmän, kuin 

t i est • 

ks ink erta l seks1 viimevuo-

euvostoliiton ja Japa nin väli s iin virallisiin 

si1n e i täl lä haavaa ole mitään er1koisempa a lisättävä ä. 

eu votte l ut r ajakoml s sloista Ja kala stussop1muksen 

sesta ed i styvät hitaasti, mutta tode nnäkOista on, että 

ajanm i tta an johta vat, joll ei mitään odottamatonta satu, 

kinl i een pos1tiiviseen tulokseen. Viimeks1me1nitussa suh

t eessa on Neuvostolii tto äskettäin tehnyt eräitä 

s iä, Jotka varsin 

kantoJa toisiinsa. 

tyytyväisiä Japan in 

lähentäne et k at santo

tä alla olla 01 tu 

huomattavasti ovat 

Toiselta puolen ei 

uuden ulkoministerin Ari tan 

Jelmapuheeseen 

mut ta. ei si tä 

hyCSkltty. 

parlamentissa, etupääsaa sen epäselv,yyden vuoksi 

vastaan kuitenkaan ole lehdiatOssl erikoisemmin 
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As ia: !'Iz.v .•• tl .. a!' .... sk&nd.1J». v1sesta 

puolue ettomuud·e ata. .. -...... _ ...... . 

"Izve et ija s sa" on eilen julia1 stuna s en 

va1ht ~an Buhartzev ' ln alakerta-artlkkeli -uatka sta Ta nskan Ku-

n1ngaskuntaan" V korolevs tvo datskoe). Otsake e1 kuitenkaan 

t a a artlkke1in slsalteä. s111ä se on luont eelta an mi1te! 

omaan po1ii tinen, se1o~ t aen lähinnä Ta nskan, mutta my~s 

nav i ten maiden Ja Suomenkin todennäkeistä asentautUlll1sta , 
sodan syttyessä. Kun otta a huomloon täkäläisen 1ehd1stCSn 

nana1a i suu en Ja sUtä Johtuvan, varsinkin Julkisuute en 

Jen, ulkopolitl1kt:.aa kOskevien kirjoltusten puo11vi~ll1s uuden, 

an saitse e artlkke1i maIninnan. 

lUe1enkl1ntoista artllcke1J..ssa on ensi kM ee Sl. se, että 

kirjoittaJa myantää skandinavisen pUOlueettomuuden mahdoll isuuden 

va st aisessa sodassa, va stoin .euvosto111 ton nykyistl. 

rauhan J ~kwnattomuudest&, kuitenkln sll1a edellrtyksella. etta 

nama m at noudattavat suopeata puolueettomuutta Saksaan nahden. 

Saksalla nimitt&1n on tUlal.esaa t apaukses sa yksinomaan etua 

olla loukkaamatta nälden maiden puolueettomuutta. koska ealm. 

Tanskan 8Otllaallill8n valta aminen, Jolta S.9.ksa11e 011s1 helppo 

JAKELUOHJE : 
Tavallinen. 

, 
UI 1: A 4. 

Jak.luohjemall.ja : 

T.v.III ...... 
Tavallinen ja H.lkal . mlnl.l.rllIlI • . 
EI ulkom ...... tuk •• n tladoltult"ln. 
EI ulkomaaadu.tultaen, mutta ulltoulalnminlsterilln lIedol

tult.lln. 
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asia, ei va staisi niitä etuJa, mitä se Tanskas ta sen 

neutraalis ena pysyen voi sodan a ikana saada. Välttämat~ntä 

kuitenkin 01is1, että Tanska sulkisi vierailta 

tämerelle johtavat salmet. MYOskin Ruotsin suhte en 

kirj oi t taja Saksan a senteen vo ivan muodostua sodan 

suunnille en samaksi s.o. sillä e i ole 

katsoo 

aikana 

r it ä duotsinka an puolueettomuutta, joe se vain toimittaa 

SakSalle, kuten viimeisen m.ailmansodan 

mattamäst i tarvitsemaa rauta a. Saksa 

vank in. 

aikana, sen; 

l a skee niin t pahtu-

Kir joitta Ja selostaa edelle en, ettei aino astaan 

kas sa, v an muus ~akin Skandinaviassa jo valmistaudutaan 

hän saksala lsystävälliseen a sente eseen sodan aikana täysin 

konkretisin toimenpit ein, ennenkaikkea suunnittelemalla Jyl

l a nnin yhdistämistä F,y en'in yli Sjellantiin ja si ita Ore

sund.' in yli SkandInavian mantereelle levein "autostTadoin". 

Tämän s uunnitelman toteuttamista ka tsoo kirjoittaja 

"1 11kenn epolii t i seksi "Ansohluss r iksi" Saksaan" • 

Saksa toivoo -- kirjoittajan mukaan että Tan s-

kassa ymmärretään tämä -etujen yhte1SYY8- Saksan kanssa 

an aikana ja että Tanska koettaa saada tämAn 

leviämäln III1'OS Ruotsissa ja NorJassa, puhuat10akaan 

ta. Saksan tarkoitus on seuraava: Skand1navisten 

lyttäessä sOdan aikana saksalalsystavallisen puolueettomuuden 

Saksa liitos sa Suomen kanssa hSDkkil itselle.. .~.val

lan Itämerellä ja Balt1an maissa hyökatessään itään Ja 

\ 



Ja muuttuu samalla v a ral l1seksi vastustaJaksi Englannille 

Poh Janme re 11 ä. 

Olen näin pi tkälti selostanut mainittua kir~oitusta, 

koska se eri näi sis tä epäselvyyksistä Ja 

sist li huolimat ta s i sä aa aJa tukSia, Jotka täällä 

sinKin s otila spi I19isSä, mut t a ttai n myOs m~ua1 l a 

l akaen! ovat yl eisiä, mit ä tul ee skandinavi st en ma iden 

mahdollisu ukei in Säilyttää puo1ueett omuutensa uuden 

tyessä !täl:l~ren i! r i ssa. . Toi s 1n sa noen täällä ei 

näi hin mahdol lisuuksi in, a 1n2.kaan Tanskan Ja RuotSin 

muuta ku in saksalaisystäväll i sen ·puolueettomuuden" 

Mi t ä Suomeen taas tulee, katsotta ne en yleisesti. että se. 

huol Imatta nykyisestä pyrkimyksestään harjoittaa 

maiien k a.!lSSa yhteistä puolueettomuus polit11kkaa. tulee 

tatap auks essa menemään saksalaisystäVäl1isyydeesä vielä pi

t e1lll!lälle. kuin äskenma initut maa.t. 

~ omalta kohdaltani toistaiseksi t ahdo sen 

syventYI mainittuun kysymwks een. Riip~uuhan nimittäin 

tl siita. mlnkä kehltyksen a l~ lseksl Kansainliitto 

voi daanko yle ensä Ja missi 1a a.Juudessa puhua 

t a sodan alkana. Jos nimlttäin Liitto voidaan uudistaa 

tlstä sitovammin t ka in. Jäänee puolueettomuudelle 

sessa mieles81 varsln vihan slJaa. Jos taas el. va an 

to asialli e.1 katsoen on pidettBvI kuOlleena. 

taneen hTYIDki pala nnenqotaiaeen p~olueettomuuaJIrJestel_ 
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Herra J( 1 n 1 s t e r 1 . 

Kunn101 ttav1mm1n 1ahetän Te1lle, Herra • 1 n 1 e

t e r 1, oheenl11tettl1na 11 kappaletta Koakovan-1ahet,8-

tön raportt1a n:o 38 tllta pa1vlltA • 

sen 

• : 0 38. Muuan 1alc1ehllotua. 

Vastaanottakaa, Herra • 1 n 1 s t e r 1, t.,de111-

lcunn101tuksen1 vakuutus. 

.'n •• terin "'le.t.:~o ~ . 
Lahet,stöneuvos. 

Herra wuoaar1 A. HAClZBLL, 

Suo .. n ulkoas1alaatD1eterl, 

Helsinki. 

UE 10: A S/'L 
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As i a: JIImaJl. .. laklehdotu ...... .... . 

POlkkeukseDa 71e1sea~& nemvostolalaeata k.,tIDnDat&. Jon

ka aukaan tarkeUkln laluU4ADnGll1aet uudl81iukset 718ena& 

k&811iellUn Ja saatetaan voimaan d ktatoorlaeaU. 

hallita nUd pUvld aanomalehUen Ja 718lat_ JArJeatDJ_ 

kautta ehdotuksena allstanut Julklauudessa 

uudlatus8U1lllJll telaan, JOka. ...&1.1a kuin ae 

yaataa ko.-unlatisen puolueen Ja maan hallituksen 

kuudea.. ~k71aln ftllltseyaa alellaloJen kehlt7sauuntaa. perAtl 

l&heiseatl koskettaa 7kalt71sten kansa!alstea 7ks1 t71aelaaaa. 

~olaeeDp&neY&n Xeakuakoa1tean 25 pllY&n& kuluyaa 

kedll& plltDksell& on vaeatDn harklttavaka1 Jul.kal etu lak1eh

dotua, Jonka seikkaperainen otaake on: .SlklGDl&hdett&alae. 

kleltlalseat&, a7~tt&Yll1e anaettayan aineellisen aYUD 

111a 811 ta , val tioDaYutuk.ien a&&ralalaeatl auuriperhela1l1e. a7mq

t7a1&lto ... last.aelal- Ja laatentarhaYerkDs1ion laaJe.taalaeata, 

lapaenelatukaen aat .... tta J&tta.1seat& tuoalttayan 

11sea rangainuksen konntaalaena Ja erUs1ia IlUUtokslata aYlo .. 

"'AKELUOH"'E : 

.. .. .. .. ....... ~ .• ~J1.u.u. ••. 

ua 1 : A 4. 

.... kel .. ohjem.llej. : 

T.v.lllnen • 
T.v.lllnen j. lIa1k.1 mlni.terilllle. 
EI ulkom •• ed ...... k.en tledoltuk.lln. 
Ei ul komaaedultuksen, mu"a ulkoas iainministeriön tiedoi. 

tuk.iln. 



• 

• 

roa koskevaan lalnsa&dantDGD.-

Kuten ot_kkeesta llaenee, lakiehdotu kuYaataa alta 

Beuvostollitossa vlime TUoaien aikana havalttaTls8& ollutta 

kehltyssuuntaa. Jonka ilaaUkslin Lahetyatan tiedotukslaaa on 

ollut aihetta erl otteiaiin puuttua Ja JonA leiaaa-antaft

na plirteenl on py~t.7s aäännalllalin 1nhla111Ia.. yhteia. 

ellmAn oloihln. erikoisesti perheen Ja luJlen perhealtelden 

yhtelskunnalllsestl -rantelsen merkityksen tehostaalnen. s11a 

t.s. yhl sllml1nplstlvlapl lolttoneminen teoreettlsuudessaaD 

haihattelevan bo18evistlsen reptalakllhkon alkualkaialsta uu

dlstuope1ata. Puuttuaatta tark ... 1D lakiehdotuksen 7kaityie

kohtiin, Jotka Julkisen klaittelyn Taikutuk .. sta voinent 

Joiltakin oain .uuttua -- vaikka onkin varsin Taraaatl 

nustettaTissa, etta ehdotettuJen uudistuaten yleissuunta 

lituksen toivomuksen mukaan ennen pitkiä tulee laklna Tol

aa&D . _., todettakoon Tain. etta t&makin -neUJostolalDeD 

distua- osaltaan on todisteena toisaalta Beuvostoliitosaa Ja 

toisaalta porvarilliaiasa aais88 Tallitaevien OloJen Tlliaen 

Juovan kaTentumisesta Ja -TallaDkuaoukselliaten- ellalDmuoto

Jan kehityksesta kohti Tanhois88 yhteiakuntaauodois8& kehit 

neita oloJa. 

Abortin pOlkkeukaetOD salllttaTUua Ieuvoatoliltos88 011 

kuten tiedetälD, Tiela Joku aika a1 tt _ .onla 1i8llTOStGJIr

JestelaAn koti- Ja ulkoaaisten lhailiJaiD suuren 7l pe7den 

Ja ihailun aihe. !aaaa suhteessa ehdottaa neUToatoballltu 



• 
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DTt tehtaväksi t.,aikaIDDGksen. Lakiehdotuksen .ukaan .... 

rattaisiln llhdettlalsen toi.eenpanl~alle tuntUTa. 

ro~en raskamttSYUuden aUkaaa Talhteleva vapauar&Dgalstuai 

asianomainen nainen saial en81 kerralla ·~ulk1sen varol

tUksen-, autta uud1atumlstapauaea. sakkoranaaistuksen. 10 

enaimaalaiD& palvi a laklehdotuksen ~lkalse.isen ~Ilke .. 

011 lehdls8a luettuina, etta abortin ehdoton (poikkeak

sena oli8ivat kuitenkln muissakln aaissa tunDuatetut 

vaaratapautset) kleltlainen 011 he r&tt&QJt vaatava1ttelta 

uaeiden aaian klalttelyyD ~ar~eatet718aa kokouksissa osalll 

tuneiden naisten taholta, ~otka var8inkin ollvat huo.autta

neet, et ta aalaan paltsl terve7dellls1a ~a 7lelalnhia1ll1-

sla nlkGkohtla valkuttavat ~Gskin vallitsevat 

vat aSUDto-olot: elhAn ole kOhtuulllsta, etta puollsot, 

Jotka aSlDltopulan pakosta e8ia. asuvat 

toloissa tal Jo aaatuine l~alneen saavat pitäa hallu .. 

saan vain 7hden huoneen, eivat salal ra~olttaa laatensa 

lukumaaraa. Tlllalset puheenaolev&D lakiehdotuksen 

ta aäännosta vaataan kohdlatuvat vaat&va1tteet Ja aa.alla 

erään neuvosto-oloJen klpell111l1.n eplko.hdan arvostelut eivät 

tietenkään ole pUsseet Julkisuuteen viralllsen valvounan 

luvatta, nälnollen on oletetuTa, atta ne on ~ulkaiatu 

.aar&t~a tarkoltusta sU.allajltaen. XerrotaaDltln. ettl 

neuvostohallitus lah1aikolna aikolai a.anto

alalla 17hVa u1lll18tuka11n, Jotka P7rk1aivat sUhm. etta 

an.zmon saantiolk.8 Ja auuru.. eneaaan kuin tlhan 

... ~t7181 toalaalalliaen tarpeen aUkaan. 

BrAlna auina neuvoatohallituksen Jult1auut~ saatt.. 
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m&n lakiehdotuksen slslltla1DA huoaloaarYolalaa seikkolaa 

nl ttakoon 'Yleli. ettl tuntUft. Tal tiOD&PU tuli d 

I!Il 11dl118, Job saa vlh1ntun blMlebaml.a laps ..... 

raJaa on Jo Julkil!lessa keakust.lu... Talllt •• vaan palkta~-

800n 'Yerraten pldett, 111&n korkeaaa. A'Yloeroa 'Yaikemttaal

l!Ieksl ehdotetaaD .aldettlYlk81, ettl aolemaat eroa'Yat a'Ylo

puolisot on henkl1Dkohtalse.tl kut81lttaTa aslano.alsaD vlraa

oll8.1sen ltuulta'Ylbl. Ja ettl a'Yloero8ta on 81IOrlteUa ... _bo 

R, Job ensll111dlsella kerralla on 50, toi sella 150 Ja 

kol_nnella Ja 81 tl seuraa'Yilla ZOO Nplaa. Kuten ha nl

taan. nlal avioeron saantiehdot elvlt slnan.. 01. 

nlkst. On kuitenkin ot8Uan. huomioon. ettl k.aklaUl'll

nen ltuuk~slpaltta Beuvostoll1tos8& Q7k7181n oa n. 200 

laa Ja ettl eroan puoliso ei suinkaan vapaudu elatus'Yel

volllsuukal.taan. Ihklpl auura.plkln aertlt,s tulisi kuite~ 

kin olemaan 81111 8.1kalla. ettl lakiehdotuksen ,lelsen 

h.agea mukaan aiheetonta avioeroa saaolnkuln ,leam.. 'Y1ltD

pltlaltGntl auhtaatualsta puoll.o~ Ja nnhema&D'Yel'Yolll~ 

s11n lh1 11ae1eemm1n 01181 pld.ttl'Yl tuoalttavaaa tekoDa 

Ja .ralDlalsaD& lht.lakuDDaa'Yasta18.n al.11alan 1laukaeaa. 

Llhet,stOalhteeri. 
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Koskovaa8& 11 palväDl 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

B:o 911 
'~. 3b , 

Herra M 1 n 1 s t e r 1. 

Kunn101 ttav1mmln lahetan 're1lle. Herra K 1 n 1 s

t e r 1, oheenll1tetty1nA 11 kappaletta Koskovan-lahetya

tön raporttla n:o 39 tälta paivältä, 

n:o 39. Uuajärjestell UlkoaalatDkom1ssarlat1ssa. 

Vastaanottakaa. Herra M 1 n 1 s t e r 1. tlydelll

aen kunn101 tuksen1 vakuut,. • 

Herra 'ruoMrl .1.. H.l.Cl:ZXLL. 

Suo.en ulkoa. 81a 1DaInl8t erI. 

HebinkI. 

UE 10: A 3(2. 
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JL Q ... $ ... :I .. o.. Y. ...................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 39 ......... . 

• osk~y .. ..... . ssa ..... 8 ... p:nä .ie.a ........ kuuta 19 . 36 

A s i a : .llu.j.l.r..te .. t .• b .... Uli.oa.si.a iDkoa1B-

sarati ssa • ............ .. ..... .. .............. ........................... 

LahetystG on Jo l7~eeti tied.olttanut U'lkoasiaiDkoate_

riaatissa tolaeenpannuet& uueJArJeste17.ta. Jonka kautta enal. 

aaineD lantinen pOll1ttlnen o.a.to. Jonka to1alpilr11. • ••• 

Suoai Ja Baltian aaat kuuluvat. ..olD.k:uln SkaIldlnavla. on 

tullut .11rre~tsl ulkoasiaiDkoals8&arin tolse. .1Jaisen Herra 

Stoaonj8kov'ln alaisuudesta ulkoaalaiDkoais.aarln enalm&lsen 

laisen Herra ~re.tlnakin alailll1uteeD. V11_ks1 mainltulle tule-

vat sl ten tasta lahUen kuuluaaaa kalkki 1 AnUset osastot 

ens1aaalnltull. taaa kaikkl ltäls.t. .1tälA poll1ttlsta aerkl. 

t7stä uueJärJeste1711a tuskin on. vaan JOhtUDe. a • 

.11ta. etta Jaalan aalain hoito on vlia. alkolD& alkaDa' 

taa StoaonJakov'lll . n11n palJo. VGtI. .ttä 8Ds1a&ls8Jl 

.en po111ttls8Jl osaaton holt .. lnea S8Jl ohella on k.,DTt 

1. 7l1vo1aalsek.l. 

nid8Jl lah8t7atGJe. kann&! ta. Jotka naiD .11rt7Yat kea

kust.le.... a.loistaa. Herra ~ •• tinak1n kana_. 0. auuto. ft

lUettava. Olen .1alUa1Jl. kut_ t1etaneeD1 kaikki aslaDOllal_ 

JAKELUOHJE: 

UE 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja U,l k,1 . mlnl,tenIlU • . 
EI ulkomuedu,t .. klen tiedoltukllin. 
Ei ulkom •• edultuksen, mutta ulkoasiainm inister iön tiedoi .. 

t .. k,lIn. 



set kOlleeanikin, sita mielta, etta yhteist70 Herra 

~akoTtin kanasa on ollut tak&llisUn keakust el.un,ikeukaUn 

katsoen suhteellisen helppoa, ~opa 

asianomaiset ovat toain tietääkseni 

aieluistak1n. IIoleaaat 

~ulltalaista alkuperaa, 

Stomon~akov Bulgarian ~uutala1s1a. autta mental1teet1saa 

huomattava ero. Stoaon~akov on rauhalliD8n ~a on aina 

soittautunut suhteellisen ob~ektiivi.sek81, aill01n 

mys ollut asioista, ~ois.. ob~ektiivisuudeata 

~a kommunististen kl8ityskanto~~ Talilla yleenal Toidaak 

puhua. Tastä kaiketi ~ohtuen on han .,Os oaoittaaut 

ll151s81 oloissa harvinaista hyTIA tahtoa asioitten 

tl.miseen myOa vastapuolta tnd7ttavalla tavalla. KruUnu1 

sensl~aan, kuulemani mukaan. koska itse olen Tiralliseati 

tähän saakka ollut hanen kanssaan ~ot~in vihan tekemi

sissä. on erittain vaikea ke*uatelukaappani. ~oka ei y_ 

leen81. ota hUOlliooll mitään Tasta-ar8'WIentte~a. olkoonpa ne 

kuinka peru8teltu~a tahansa. Intellisan88inl - on han. 

edelllaanotuatakin voi päätella. huoaatta vaati alapuolella 

Stomon~akov·ia. 
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Koakovae .. 18 palvlnA keeakuuta 

1936 • . \ 
SUOMEN LÄHETYSTÖ -----

~ / I HO!, 

4j, . H _~. ) 

J{, . 

B:O 961 
t \.. ... ,.... ~ i 

Herra »i n i s t eri • 

Kunnlo1 ttav1am1n 11lhetan Tellle. Herra K1nis-

t e r 1, 9heen111tetty1na 11 kappaletta Voskovan-1ahetye. 

tcsn raporttia n:o 40 tälta p8.1valta, 

n:o 40. Beuvosto11iton uusi va1tioeaantG. 

Ottakaa vastaan. Herra K 1 n 1 s t erI. t~de111-

sen kunnioItuksen! vakuutus • 

Herra Tuomari A. HACnELL. 

Suomen ulkoasiainministerI. 

HElI. 1 n' k i. 

UE '0 : A S(2. 
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.1LO .. S .. I ... O ... V .. ~ ..... ........... SSA OLEVA LÄHBTYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... .0 .......... . 

Jlo.sko.v • ..... ssa .... 16 p:nä keaJL . .. .. kuuta 193.6 .... 
, . 

Asia: Keu!lostoll1ton. .. uual .. 'Yal:tlo-

aaantc.· 

Sen verrattain yksityiskohtaisen selostuksen liaakai u~ 

desta neuvostolaisesta vaIti osäänDOstl , aika alku~erl1sen 

sen tekstin ohella seuraa samassa poatlssa, antaa .. inittu 

aSiakirJa alhetta erlnllslin reunahuom&utukalin Ja mletteisiin. 

Kuten tunnettua on Ja kuten LlhetystGllltin on Jo alka1se~ 

IIIln ollut tllaisuu tiedoittaa, on ennakkotietoJa tulevasta 

desta valtiosälnnösta Jo usean kuuk~den aJan annettu 

teen. K.III. ovat Stalin Ja MOlotov erlisal haaatatteluissaan 

sen sisällykseatä kertoneet. ValtioaaantGehdotuksen tultua ~t

temm1n Julkalatuksi slaältävät lehdet alvuallrln ylistavll 

suntoJa aiita, Jotka. ainakin osittain. päättäeD niiden 

kuiauudeata 3a usein s&lllan.unntalaeata alaall7kseata on 

kakunnl1ta keskuksen taholta tilattu. Saaalla ~kaistaan ~G. 

otteita ulkoaa1aen lehd1aton laUftmlolBta. kultenkln etupaas.a 

vasemmi8toleh4iaton. 30s8& lausunnot ovat ehdotukselle .uo~.lta. 

El liene klellettavlsaa. etta uuBi valtlosälntoeh4otua 

JAKELUOHJE: 

·! ·avall1Aen. 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkal ... mlnlaterUllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
Ei ulkom •• edultukaen, mutta ulkoasiainministeriön liedoi

tuleeiin. 
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erli s a suhteissa merkitsee huo.at\avaakin edi.tyet& .euvostol 

tossa tahan asti vallinneisiin olosuhteisiin D&hdene IDman 

kaikkea iaenee tAIIIA edietye DAhdakseni sen epata __ arvolna

den pois tUisessa, aika tlLhaD se.akka ulkona 1eesU on vallin

nut kaupungin Ja kylAn valilla s.o. te91lieuuetyDvaeatDn Ja 

talonpoikaisvaeston valtiollisten Ja muidenkin oikeuksien vA

lilla, edellisten tahan asti oaattua suhteettomasti suuren 

näennaisen vaikutuksen asioitten hoitoon Beuvostoliitosea, 

siasiallisen mälrAysvallan kuitankin pysyessa kiintelati sta

lin'in Ja kommunistisen puolueen poliittisen toimiaton kasis

sa. JUtään muutosta vl1mek81maini tussa suhteessa ei uusikaan 

val tiosäanta tule nahdAksen1 a ika_lIa&lllaan, mi sta Johtuu 

tykseni, ottaess&ni l1sak8i huoaioon ma1ni tun luonnoksen 

van reklaaoinnin ulkolll&il1a, etta kyaeeslla on ykel mailaan

historian suurimpia wbluffeJal Koetan alempana paAkohdisaaan 

perustella tata käsi tystAni. 

1. Ieuvostolehdiat!Ssaa on erikoisesti tehostettu sita 

Stalin'in Ja Kolotov'in antaaan iskus&nan aukalseetl 

että uusi valtiosäänta on .. ilman deaokratisin. Osittain on 

tätä klaitysta onnistuttu eoluttaaaa .,Os ulkoaaiseen saDOaalehdia

töon, enneZlkaikkea tietenkin vaeemmiston lehtiin. 

taan Jo ehdotuksen 2 art:s8&, etta .euvostol1iton valUollin_ Jar

Jeaty.uoto perustuu proletariaatin diktatuuriin. 

aJatus on JOhdoDaukaieestl viet7 lapi koko valtio.aannössa, 

se perusk1 vi, Jolle ko)[o u118ikin JAr Jeeteld NDn t\lUe 

2. Valtl0.aäDDös8& .,Dnoetaan neuvostokan8&la~ll1e 

ko kaunUlta k\l1lluT1a kauala1avapauka1&. kuten 8&DaDVapa118. 

palnoT&I1&US. kOkooatlaievapa118. Jo,. a1eleDO.oituavapau.~ 
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kin -- .illl pienella ra~oituk8ella kuitenkin, etta Ya

pank.len k.,tDn ~tl1 tapahtua kommuni.ti..... h.9Ie •• a. 

Valtl0.aäntOluonnok.e... .anotaan nialttain nia .. oaaan Cart. 

125), että Minitu" oik.udet IQ'DnnetUD Beuvonoll1 ton 

.ialistisen -.truktuurin- vahvistami.ta .ilaalllpitaen. s.
moin on laita IQ'D. yhdl.~vapauteen Dlhden (art. 126), 

~oka tosin ~DDDetäan 8J1111&tt1~Ir~eatDll1e. o.U1UIto1a1DJaall1. 

8ille ~IrJe.tOille, nuorl.o~Ir~ .. tI5111e. urheUu.- ~a aaaD

puoluetusJIr~e.t15ille. .iv1atyk8elli8111e, teknillisl1le ~a 

tieteel lisille .eurol1l., mutta poliittl.e.ti 

tiselle puolueelle. 

3. Sama ~ohtava periaate eslintY7 

oaäännGn vaalIJlrJe8telaaa.a. Vaallolkeua 

kaan (art. 1M) yleinen, yhtllUnen, 

mutta ehdokkaitten e8ittaal.oik.ua on, poliltti.es.. mi.l ... 

aä, varattu ainoaataan ko_unlnI8.11e puolue.ll. (art. 14.1) 

81111 artikkelia.. mainituilla muilla ehdokkald.n eaittaai. 

aeen oikeutetullla ~1r~ .. t151l11, nimittäin ammatt1JIr~eatG1 

la, oauuBkwm 11 la , nUOrl80~Ir~eatG1l1a ~a .1v1atys8.uro1l1a 

ei !!!,. kuten ~o entuude8taan on tunn.ttua, olla aitaan 

poliittisia tarkoituaperia. Vara .... k81 vakuudek81 on lu~ 

noksesaa viell 8Udetty (art. 142), eua Jokai8en edu8ta

Jan tulee tebil va!lt.l~oil1e.n .elkoa to1a1una.taan Ja 

voi vallt.l~a1n enemmiatO al1loin tahanaa peruuttaa han.n 

va! tuuten_. El ole dia'" olo.uht ei saa ~uur1 pelkoa 

ettl eduata~at polkk .. l.ivat komauDi.tis&D puolueen yl.i 

tl linJalta. 

4. trwl.... va! U081ä1ln158.a on yhta ~a tol.ta lIU1IIoo 
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takin, Jonka tarkoituk... on Il&h4lla1enl etupl&8sa -18JO

neerata- ulk~1l1a, autt& Joka Itse aslasll& ei ole aa.~ 

ta. kuin pe lkkaa "bluftlal 'Illamell on •••• 

17), etta Jokaiaella neuyoatotasayallalla 011 yalaa oikeaa 

erota .euvo stol11 tosta (ltanso Jell ltse.aaraaal8Perlaate). ~oko 

neuvostoyallan ol .. as .. ololl aJan on kulteDltln kalkki 

11set erlkolatualaprrlt1l1Tkset, olkooap& ne olleet 

viBtykselllsta laatua -- ftrs1Jla181sta 

tahlzl ei yl111lels1n& yuoalna enu. ole ollu", puhettakaan-

verisesti lyesty maahan. El ole .1tal.l1 aihetta edel17ttU. 

etta tae.. -wntees.. olisi tlkll&1sten .entallteetls_ 

.uutos tapahtunut. 

5. 'bl.l1 yhteJ\1eaa& on .,~a paDll& .enille, etta 

uuteen valtioaaanntesCSn slsaltn aur~a (art. 14', JoDka 

kaan lleuyostoYallan yliap181l elinten ratlteJatavl1n 

kuuluu •••• tto 

lfAar~ksen sanonta 011 sella-men, etta se plkemmlDklll on 

tarkoi tettu sovellutettavual _ tapaukseen, ailloln Joku zqlq_ 

al.l1 .euvostollltoll ulkopuolella o~va .aa bolahevlstlaen 

vallaDkUlloultsen seuraultsea& haluaa liittya .euvostoll1ttooa. 

ku1ll 811101n Joku zqlqlDell Ilftyostola1lla alue haluaa 1lU0-

dostua taaavallakal. V1iaaka1aalnituslI& tapaulaussa 

tain kernaasti yol",al81 k.,ttU aaaaa -vastaanotto

tle-, yaan b7Yalta,a1Den tai Jotakill auuta sellaista • 

•• 11&881 t.tTna Jo IlI.bdnseD1 l1maee ei allloasta .. 

• euvoatoll1toll uuden Yaltlos&l.DJlllJl -d .. okratln.- luoJlDe, 
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vaan ...alla -rOakln aen 87ntyalneD oaaltaan ~oa1Dtern'~ 

kln- -ausplclo1den- alla. VUaekal eal1ntlllD .. stanl 

~ n1a1ttAln selvästi, ettA altA laa41ttaea8& 

huo.toon aallaaDvallaakuaouksen periaate Ja 

voBtoll1 tolle peru8tuelailliaet edeH,t,uet Udn periaat

teen pohJalla aahdolllaeatl saavutettuJen tulosten h7vAkal

k..,tt!5~. On erittAin valitettavaa, etu aailaar1lehd181;G 

niiDkin suure.. auraasa, kuin D7k71b tapahtuu, antaa, 

aitA mainitun valtloaäAntoebdotuksen luonteeseen tulee, Job. 

taa ltaeAAn harhaan. 
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Moskovassa 25 pllvana kea&kuuta 

1936 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

B:o 997 

Herra Mln 1 s t e r 1. 

Kunniolttavimm1n lähetin Teille, Herra K 1 n 1 s-

t e r 1, oheen111tetty1nl 11 kap~aletta Moskovan-lähetystOn 

raportt1a n:o 41 tältä pa1vältä: 

n:o 41. Suomen ja Beuvostoli1ton väl1sista 

suhteista. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t e r 1, tlJdel11-

sen kunni01tukseni 

Herra Tuomari A.HAC~ZELL. 

Suomen ulkoaslalnalnlsterl. 

Helslnki. 

UE 10: • 9(2. 
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.Y O ... s . .1L.O . LA. . .. ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ·. 41· 
.. - .. -.- --

Mosk.ova ... ssa 23 p : nä kesä ... .... kuuta 19.36 . ' ~"" ', • I • . ' I , 

"'- ' . 

As i a : Suomen .. Ja .. Neu:v:os.to111 tan va.. 

Ii si 8 ta.. -s-uhteista.···· ................................ . 

~ --!ii o· j ,.1:. . . ~'.~{, .. ____ -. ',0 
. ? 

' ;) 

. .. 

. -- • > ...... .- _ . 

loskaan Beuvostoliiton suhtautuminen SUomeen ei ole 

tavasti muuttunut senJälkeen kun asla8~ viimeksi kirJoitin, on 

kuitenkln esiintynyt eräita seikkoJa, Joista mielestAni on 

tä Kinisteri6lle tiedoittaa. Ne ovat osaksi positiivi81a, osaksi 

negati ivisla. 

Sikäli kuin olen voinut oikein havainnoida, on täkäll1-

nen virallinen suhtautuminen Suomen viralliseen 

viime aikoi_ Jossakin määrin rauhoitt.llnut. Ei ole pitempäln 

aikaan enää sat tunut, että StomonJakov Krestinek1n kanssa 

en nimittäin vielä ole Joutunut 7lei8empään keskusteluun 

81, kuten aikalselllll.in sattui melkeIn Joka 18esaa keskustelussa, 

k~ttänyt hyväkseen tilaisuutta Suomen hallituksen 

moittimlaeen sen muka Neuvostoliittoa vastaan tähdätt7Jen 

tusperien vuolt8i. Ruohala1ael ta kollegal tani olen myGakin 

lut, että nyttemmIn on suurin piirtein katsoen loppunut aikai

semm1n uaea~i tohtunut, Ruotsiin kohdistunut Yam ittelu 

laskemisesta mukaan skandinaviseen 7hteiatoimintaan. ~Os olen 

JAKELUOHJE : 

UlI: A 4 . 

JfinisterUSn harkinnan 

. aukaan. 

Jakoluohjemalloja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkal mlnlalerillllo. 
EI ulkomaaeduatukaen liedollukalln • 
Ei ulkomaaedustuklen, mutta ulkoasiainministeriön tiedol

lukailn. 
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voinut todeta, että ulkomaankaupankomissaari pitkään aikaaa 

ei ole nähnyt mitä än poliittisia esteita SUomen Ja 

tolliton välisen kaupan kehittämiselle. 

Tätä vaikutelmaani tukee eräs tieto, Jonka Joku pai

vä sitten sain wieniläisen "Neue Frele Pressen" Ja ~O. 

"UUden Suomen" tAkäläiseltä kirJeenvaihtaJalta. Hän kertoi 

nimi t täin äskettäin olleensa keskustelussa erään ulkoasiatD

komissariaatin kork eamman virkamiehen kanssa -- nimea el 

tahtonut mainita Ja tällOin P1YtäneeDBä tältä 1IQ.0raa 

vastausta siihen, uSkooko neuvostohallitus todella, että 

mella on JOitakin salahankkeita Saksan tai Joidenkin 

valtioiden kanssa Keuvostoliittoa vastaan. Hän ollsl 

vastannut. että neuvostobal1i tue itse asiassa ei usko. .t

tä Suomen hallitus Ja Suomessa ~kyään määräävät 

piirit, Eduskunta mukaanluettuna, konspirois1 Neuvostoliittoa. 

vastaan, mutta kun neuvostohallitus toiselta puolen tietää. 

että SUomessa eSiintyy ~Os huolD&ttavan aktiivinen virtaua • 

Joka Jot~n avoimesti 7lläpitää suhteita kansallissosialis

tisen Johdon kanssa Saksassa. paloa neuvostohallitus tarkoi

tuksenmukaisellA antaa neuvoetolehdlat~n "pUU 71e1sta 

pidet tä Keuvo stolii to S8& valveilla". 

Jos asia on näin, mitä omasta puolestani 

kottavana, merkitsee se aitä, etta neuvostohallitua tahalli

!!!!! kasvattaa tAk&läista nuorisoa n&kemääD SUomessa 

sen vihollisea. Eika siina kyllin, vaan on tlm& suoaivaa

tainen propaganda ulotettu ulka.aillekin. Ei n1alttain ~ 

dakaeDi ole aita&a epai17Stä slita. etteikI •• 



hlngollinen kirJ oi ttelu, j7~ pltemmAn aJan kulues., IlUtta 

varsinkin t aas vitae aikoina, on esiintynyt etenkin 

lehdistössä, olisi ainakin pääosaltaan neuvostola1sta alku-
x) 

perää. 

SuomalaJlr-neuvostolaisten suhteiden kanDalta ei talla 

kirjoittelulla tarvitse olla suurempaa merkitysta. mutta sil

la voi se olla, riippuen kansainvälisen tilanteen kehitty

misestä Europassa. Kun sillä sitäpaitsi ulkomailla todenn" 

k~i8esti on Suomelle epäedullinen vaikutus, on mielestant 

syytä. että Ieuvostoll1ton taholta näin tapahtuvaa 

taista propagandaa Jatkuvasti hallituksen taholta dementoi-

daan. ei ainoastaan Suomessa. vaan lIlyDaltin ulkOlla Ula. 

x) Ii tietenka&D ole kiellettavlssa. etta ertnalset 

not Ja sanoaalehtik1rJoittelut Suoaessa vielä vliaa aikotnakln ovat 

IQ'Dsn 08&1 taUl IQ'Dtav&1kuttaneet tllll.n propasaDdan yllapitblseen. 



•• 

ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: (): ........... . 

OSASTO: {YtJt· 

• ASIA: 

~.J~~~ y.o.'d f !< . 

...... ........ JL,.L h~ - .~·. · ........ . 
... . ..... .. ... .. .... .. . .. ~ .tIj}G . 

• 

( 



• 

• 

Koskovassa 2 päivänä heinäkuuta 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
> • • , f 

• j • 

...... 
\ 

N:o 1046 

Herra M i n i s t eri. 

Kunnloittavimmin lähetän Teille, Herra K i n i s-

t eri, oheenllitettyina 11 kappaletta Moskovan-lähetys

tön raporttia n:o 42 tältä päivältä, 

n:o 42. Laivastosopimus Neuvostoliiton Ja Englannin 

välillä. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, täydelli

sen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Tuomari A. RA.CKZELL, 

Suomen ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 

UE 10: A Sfl. 
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,1L O .. S ... K. O ... V .. A .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salajnen. 

RAPORTTI n: 0 .. 42. 

Kosk.().va. .... ssa .. 29 p:nä ... k.esä .. kuuta 1936 

Asia: .La1v.as.tosQpimus .. .lIauvo stolii ton 

Ja. Englannin .... välillä . .... ................... .. 

Kuteu tunnettua, o.n parailla an k~nnissa neuvotteluJa 

Neuvo.stoliiton Ja Englannin välillä laivastosopimuksesta 2~ 

v&na maaliskuuta tänä vuo.nna Englannin, Ranskan Ja 

Jen välillä tehdyssä lalvasto.so.pimutsesaa hyväksyttYJen periaat

teiden Ja määr~sten pohJalla. So.pimus o.n tarko.l tettu kaksl

puo.liseksl Ja sikäli kuin täällä o.lan vo.lnut Info. nno.itua , on 

EnBlannin hallituksen t a rkoituksena päästä samanlais een kaksl

puo.liseen sopimukseen kaikkien Itlmeren ympärillä slJaitsevlaD 

valtio.iden kanssa. 

Ma1nltan suurvaltasopimuksen teksti o.n Jo. laskettu 

suuteen. Siitä näkyy, että kysymJa o.n aino.astaan 

sesta merlvarustusten raJoittamisesta, kvantitatiivisen 

vapaaksi, kuDhan se tapahtuu sopimuksen mUräysten mukaisesti. 

Näin tulee årvattavasti o.lemaan asian laita ~Os niissä kak

sipuo.l1sissa sop1lDuksissa, Joita EnBlanti nykyään suunnittelee. 

seikka, Joka erittl1n huoaattavassa määrässä v&hentää tällais

ten sopimusta. merkitystä Itlmeren rannoilla siJaitseville pia-

JAKELUOHJE: 
Tavallinen. 

UI 1: A 4. 

Jakeluohjemaneja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIolkol ........ mlnloterilllle. 
EI ulkomaaecluotukaen liecloltukllln. 
EI ulkomaaeduotukaen, mutta ulkoa.lainministerlOn tledol

tukailn. 
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nille valt i oille, sillä, Jos tlmä osoitt autuu oikeaksi, 

saa Beuvostoliitto siis suurimman merivallan taholta suos

tumuksen laivastonsa suurentamiseen Itämerell&, mainitut kv&-

litatiiviset raJoitukset huomioonot t aen, niin palJon kuin 

se haluaa. Se oikeushan s111ä tosin tällAkin hetkellä 

mutta toistaiseksi se ei ole sopimuksin vahvistettu. 

Eraitä päiviä sitten oli minulla tilaisuus 

keskusteluun ruotsalaisen kollegani, vapaaherra Gyllenstier

nan kanssa. Hän kertoi tällöin, ilmoittaen samalla, ettei 

hänen puolelta an ollut estettä kertomansa saattamiselle 

nisterian tietoon, että hänen hallituksensa oli saanut 

lannin hallitukselta tiedustelun, miteD ~lotsin 

tautuu edell ämainitun Lontoon sopimuksen periaatteisiin m 

va rustusten kvalitatiivisesta supistamisesta. Hän edellyt t i, 

että samanlainen tiedustelu oli Englannin taholta 
xl 

kaikilla Itämeren valtiollle. Ruotsin hallltua 011 tämän 

Johdost& antanut hänelle tehtäväksi ottaa, mahdollisuuksien 

mukaan, selkoa nERlvostohall1tuksen nAklSkohdist& paraikaa kl.y

tävien neuvotteluJen yhteydessa. Hän oli saanut vastauksek

si, odotettuaan pari viikkoa. että neuvostoha11itua on pe

riaatteellisesti valmia sopimukseem Lontoon sopimuksen po~ 

Jalla. kuitenkin kahdella yleisempää merkit;)S tä omaavalla, 

Jo lehdistöSSä mainitulla ra J01tuksella, nimittäin 

1. että Saksa tekee samanlai sen sopimuksen Englannin 
kanssa. sekä 

2. että Kaukainen Ita Jätetään sopimuksen 

le. 

x) Olen todennut. että myös Tanskalle on tälläinen tiedustelu 
tettu. SensiJaan en tiedä. onk o se osoitettu ~ös Suomelle. 
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Tämän l i säksi on Neuvostoliitolla eräita teknillista 

l aatua olevi a muutosehdotuksia, Jotka kuitenkin lienevät 

hempimerkityksel lisiä. 

Gyllenstierna kertoi lisäksi, että keskustelut 

sa, Komissari aatin antamien tietoJen mukaaa, ~kyään 

pai t si ma1nittuJ a detal J eJa, yk.sinomalD äskenmaini ttuJen 

jOitusten, Joihin Englann in hallitus periaatteellisesti on 

suostunut, muo dollista puola, lähinnä sitä, ovatko nämä 

dot otet tavat itse sopimukseen tai erikoiseen li i tepaytäkir

jaan. Toinen seikka, mikä näissä neu.votteluissa ~ttem

min kiinnostaa ja josta Lontoossa Jatkuvasti keskus tellaan, 

on Gyllenstiernan saamien tietoJen mukaan se, annetaank~ 

vostolaiselle ehdolle n:o 1 s.o. samanlaisen sopimuksen 

le Saksan taholta suspensiivinen tai resolutiivinen luonne. 

Alunpitäen lienee Neuvostoll1 ton tahol1&. pidetty kiinni 

että sillä olisi suspensiivinen luonne. toisin sanoen. että 

kyseessä oleva Englannin Ja Neuvostoliiton välinen sopimus 

ei tulisi voimaan. ennenkuin Saks&kin on teh~t samanlaisen 

sopimuksen. Gyllenstierna oli keskusteluistaan 

kui tentin saanut sen käsityksen, että neuvostohall1 tla 

temmin olisi valmis hyväkB,ymään sopimuksas myOs 

sella ehdolla, s.o. että sopimus tulee säännallisessä 

tyksessä voimsaa, mutta Neuvostoliitolla on oikeus sanoutua 

irti sopimulaesta, Jos Saksa kohtuullisen aJan kuluessa ei 

ole tehDl't samanlaista sopimusta Englannin kanssa. iJ'l1aeks1 

mainittu kySYIVs menettää tietenkin merkityksensä kokonaan. 

Jos Saksa, Jonka puoleen Englanti tietenkin ~Os on 
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tarkoituksessa 

la sopimuksen 

dl.. 

- 4 -

kääntynyt, tekisi samoJen periaatteiden poh3al

ennenkuin Neuvostoliitto on ennättänyt sen teh-

KYsyessäni Gyllenstiernalta hänen tiet03aan 

liminäärisestä kannasta tässä kysymyksessä ilmoitti hän. 

hänen saamiensa tiet03en mukaan, on Ruotsin hallitus periaat

teellisesti valmis kaksipuoliseeD sopimukseen Englannin 

laiva stokys.ymyksessä Lontoon sopimuksen pohJalla, kuitenkin 

11. ehdolla että Saksa Ja Neuvostoliitto ja ehkä Puolakin, 

Itämerestä kiinnostun eiden muiden suurvaltoJen lisäksi, teke

vät Englannin kanssa samanlaisen sopimuksen. Tämän ohella 

lee Ruotsil l a olema an eräitä teknillisiä huomautukst&, ennen 

kaikkea mitä tulee vanhentuneiden panssarilaivoJen k~ttöön 

apulaivoina, ilman panssarin poistamis~. Jota Lontoon sopi

mus edellyttää. Lisäksi mainitsi hän, että Ruotsi 

sesti tulee varaama an itselleen oikeuden panssarilaivoJen 

sen kategorian tonnimä ärlD korottamiseen 10.000 tonniin, 

11. edellytyksillä, mitkä Lontoon sopimuksessa lähemmin määri

tellään. 

Kuten Jo alussa maln! tSin, on Lontoon sopimus käsi t

tääkseni siinä suhteessa Itämeren pienille valtioille 

linan, että se e1 s1sällä mitään la1va stoJen kvantitatiivista 

raJoitusta. Toivottavasti kuitenkin Englanti tulee 

englantilaisen sopimuksen yhteydessa va atimaan Itä- Ja 

mere en nähden ainakin saman raJoituksen, mitä aikaisempi 

salais-englantil ain en 80pimu8 Sisältää, toisin sanoen, että 

Englannin laivastoon näillä merillä määritellään Ja etta 



vostoll1ton 

kuin SakSan. 

si tosin ei 

~onkunl aisen 

merellä ei 
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1 a1 vas ton osuus tälllSin ei tule suuremmaksi, 

Jos näin t apahtuisi. mistä minulla 

ole mitään ennakkotieto~a, antaisi se edes 

varmuuden siitä. että Suomen l ahdella ~a 

~ouduta Neuvostoliiton laIvaston armoille. 
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LEGATION DE FINLANDE Moskovassa 9 päivänä heinäkuuta 1936. 

N:o 1086. 

Herra M i n i • t e r 1, fJ656 
- .... ' - _ .:.. _ _ .! 

Kunnioittavimmin lähetän Teille, Herra K 1 -

n i s t eri, ohe enl 11 tet tyinä 11 kappaletta Mosko

van _ lähetystön raportteja n:o 43, 44 ja 45 tältä 

päi väl tä. 

N:o 43. Neuvostoliitto Ja Turkld. 

N:o 44 • Neuvost olli tto Ja Kontreux'n 

neuvottelut. 

N:o 45. EnSlannin Ja Neuvos talii ton 

väliset laivastoneuvottelut. 

ottakaa vastaan, Herra M i n i s t eri, täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Tuomari A. HACKZELL, 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 

UE': A 1/2. 
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M. .. .Q .. § ... J; .. 9. ... r ... .4............... .. SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen. 

A s i a : lI .. S!o...:lO.1.1.1.Uo ....... 1 ...... TIlrkk1.. 

Siitä lähtien kuin ~kyinen TUrkki ~a Heu~sto-

111 tto auodostui vat on niiden ri.l.illä, kuten tuunettua, 

vallinnut poliittinen , muodo11iain sopimuksin ~v1stettu 

ystävyys- ja 111 ttosuhde, jonka ilmlllksia käytännössä on 

viimeisten 14 a 15 vuoden kuluessa tuon tuostakin ollut 

nvai ttavis.. NeIlvostol1i ton tlh01ta on ':rurkkia ~at;ku

vaati niin hyvin poliittisesti, kuin taloudellisesti, Jo

pa rabat.aloudell1sest1ldn tuettu ja Turkki puolestaa.n on 
aina ollut valmis antamaan kannatukaenaa lIeuvostoliiton 

alotteille kansainväliaissä kY'..rmYkaisaä. 
IIontreux' aaa jatkuvasti käytävien, Dardanellein .. I

mien jälleenlinnoit~ata koskevien neuvottelujen yhteydes

sä on kuitenkin outo soraääni tullut häiritsemään tähän
astista. lIIIliden välillä vallinnutta harmoniaa. On osoittau
tunut, että Neuvostoliitto on erittäin tyytymätön Turkin 
kon1'erenssllle esittämään uuteen aop1musluonnokseen, mikäli 
se ~skee Mustan aeren valtojen laivastoJen oikeutta ulos
pläayyn aalm1en kautta. :lbdotusta. että tämä oikeus 
Turkin halli tukeen auostuDlukaetta -- rajoi te ttai sl1n tonni
lIiärält&b aamaltai, kuin ei-Mustan meren valtojen oik.s 
siaäänp~ya pitää Beuvoatoliitto suorastaan epäystävälli

aeDl. tekona TUrkin puolelta s1 tä kohtaan. KUten jo on 
tunnettua. onkin LI'fYIBOY konterans.1a_ vaatinut timAn 

kohdan aopiaubes. aiten auutatta-.bi, että MurtaA meren 
valtojen aotala1TOJen knlku _llIlien Jcautta tulisi vapaak-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

'faTall1nen. 

UI 1 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. . .... . mlnlatenlllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukalln. 
Ei ulkom •• edultuklen, mutta ulkoa.lainminilte.-iOn tiedoi

tuhlln. 
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si, II8JIAlla lmin ei-llustan meren n.l to~en pII..,. lluau.lle 

merelle raJoitet~si1a. 

Niin .enetelle •• ään aeuraa Jeuyoatoliltto täyaia ~o 

TaaarlftDilJin aikoinaaJl joh40JDllUkaiaeati DOuc1A'ttem.aa politiik

kaa. Kahden Y1imeksikuluneen YUOs1.a4aIl aikaJla pyrki .tilaek
ai maini ttuldn, lyhyemmiksi rilia.101ksl sUnä onn1sfouenldn, 
siihen, että Kusta meri 8UOj~ta1 81in muid.en ftltojen lai

.. atol1ta, aamalla kuin s11lä ltaelläla o11si al.i ..... -
paa kauttllkulku. Kanian n1htele-t1en jir.1es-telyjen jUuea 
tultiin yaata ma1lmanso~ jälkeen .1ihen, että a~en 
läpikulku on ka1kk:.1en n.!tojen 8Otalalvo11~ekin periaatteel

lis.sti yapaa. llnoa tärkeämp1 raJoitus, minkä lAuaannen 
80p1mus täsaä alht.esaa siaältää, on se, .tte1 Kustan .e
ren ulkopuolinen Ylllta saa lähettää tälle merelle Y8hYinta 

Ilu.stan meren la1 vaa toa Y8hvempaa la1 vaatoa. Sen sijaan 
Lau.aannen 110 P imua , jonka t.ka Uä IIl1nulla tosin e1 ole kä

sll1ä, tietääkseni el ... ta lIl1 tään eneUä tai ra.1oituat. 
lIustan meren laivastojen ulospääaylle salmien kautta, pa1tsi 
sotatapauksessa, jos_ Turkld on osalliaena, jolloln s11lä 
tietenldn on oiaus mlkea alaet nholli8Yal tojen laiyaa-

to11ta. 
Tätä taustaa .staan 1m taottuDa el oikeaataan YOic1a 

oUdoksu& sitä, että Deuvoswhalli~u. on tyytymätön Turkin 
uuteen soplaualuonnokseen. Sehän tulisi .rsin meni tserilll 
taYalla rajoittamaan Venäjän Mustan meren laiyaston käyttö

mahdolliauuksia 804&s... Neuvostolehdet k1rJoit~atkin .si
aata .. ~n vakayas_, jopa irtyneeaaä ääa11ajissa, nhja11-

len siihenkin, että Turkki ehdotusta laati es_an on ollut 
Englannin vaikutuksen alaiaena. "I.vesUa" lausuu •••• : "Tur

kin, sen OIIUlnk1n puolus~ukaen kannalta käBi ttämät8n a .. nne 
on ymmärr.ttäYiaaä ainoastaan ».uvoatoliitoll. nhaaielisten 
voimien pa1noa~ukaen Yaloa_. Täasä yh~.yd.aaä kannattaa .. i
Di ta, et tä - kuten .... ieDlll. t1e~oj en mukaan meille on tun

nettua - eräa imperial1st1nen Yalta jo oa aaallut Turkilta 
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.llIl11inno ituaten rakennua - tilauksen, seikka mikä 

tämän ftllan ftikutultaen vahv1atumisen Turkki1D." 

kaa: "Ainoastaan täll.a1.sen ftikutukaen ollll&saolo 

selittää 
LehU jat-

tää yri tyuen ... tt.. aamalle l8l1dalle Beuvostol11 ton 

sen eclut IlUstalla aerellä to18el ta puolelta ja ei-KuataD 

meren ftltojen toisel ta. )(1 tä ei-llustan meren valtojen etuja 

TUrkki haluaa .arjel1a edellyttäessään luonnouesaan tasan 

samaa tonnimäärää ei~tan meren valtojen 8Ot&laivojen si

säänpääsylle, lm1n Neuvo stol 11 ton 8Otalaivojen ulospUql

le?" Huomautettuaan sitten, että tekosyynä Turkin hallituk

sella ulkoval tojen 8OtalaiTojen pääsyn _raamiselle Mustal

le merelle ovat olleet kohteliaisuuav1erailunäkökohdat lehti 

lausuu: -Emme tahdo tällä kertaa nostaa myrkyllistä kys,r

mystä siitä, minne, mihin aat8lll1ill pyrkivät vierailuiliaan 

nämä kohteliaisuuden harrastajat. R11 ttää vain vil ttms tä

hän rinnaatukseen sen ymmärtämisekSi, etu. täsaä ei ole 

kysymys mistään kohteliaisuudesta, vaan josb.k1n alvan toi-

sesta". 
"PraTda" lsusuu asiasta k1rjoit~as .. an pääartikkelis

sa lIIl.lIL. : "On salTää, että Turkin ehdotua ei ri i ttävässä 

määrässä ota huomioon Neuvostolii ton etuja, Neuvostoll1 ton, 

joka on ystävällisissä suhteissa TUrkkiln ja joka aina 

on varteenottanut sen edut. Yhtä selvää on, että tässä 11-

menee Beuvostoliitolle vihamielisten volmien vaikutus Turkin 

politi ikkaan. Täytyy valittaen todeta, että Turkin kannan

otto Kontreux' n ne uvottaluis_ ei ole ollut ystävällinen 

Neuvostoliittoa kohtaan, kuten olisi voinut odottaa aolan

pien valtioiden välillä monien TUOsien kuluessa vallinnei

den ystävällisten auhte1den parQsteella". Lehti lauauu lo

puksi, etU kDlaprom1s.1 a.la.. volclaan aillaauaacla alnoas

taan seuraavilla kolmella ehdolla: 1. että Turkin turftll1-

suus, jota lIeuvostol1itto täysin aäärin kannata., tulee 
tunat.ukai; 2. että Mustan uren valtioiden, joiden jouk

kooJl nimenomaan lleuvost.ol11 tto kuuluu, turvall18UWJ tulee 
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turvatultsi ei ainoastaan )(ustalLla merellä Ja 3. että 

sopimus ottaa huomioon Kansainliiton peru*-1rJan, Joka 

voi a.ettaa ~atimuksia MUstan meren valloille avunan

nosta ulkopuolella Mustaa merta Ja toiselta puolen 

ei-lluat:an meren valloille avunannos'ta Mustalla merEillä. 

On toistaiseksi "faikeata päätellä, onko tällä 

välikohtauksella vakavampaa merkitystä turkkilais-neuvos

tola1sille, tähän asti niin läheisille suhteille. Toden

näköisesti l öyde tään neuvottel u1ssa Joku Neuvos tol1i ttoa

kin tyydyttävä kompromissi, minkä jälkeen näiden kaMen 

maan väliset suhteet egltä voivat jatkua suurin piirtein 

katsoen ainakin ulkonaisesti entisellään. Erehtyä tuskill 

kUitenkaan voidaan siinä suhteessa, että Neuvostoliitto 

tapahtuneen Jälkeen tulee katselemaan ystäväänsä Turkk1a

kin eräänlaisella epäluulolla. 
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ltd ... O .... s .. ~ .. Q V A ............ ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI 0:0 .. " .. ...... .. . 

l(osl!nft. ·· ... s aa .. 7· .. ·. p: nä 

Asia: N!~,o!to111tto 

1I0ntreux'n neuvottelut! ........... . 

Bdelllaen raporttlni enDätettyä ~o tulla puh

taeltsllc1rj 01 te-mJtsi, .. 10. tinää.n tila 1suuden keskustella 

aslasta Englannin täkäläisen auurlähettilään Lord 

Chilston~in kansaa. Hän kertoi Englannin MOntreux'n neu

votteluissa, kuten johdollDlu1at.1aest1 aikalaeDDink1n, lähte

neen siltä per1aatteelliselta kanna1ta, että Dardane1l1en 

aalmLen kauttalculun tulisi olla myöa aotalalvol11e vapaan, 

maista rilppwnatta. Kun ~ kuitankBan ei näytä ma dol

liselta saavuttaa, pyrkii Englanti siLhen, että aalm1en 

kauttakulkuun nähden ylläpidetään ~apalnoa Mustan meren 

Ja ei~stan meren lalvastojen väll1lä. Tällä pohjalla on 

Englantl nykyään käynyt neuvotteluJa lähinnä Neuvostolil-

ton. kansaa, ollen puoleataan valmis korottamaan kautta

kulkuun oilceutetun lalvaatotonn.1määrän Turldn sopiDlUsluon

DOleaes.. el>.dotetuata, mutu ei tOi.taiseksi, häne. tie

toj enaa auliIaan, luopumaan -.inl tueta ta .. palnovaatimukae.ta. 

hänelle jonkun 

. aikaa el ttan aanoneen, että hän. 011 oboi ttanut RuallV 

baa-tta olaaan IIOst .... tta uutta lqll1Jl7nä sotalaivojen 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

................... TJ.~.~Aa 

UE 1 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lillkll ... mlnllte rilllle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltuklUn. 
Ei ulkom •• edustuksen, mutta ulkoa.iainministeriön tiedoi

tukiiIn. 
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8. 

kauttalcu.lusta aa.llII.1saa., III1kä ]dlsi ttääkseni merk1 tsee sitä, 

että olkeus salmien kauttakulkuun oliel JääDTt Lause.nnen 

sopimuksen mukai sek: si. Tähänhän se kä Neuvos tolU tto että. 

Englanti Jo ovat suostuneet. T"å.stä huol1lUtta 011 Ruahty 

.!ns, 1lmoi ttamat ta ennakolta ml tään Ll tnDOv t 111e, ottanut 

esille kysymyksen käydessään keväällä Lontooa... Eikä siinä 

kylliksi, vaan Turkin laat1es88 ehdotustaan Lausannen sopi

muksen muutte.m1.aelcai 011 UlkDas1ainkom1saariaatti toistu

vasti kDet tanut saada nähdäkseen Turk1n ahdotusta uudekai 

sopimukseks1, ennen a~n Jättämistä konferenssille, siinä 

onn1stuma tta. Turk.1n ehdotus salmien kauttakulun, mitä sota

lai voihin tulee, uusjär jestelykai tuli senvuoksi Neuvosto

liitolle täydellisenä yllätyksenä, mikä seikka on omansa 

antamaan li8ävalaistusta Neuvostoliiton nykyiseen an&mo s i

teettiin Turkkia kohtaan Montreux'n neuvottelujen yhteydessä. 

Tunt\1\1 m1.eleatäni hieman o\1dol ta, että Li tTiDOV olisi 

näistä asi01sta näin avonaisesti Englannin ambasaadöörille 

kertonut, mutta olkoonpa niinkin, että hän on niihin vain 

v11 tannut Ja Lord Ch.11ston on täydent~t ti etonaa Ja 

vetänyt Johtopäätöksensä toisista lähteistä, tuntuvat nämä 

tiedot Dl.1.nusta, neuvostolehdiatön lausuntojen sävyn huomioon

ottaen, angen uakottaTilta. Joa nii.n on asian laita, on 

a1 tä mahdoll1 aempaa , Jolle1 Turkki muuta kantaansa, mitä 

Neuvostoliiton Mustan meren laivaston kauttakulkuoikeuteen 

salmis_ tulee, että Jleuvoatoll1ton Ja Turki.n tähänastinen 

ystäväl11syys11itto Jo alkaa ratke\a liitteissään. 



, . 

I 

L1tTinoT oli perustellut HeuTostoliiton ~a~tmuBta 

Tapaaseen kulkuun salmi en kaut ta s111ä, e~tä se tarTi t

lIee Mustan meren telakoi ta meri Toimiensa fthvis~am1seen 

Kaukaisessa 14ällsä, koska Vladivostok'in tel ... t eiTät 

tähän riitä. Mustalla 

muka vastakaan t uli si 

merellä AllsiJaan 

pi tämään suurempia 

ei leuvostoliitto 

meri VOimi:! ltä-

merestä ei Li tTinov ollut puhunut mitään, Tal kka lehdet 

sen nyt mainitsevat ens1mäisenä. Viimeksi mainitulle kysy

mykselle ei Lord Chilston puolestaan näyttänyt tässä yh-

teydellsä a.ntavan suurempaa merkitystä, koska hänen arTe

lunlla mukaan neuvostosotalai voj en tuonti ulkoa Itämerelle 

voidaan aina tarp een tullen estää. 

+) Neuvostoliiton ilmoitusten luotettavuutta näissä auh-

teisaa kuvaa esim. ae, että täältä on Jransainll1 tolle t1e

doitettu m.m., e~tä Neuvostoliitto pitää Kustalla merellä 

12 aukellusvenettä. Ku1 tenki.n ovat aotilasasi8lll1ehemme apu

lainen, kapteeni 1l1ettinen Ja Saksan lai.'Y8.stoas1ami8s, kor

Tettikapteeni Baumbacb omin silmin laskeneet Sevsstopol'ln 

.0t8.aat8llUlsA Dl1 tll yhdellä kertaa 17. 1a mahdo1l1stehan 

on, ett! nHl. attäpai tsi on ollut NoTOrosåski .... 

S.8. 
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I[ .. O ... S. .K .a ... y .. .l................... . .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. -15. .... ..... . 

Moakoft ........... ssa ..... i ... p: nä .. .h.e1Dä ..... kuuta 19 3CS .• ___ ......:~.:.:...:. 

Asia: 'lnilanD1D. .... J . .... .. HellYg!~111Wn 

dl..1a.a1i. .. _._~al-..:toJl8.lI1'.o.tt ... lut • 

Ruotsalainen kolleg8ni, npeaherra GYLLENS'l'IERNA. 

on antanut m1n.ul1e erät tä lisät1.doja keskuateluiste.an. 

täkäläisessä Ulkoes18inkom1saeriaatis8l laivastoneuvotte-

luja 1.ontoos88 Englamin ja lieUTOs tolii ton välillä kDs-

kelaa.. kysymykseasä. 

Hän kertoi aen. lisäksi, mitä raport1saan.1 n: 0 42 

olen lI1n1steriölle tiedoi ttan.ut, aaen.eena äskettäin ti

lai.u1.l1en peruateelll.eJDin keala1at el1a apul.ai sulkDa.iain

lcDm1s ... ri KRlSTIRSlIn kana.. aaiasta. ERESTINSKI 011 

tällöin alukai huomauttanut, että DeUTOttelut Lontooa. , 

aitten kun. eräitä ~p.räiaiä mielipiteiden eroavai-

auu..1cela oli _atu tieltä raivatulcai, nyttemmin lcehitty

yät lUO'uiaa.ti. BeuTOatol11ton taholta 011 neuTOtteluia

.. __ lRESTINSIIn. 11moi tuk.en lllUkaan -- tehty erä! tA. .... -

:raum1 .• , Jo111. 0aa.lce1 on 110111 tUnen, o-xs1 telcDillln.en 

luonne. :ldelliseen luokkeen. kuuluvat BeUTO &tolii ton er1lcols

etuJell huom1oonott_inen D,\lkai .. a. Idässä J. täaal yh

teydessä adellrtys lal ..... toeopimnkaan ~kaaD8···1.est. Neu

voatoll1 ton J. J.pan..1.A yälllU toiselta puolen, toisti ta 

JAKELUOH"'E : .... k.luohjem.llej. : 

UI 1 : A 4. 

T.v.llinen. 
T.v.lllnen j. 1I.llk.1 ............. mlnl.terilllle. 
EI ulkomaaedu.tuk •• n tledoltukann. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulko.alainminiaterilln tledoi

tukann. 
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ta •• Saksan. auoatuminen tällaiseen kvalitatiiviseen 181-

vasto80pimukseen l!I8IIloilla ehdoilla, kuin Heuvo&o11i tto. 

KRESTINSKI oli väittäny~, että näihin ~raum1Ln nähden 

Englanti Jo oli antanut periaatteellisen suostumuksenaa. 

Keskuste lut koskevat t ä ssä auhteasa8 nykyään yksinomaan 

sitä, mikä merk1tya näill ä varaum 11 la on neuvostolais

englantilaisen laivastosopimuksen voimaantulolle. Sikäli 

kUin GYLLENSTIEFUa oikein oli käsittänyt KRESTINSKIn sa

nat -- hän 011 vältellyt tässä suhteessa täsmällistä 

sanontaa ei näiden ehtojen täyttäminen ole ehtona 

neuvo s tolai s-englantl1aisen ai vastosopimuksen allekirJoi t

tamiselle, mutta kylläkin sopimuksen voimaantulolle. 

Yltä Neuvostoliiton taholta tehtyihin tekn1l1isiin 

varaumiin tulee, koskevat ne KRESTINSKIn ilmoituksen 

mukaan osaksi taistelulaivojen (Batiments de ligne) meksi

mitonnimäärää ja tykistökBliberia, osaksi II kahgorian 

panssarilaivojen (Batiments legers) tonnimäärää ja aseis

tusta. Ensiksime.ini tusaa suhteessa on Neuvos tolii ton ta

holta neuvotteluissa vaadittu, että sillä, siinä tapauk

aesaa että Japani, joka nykyään ei ole minkään laivasto

sopimuksen a1 toma, ryhtyisi rakentamaan jättiläis~istelu

laivoja, on ",01n oikeus niiden rakentamiseen. KRESTINSKI 

011 hUOlllal ttauut, että kysymykseen tulisi vain pari täl

laista y11 35.000 tonnin laivaa, joiden tyk1d.ka1iberi 

nousisi yli 14 tuuman. II kategorian panaaarilaivoih1n 

nähden oli KRESTINSKI lausunut haluaa Neuvostoliit-
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w !t!!!. aada oikeuden r,htyä nkenqmaan -~01 qldll-, 

tOIUlimäärA1tiiA.n 8.000 Ja 10.000 tonnin välillä 1a 

tykkH:al.1 berll taan 155 1a 254 IIIIR väl1llä olena lai

voJa. GYLL.ENS'fImUQn qsy.ylateen, kuinka monta. täl1a1.

ta laivaa Neuvostoliitto suunnit1l81e. rakennetta.ak.1, 

ei KRESTlNSKI ollut antanut sen täsrE.l11seapää •• ta

usta, min -muutamia" • 

Neuvottelujen kulusta 011 KRESTINBKI, kuten Jo 

edellä malnits1n, koettanut antaa 1IIldo111s1Ii11Uln edulli

sen kUv n. Jäljellä olevat erimie11syydet olivat hänen 

mukaansa kaikki vain "prosedyyr1k;y8JDlTks1.ä-. Nä1n on 

1&1 ta 

sel ta. 

m1 tä tulee 8Opimuk·.n muotoou. EnglantUa1-

olIsi nimittäIn alkuaan ehdotettu, että 

myös, 

taholta 

sopimUS tehtäisiin noott1en vaihdolla, mutta nyttemmin 

hyväksytty Nelnos to111 ton eh dotua aäånnöll1 sen sop1muk

sen tekemisestä, m1kä antaa par8lUUll mahdollisuuden 

Järjestää sopimuka.en voimaantulo Neuvos \0111 ton erl-

raumia ailmälläpitäeD.e 

Ylläaelostamien1, 

mleni tie\oJen 11.1ka1 

vapaahal'ft GYLLDIS'lIDBU ta ... -

ol.en saaJllt erä 1 tä täydentäviä 

tIe toJa Englannin allurlähetyatöD taaol ta. 111null. on 

k.1'1'Ottu. a1ellä Neuvostoliiton Lontoon neuvottelu1saa vaa

tineen. oikeutta rakentaa 10 kpl. .4ellämaln1ttuJa II 

kategorian pansaarllal VOJ8, Jol.ta 0_ si J01 tetta1.iln. 

Itiiaerell.. ~ann1n talIDlla on \Ol.ql .. D1 a •• tuttu 



". 
kielteiselle kannalle tähän nat1lllukaeen nähden, ko .. 

katEDtaan ..-Teluttavakai jo alunpitäen .,.tiatää a1i tä 

ehtoja, j01lla Lontoon aopiDNkaen 6 art. mukaan voi

daan rakentaa korkeintaan 10.000 tonnin pana.arllai wja. 

On ku1 tenkin ahdolliata 1.1mo1 tettUn Dlinull.e - että 

Englanti. joa aopimukaen aikaansaanti jää tä.tä rl1p

puftka1. suostuu NeUTO. toI 11 ton vaatimukseen rajoi te

tUIIIDassa m1 ttakaavasaa. 

En ole to1.ataiaeksi voinut saada m1 tään .el VJYt

tä siihen, onkD Lontoon neuvotteluis_ ollut kysymystä 

Neuvo s toI 11 ton lai vaston tonnimäirän rajoi ttamiseata Itä

merellä. Käytin kuitenkin hyväkseni tilaisuutta käydes

.äni pari päivää sitten Lord CHILSTON1n puheilla huo

mauttaakaen1 tämän seikan tärkeyttä laILkille Itämeren 

w.l tioil~e. 

. ... 
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lEGATION DE FINLANDE ,/ 

Koakovassa 16 päivänä heinäkuuta 1936. 

N:o 1123. 

Herra M i n i s t eri, 

Kunn10ittavirnmln tähetän Teille, Herra 

K i n i s t eri, oheenliitettyinä 11 kappaletta 

Moskovan - lähetystön raporttia n:o 46 tältä päi

vältä. 

N:o 46. Japanilaia-neuvostolaisista 

suhteista. 

ottakaa ..astaan, Herra Mln 1 s t e r 1, 

täydellisen lrunn.1oHukseni vakuutus • 

Herra Tuomari A. Hackzell, 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

H e 1 s i n k i. 

UE. : A 312. 
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M .. Q ... S .. lt.J L V.......... ....... . . ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... • 6 ....... . 

IloskoD. .......... ssa .. ~" .. p:nä ..... b.~~.~ ..... kuuta 19 .. ~.4i, 

Asia: J apan1la.1a-Il8Q vo 8t.o-

.. 1aUiata INhtelsta~ ................... . 

Japanilais-neuvos tolaiset suhteet jatkuva t edel

leen pienempien ja auurempien konfliktien ja vä1ikoh-

tausten merkeissä. Viime kuuk&usilta voidaan merkitä 

muistiin DL.m. seuraavaa: 

1. Kun Neuvostoliitto vi~e vuoden alussa möi 

Itä-K11ne.n radan llandahukuolle, sitoutui T1imeksimainit-

tu m.m. suorittamaan erinäisiä eläkkeitä ja avustulc-

aia radan aika1sanmille, neuvo s tolai si lle virkailijoille. 

Viime huhtikuussa lakkautti Mandshukuo ku1t~in yhtäk-

kiä näiden makaujen suorituksen, ottaen syykai sen, 

että Helllvostoll1 tto ei ollut auostunut ·tyydyttämään 

eräitä myynti sopimuksessa mainitsemattomia. yksityisiä 

mandahulai sia na timukaia. Kenet telyä ns tean on Neuvos

tol11 tto tietenkin protestolnut Ja on aslasta Jatkunut 

keskuateluja ja nootttenvaihtoa parin kuukauden ajan, 

kunnes llandahukuon halU tue 22 pä1 vänä kulunutta keaä

kuuta ilmoitti t.... alottavan.. matni ttujen eläkkeiden 

ja avuatulcaen auori tukaen, ku1 tanlån sillä _raumalla, 

että jollei m8uvostoliitto kolaan kuukauden kuluea .. 

JAKELUOH.JE : JakeluohJem.llej. : 

"':.4. 

T.v.III ...... 
T.valllnen j. II.lka! ......... ........ mlnl.terilllle. 
Ei ulkom .. edu.tuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkom •• ed ... tuk.en, mutta ulko •• lainm ini.terilln tledoi

tukalln. 
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2. 

suorita edelläkosketeltuJen _ndshulaisten vaatimusten 

koko määrää, 1 JIlilj. 300 tuhat ta J en t 1ä, Mandahultuon 

hallitus vähentää ~ataavan SWBBan Itä-Kiinan radan 

vielä maksamatta ole~ata kauppahinnasta. Neuvostolii

ton ~aholla on konflikti, Joka siia edelleen on 

avoinna, herättänyt suurta närkästystä Ja tehdään, ku

ten luonnollistakin on, Japani aen syntymiseen syy

pääksi. 

2. Rajaselkkaukset niin hyvin Neuvostoliiton 

kuin Ulko-Mongol1an raj oi11a Mandshukuota vastaan jat

kuvat myös edelleen keskeymättä, joskin jonkin verran 

pitemmillä väliajoilla. VaMaVBmpaa huomiota on niLn 

hyvin neuvostolehdistössä, kuin hallitusten kesken kiin

nitetty kuluneen kesäkuun 28 päivänä aattuneeaeen vä

likohtaukseen, jolloin neuvostolainen rajavartiosto pi

dätti n.eljä japanilaista ratsumi estä , jotka neuvosto

hallituksen väitteen mukaan olivat etääntyneet rajalta 

usean kilometrin päähän Neuvostoliiton alueelle. J~pa

nin hallituksen taholla taas, vaadittaesaa rataumieaten 

vapaut~ista ja palauttamista, on selitetty alue rii

danalaiseksi. Babumiehet on uyttema1n palautettu. 

3. Japanllais-neuvostolaisissa kalastussuhteis_ 

myösld..n, 

aikoina 

kal.stussopimuksen uudistamisen viipyessä, viime 

aattunut lukuisia selkkauksia. Neuvostoliiton 

rannikkDviranomaiset ovat 

ta van miärän Japanilaisia 

nimittäin pidättäneet huomat

kalastusalukaia, syyttäen niiden 
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miehistöjä luvattomasta kalastuksesta Neuvostoliiton alue-

7esillä. Neuvostoliiton taholta on uhattu mainittujen 

miehistöjen aaattamista edesftstuue.een neuvoatolakien mu-

leaan, mikä tosin toistaiseksi vielä ei liene tapahtu

nut. Joka tapauksessa on tämäkin konflikti edelleen 

avoinna. 

4. Mitä hallitusten välisiin yleispolilttisiin 

suhteisiin tulee, ei niiden voida sanoa viime aikoina 

parantuneen, pikemmin päinftstoin. Neuvostoliiton taholla 

näytään taas suhtauduttavan Japanin. viralliseen ulkopo

litiikkaan suuremmalla epäluulolla ARlTAN tultua ulko

minist eriksi. Hänen k,atsottaneen nimittäin, ehkä helmi-

kuun tapausten scrauksena, oleftn enemmän Japanin so-

tilaspiirien ftikut~n alaisena, kuin HIROTAN aikai

semmin Ja senvuoksi ajavan en~ neuvostovastaista 

politiikkaa, kuin edeltäjänsä. Tästä todistuksena pide

tään japanilaisten joukkojen lisäämistä Kandahuriassa 

la Pohjois-Kiinassa, Japanin varustelujen jouduttamiata,+) 

aamo1.n myös Japanin asennetta Montreux'n konferen.ssissa. 

Eräänlaisena merkkinä voidaan pitää sitäkin, että tiedoi

tukaet täkäläisessä lehdistössä Japanin vehkeilyistä Neu-

vostolii ttoa vastaan Saksas .. , PUolaa_ y.m. Europan 

maiss., jopa Suomeaaakin taas ovat tulleet tiheämaikBi. 

+) Tällöin ei tlete~ oteta huamioon.e&il N81vostol1itto 
menettelee aivan .amoin niin hyvin lAukai ..... Idässä, 
kuin yle enåi k1.n. 



Ma1nittakoon lopuksi tässä yhteydessä. että 

tiedot neuvostolehdistössä punasen armeijan liLkkei.tä 

Kiinassa ovat viime aikoina kokonaan loppuneet. Joh

tuuko tämä mainitulle anae1jalle täältä aahdoll1 ••• ti 

annetuista uusi sta ohje1 sta, 
p rk1i' 

kehoi t~l / Yl1\ei stoim1ntaan a 

joiden sisältönä olisi 

1a kanaanr1 n tama Nanldng t Ln 

kansaa Japania vastaa.n, vai joistakLn muista syistä, 

jääkoon sanomatta. 
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LEGATION DE FINLANDE 

N9 11.75. Moskovassa 23 päivänä heinä~uuta 1936. 

Herra M i n i s t eri. 

Kunnioittavimmin l ähetän Teille, Herra 

M i n i s t e r 1, Oheenliitettyinä 11 ~appalet

ta Moskovan-l ~hetystö n ra portteja m 47 ja 48: 

~ 47. Montreux'n konferenssin tulokset. 

~ 48. Henkilövaihdokset Viron ulkominis-

teri össä. 

Ottakaa vastaan, Eerra Y i n i s t eri, 

t ä dellisen kunnioitukseni va~uutus • 

~6~. 
V.a. Aslainhoitaja. 

Herra Tuomari A. HACKZELL, 

Suomen Ulkoasiainministeri, 

H e 1 s i n k i. 

UI 9: A 3/2. 
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.tulolts.d .. .......... ......... .. .. . .... _ ............... . f..,)IA 

Montreux'n konferenssin pUtyt~yl ja Turkin ealmia 

koalce.,..n sop1.mukBen tultua J.ullc1auu..~een voidaan todeta, 

että käy4y~ neuvottelut Neuvostoliiton kannalta lopuksi 

JohU.,..t .... ra1n suotuisi1n tulo ks 11n. Turkin al.lcuJaan 

esi ttämään 8Op1mualuonnok.aeen ei dl tynyt Ja Englannin kon

ferenssissa kannattama järjestely, Jonka mukaan Mustan

meren.,..l tojen IIOtalU Tun kulku aalmi en kautta o11si tul

lut amojen mällräyaten ala1se.ksi kuin ei- 14ustanmerenval

toJen laivastoolen, jäi toteuttamatta Ja sop1mukaesaa hy

Tälcaytt.11n Neuvostoliiton vaatima erotua toi_alta Mua

tanmerenn.l tojen ja toieaa! ta muiden n.I tiolden. lalTas~

.len kulkuollceuden Yäl1l1i. Tämä tulOS, joka merki tsea 

Englannin peräytymistl periaatteelliselta kanna.. taan (kts. 

ministeri Yrjö-Koskisen rap. n:o «, 7. VU.) ja LITVINOVin 

14ontreux's.. esittämiin .. attmuaten ainakin pilpi1rteit

tiistä tyydyttillll1stä, kuvastuu llJ1innä niistä Montreux's8& 

allelc1rJoi tetun aopimuksen alllnnöksistä, j01den mukaan 

lIustamurellTalloilla - autu eI JD1.l1a - on oikeus kulj eä 

Me aala1an läpi IQ'öaklJl. yli 15.000 tona1n taistelulaivoja 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalteja : 

1111: • 4. 

Ta"allinen. 
Ta"alllnen ja "slkal .... . ... mlnlaterilllte. 
EI ulkomaaedultvkaen tledoltukllln. 
EI ulkomaaedultukoen, mutta ulkoa.lainminl.terilln lIedol

tukoiIn. 
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ja eriissä tapault.slaaa 'Yede.nal.aia1aldn. Samalla kuin Neu

vostoliitto täten aopimuk3en mukaan 'Yol jotenkLn Ta

paasti a:11rtää aotalalvojaan Mustaltamereltä muille ve-

s i lle, Montreux'n sopimus 

tanmerenvalto j en oikeut ta 

eri ~voiD. rajoittaa el-4ua

lähettää laivojaan Kuatalleme-

reHe. Viimeksimainitut val.t i ot saavat rauhan aikanii aal

mlen kautta kuljettaa vain keveitä Tedenpäällia1ä aota

alukaia, ja Mustallamerellä rauhan aikana olevain ei

Muatamerenvaltain aotalaivoJen yhteinen tonn1määrä ei 

aaa olla sunr&mpi ka1n 30.000 tonnia (voimakkaimman Mus

tanmeren laivaston kaavaesaa tämä määrä vaataa_sti li

sääntyyJ el ku1 tenkaan missään taplllJcaesA yli .~.OOO 

tonnin), mi.nkä ohesaa kunkin e1-Muatanmerenvaltlon o_11e 

tulee lcorkel ntaan 2/3 .a111 tus ta D1.IIk:slm1määrä stä. 

Nämä rauhan aikaa tarkoi ttavat rajol tu.1';aet ovat 

puolueettomien v.a.l tojen aotalalvoihln nähden voimasA myös

k1.n aodan aikana, m1.käli Turldd. eI osallistu sotaan. 

Turkin käydessä 80 taa tai välittömän sotaTllaraD sl tä uha

tes_, ulkomaisten aotalalvojen kullcuoikeua salmien kautt.a 

on kokooaan Turk1nhall1tuksen määrättärtaaä. )(itä tulee 

aotaakäyvlen valtojen 8Otalalvojen kulkuoikeuteen so4&n al

kana. johon Turkld el ota 0..... JIontreux'n sopimus ai

sältää määräyksen. jonka mukaall tämä oikeus per1satteel

lisesti k1elletiiäJl.. mutk allitaan ra joltukaltta, joa q

aeeuä on Dnainll1.ton puuul.rja.ta johtu'Ya avunanto 

tal hyökkäyksen uhrika1 joutuneen valtion awatam1nen. 
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tehdyn 
aai nl 11 ton per\Uk1rl a.n pui t t eiaea / ja e.a1anmuka1ses-ti 

rekisteröidyn ja jul.ka1atun keaJcinäiaen avunantoaopimuk

sen perusteella, Joa8& Turkki on o_llisena. 

Ryhtymättä täs.aä yhteydessä konstruoimaan erilaisia 

mahdollisia sotatlla- ja aodanuhkatapaukaia voi taneea. 

yleisesti todeta, että aotalaivoja koskevat YOntreux'n 

sopi!llUksen määräykset ovat Neuvostoll1 tolle huoma ttaTan 

edulliset ja että nimenomaan bskinä.1sten avunantosopi

musten kytkeminen salmijärjeste1T.1n täyde1leen vastaa 

Neuvostoliiton ulkopolitiikan yleislinJaa. 

Huomioonottaen ne Neuvostoliitolle epämie1u1sat 

pyrkimykset, joita Montreux'n konferenssi ... esiintyi 

Turkin ja Englannin taholta ja joista on tehty selkoa 

mini s teri Yrj ö-KOskisen äskettäisissä raporteissa n:ot 

~ ja 44, on luonnollista, että uuden salmisopi~uksen 

allekirjoittaainen ja sopimussäännösten Neuvostoliittoa 

tyydyttävä sisältö otetti in Moskovasea vastaan suurella 

tyytyväi syydellä. Uuden sopimuksen aikaansaanti k1iruh.

dettiiA kuVaSDeLn Neuvostoliiton -- ja arikoisesti 

LITVINDVin __ uudeksi diplomaatti seksi menestykseksi ja 

rohkais8lllakal todisteekai rauhanomaisen kansainvälisen 

yhteistyön mahdolliSUUdesta. Izftstija kiinnitti aaia.t& 

21. VII. julkaisemasaan pääkU joi tultaessa huomiota eri

koisesti seuraaviin seikkoihin: 

1. Neuvoatodiplomatlan IIontreux' saa tavoi t-

telema elleisijainen päämäärä 011 rauhan turvaami

nen lIustalleerelli, jonka rannikkDvaltiot ovat 

keskenään b.yrts8i naapU1"l1ua-, 08i ttain ystävyysauh

taisaldn. Näinollen on lahden mukaan selvää, 
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että e1-Mustanmerenvaltojen ~aivastojen kulku

oikeuden ra.j oi t t8minen on rauhan etuj en mu

kais ta, koskapa täten on saatu rajoi tetuks1 

myöskin sellaisten valtioiden pääsy Mustalle

merelle, .. joiden päämääränä on maai.lman uudel

leen jakaminen". 

2. Neuvostol11 ton toinen tavoite 

Montreux'ssä oli N~vostoliiton oikeus siirtää 

aluksiaan Mus ta! tamerel tä muihin neu vos tolai siin 

laivastoasemiin ja päinvastoin. Tätä vaatimus

ta vastust ettiin Sakaan sekä osittain Englan-

11n ja Japanin lehdistössä. On tyydytyksellä 

tervehdittävä sitä, että Englannin hallitus 

lopulta käsitti mahdottomaksi rajoittaa neuvos

tolaivaston liikkumisvapautta. Se seikka, että 

Turkki, joka alkujaan vaati itselleen oikeut

ta my öntää te..i kieltää neuvostol.aisten soja

alusten läpi kulun , peruutti vaatimuksensa, vas>

taa täydelleen Turkin omia intressejä. Jättä

mällä syrjääh sen aei]gm, että N81 voatolii ton 

olennaiset oikeudet eivät voi ol~a ri ippuvai-

iia ystäväll1simän !cään ulkovallan 

Turkille 1 hellaan oli s1 ollut 

har ki.nn& s ta I 

vaarall1s ta 

pidättää i helle en puheena.oleva 

tämä olisi antanut aiheen eri 

harjoittaa painostusta Turkkia 

01 keus , ko ska 

ullmvallo1l1a 

vutean 
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_en sen ld.eltAmäAn kulkuoilteuden neuvostolai

silta ao talaivoLlta. +) 

:3 . Kolmantena tärkeä.Jlä pyrk:1JlyJaseni Heu

vostol1itolLa KOntreux'saä oli ... 4& ~so-

p1lllus sovi ~etu.kai KenM1nll1 ~n perualt1r3aa 

puitteLsi1n. Tässä mial.saä 5euvostoliit~ vaa

t i rajoittamatonta kulkuoikeutta 8&lmien kautta 

sodan aikana sellaisten valtioiden laiv .. ~illet 

jotka touaeenpanevat KAnaalnli1ton neuvoston 

pää t öksi ä avunannosta hyökkäyksen uh.rika1 30u

tuneelle valtiolle. Tämän tapauksen l1säka1 

eopilllua edellyttää vapaata kulkuoilteutta, mU

loin kyseessä on keskinäisen avunan~sopimuk

sen edellyttämä toiminta. EnglaDDin esittämä 

ehdotus hautasi hiljaisesti IAnaalnliiton. Eng

lannin ha.lli tue. yhtyi ku1 tenkin vihdoin Eng

lannin yleisen mielipiteen valtavaan enemmis

töön, Ja kaikki konterenssin oeanotta3at ... -

Uin vakuu.ttUlll8&Il sU tä., että aalm.180pimua 

on rakennettava Jansa1nl11ton peruakirjaa ja 

henkeä. •• taaville peruste1Ue. 

xnten e4elläolevlsta aelostuaotteista havaitaan, 

+) l"e."ija e1 puhunut mitäAll aiitA, ettA 
IIontreux'n aopilRUkaen määräya, Jonka mukaan aotaakiyrten 
ftl.1i1oi4an · la1vuto,tan DuttalDllkuoikeua voi olla riip
puvainen aUu, onko Turk1d. l11tVDl't JIAäl'ättyyn avun
an~aop1llllkaeell, .. t taa aeIt1ll antaa aihe.. -eri ulkD
valloille- harjoit\aa painostusta Turkkia Yaataah. 
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6. 

neuvostohalli tukaen 'Y1rallinen l.lIlenkannattaJa tyy'ty'Yi.1-

ayyttä. - Ja Usetyytyvä1ayyttl. - )umkirisaä ldrloUuk

sessa.n .. 1ttl erä1tä tunnuatakaen 8&IlOJa Bnglaunil1e 

tämän JIOntreuxtasä o.,it~amaata JQ'öntYTli.1syyde.u.. J(rös

kääll Turkld.a e1 anää konreren.a1n suotuisa.ti päätyttyä 

ole mo1tittu aen neuvotteluJen alkn'Y&1be •• sa Neuyosto-

111 to11e 'Yalm! stllll:&ata epämieluisasta ylUtykaestä, wan 

tämä maa on aalm1.opilllUSta koskevis_ JdrJoitukalssa 

Jälleen mainittu kunnon naapurina J. y.tävänä. J'oaJd.1l 

TUrkin manettely .en aluksi pyrkie.sä Neuvoatoliittoon

kin nähden tehostamaan .... an.sa salmien i.äntänl tiona 

on voi.nut herättää pysyvää epäluulo. ja kaunaa tUDlle

tusti arkatunte1sen neuvo s tob.lli tukean mielessä, tämä. 

aeikka ei ole päässyt näky'Yäati aamentllDl&an JulJds1ssa 

lausunno1ssa eaiintyvää saavutetun meD8.atykaen j. &1i tä 

.iheutunean tyytyväisyyden tunnelmaa. KUitenkin 'Yoidaan 

todet., että Kontreux'n konferanaain 'Y&rsi.-inen alku

aihe __ aalmivyöbykke1den rem1litariaointioikeuden myön

täminen TUrkille -- ~ääl1ä konferensain päätyttyä on 

jäAUft suhteellisesti vähälle huomiolle Neu'Yostoliiton 

omakohtaiaesti sa.~tt&ni. etuja korostettae.... Milloin 

_1111 ttua Turkille JQ'önnettyä olkeutt. on kDaketel tu, 

tI.JIä tosin on t.pahtunut l17öUmielia •• sä .ävyssä, mutta 

nilIlenoma1aeatl on JQ'ö. koro.tettu, että Turkin 8&&"t

~ JUne.ty. on jobtunut kan_invälisen tilaAteen 'Y11-

.. 'YUOa1na tapahtune.ata perinpobJ.i ••• ta mQUt~s.sta, 
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j oka taas lähinnä on Mli tett,. JohtuDluka1 HeQvo.to-

111 ton mahdin Ja merld tykaen kaeftm1aena. 'l'llyai tun

nllStue on 'l'urld.lle edelleenkin annettu a11 tä, etu. 

.en alotteeata ayntynyt konferena81 Ja aopimua todia

tavat, että kuten PravlSa pHld.rJoitukaeeeaan 2.l.VII. 

la118ui -tapahtuneiden toaiaeiklcain takt11kka Ja pana-

aaroidun nyrkin poli t11kka eivät auinkaan ole ainoat 

keinot valtioiden olennaiaten intrea81en tyydyttiMiaek-

8i." 

Tyytyväisyyttä Montreux' n konferenssin tuloksiin 

on neuvo8tolehdiasä korostettu julkaisemalla uutisia 

.. leaalahten ja japanilaisten lehtien eei ttämi.stä tyy

~ttömistä lausunnoista. Izvestija kirjoitti edellä

koake tellun päälc1.rj 01 tultaen... lopua ... : w1tolleletl1 vi sen 

turvalliauuden kansainvälisen organisoinnin ystävät ovat 

voittaneet tärleeän taistelun." Journal de Moseou taas 

viime nUllleronaa pääJdr Joi tukees.. lausui: 

Outre .. port~e tmmediate, 1& con

vention eat eneore LMportante parce qu'elle 

t. la preuva pratique que, 4ana Ulla atmoephera 

4e lonud envera lee trai tee enetenta, quelque 

4ura qa'11a soient, et envere le paete 4e la 

SO, 11 paut atra pacit1quaen.t, et aveo Rcoea, 

recouru a la revlsion 48e point. de. anoi en. 

traU'. q1l1 vra1ment, _ne le. con41 tiona actual-



· .. .. B. 

1e., .ont ~njuat ••• 

-. . 2 = ~ ~ = = • = _ 

11 n '7 a paa 11eu 4e.' &tenclre aur 

1a grande tmportance 4. pr1nc1pe 4'un tel 

acte, qui U*ruit par l"v14ence lea arg1Denta 

de ceux qui pr~tendent qU'on ne peut arr1ver 

a modif1er lea tra1te. qU'en 1e. 4'chlrant 

et en recourant au tatt accamp11.--
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.M ... Q .... f1.! .... ~ ... ..IL.:v. .... !i1. ......•... ..•.•. SSA OLEVA LÄHETYSTö _----- SaJajne.a... 

RAPORTTI n: 0 ... ... 4.8 ... ..... . .. , .. " 
oalt ov.a .... ssa .... 2.3 p:nä .... hei 

A s i a : . . en.J~.1.1. ö. .v.aih.do .. It.se.t .. 

. Viron .. ulk.ominis.t Xi Ö.filS.ä ... . 

Vi re n .. lt 1" i se l :he t y s t ön tahelta saamani luot-

t _ ':sellisen tieden multaan mini s teri TOFER , jek:a ar-

halll aan e n loma ll a Viro 8s_ , i t u e vaisuudessa tullaan 

siirtämä" n J ois Mcskc vas t . Ale te ei lie e mi nist e ri 

Tef eri n ema , vaik:lta k:aan h ' n kailtesta pä ätt'en ei ele 

tu te ut e r ikci se sti viih t yv nsä Mesk ovassa, vaan siir'to 

1 i itt: nee ~u:'i~ Viro. u l lteedustu ltses sa cdcte ttaviss 

vii i mitsksii n ~ a s i irteih i n . Kun a.!1u lai sulkcm i nist e ri 

LA .::':'E I n"ide n s~i rtc j en u te des sä j c t enk i n va rmasti 

t u llaan n' mitt "mä " l ä etti l ä ksi ul eoaille , e n t 'ä11ä 

ctaksuttu , et t· Tefer m dollises ti tulisi Lare t ein j ä l-

keen a] ulaisulk:em inist 9r i ltsi, jena hä n aika isemmi nkin eri 
e t tei si in e n cllu t . 

Tärn " ä iv" kuriiri c st is sa Lä etystölle tuli Tal-

li an - 1" etys t ön ra) crtti 15, jenka mukaan Vi re n 

a_ u lai s ul kemin i ster' ks i tnle e nimi t e tt"vä ksi ent.. riigi va

nem BEl. T' ml epä ilemät tä eikea tieto kumeaa kuulemani 

elettamu ksen mi iste ri Tefe rin uude s ta nim ityksestä. Kun 

tieto. siitä , että Tcte r siirretää n cis MCskevasta, t äs-

tä huelimatta pitänee p ai kk ansa, elen katsonut aiheelli_ 

JAKELUOHJE : 

.... T~y'.a~ .. U~~.;t •. 

UI t : ••. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta .. lllnen ja IIllka! . .. .............. mlnl.t. rI!!lIe. 
EI ulkomaaedu.tuk.an tledoltukalln • 
EI ulkomaaedu.tuk.en, mutta ulkoaslalnminlsterl!!n liadol. 

tukalln. 
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se ksi tiedottaa edell äesi t etyist ä seikoista, jotka joka 

ta )aultsessa v 9. 1il li s e sti vahvi etava t Talli nnan _ l ähetys

W n i l rnoitu ~ s e~ si itä , että Vi ro n a u lai eulkominiete rin 

aik 1 a l i i H :.o i a t ulee ta turnaan ~ enkll övaihdos . 



ULKOASIAINMI.NISTERIÖ 

RYHMÄ: ......... E ............................................. . 

OSASTO: .0.''6 ................ ................ . 

• ASIA: ........................................................ : .................. . 

. ........ d.~:i~ ...... ~ ...... 4.~ ....... .......... : ...... (1 .... . ~: ..... ~ .. :: ........... 'i . .. ! ............. ... . 

............................................... J( .... ~ ... , ..... ~ .. L .~.~r. ....... ~ ........ _ .............................. .......... _ .. -

......................................................................................................................... ....................................... ~ .... ~ .. .?f. . 

• 



• 

• 

LEGATION DE FINLANDE 
Moskovassa 30 päivänä heinäkuuta 1936. 

N:o 1205. 

Herra M i n i s t eri, 

Kunnioit tavimmin lähetän Teille, Herra 

i n i s t er i, oheenliitettynä 11 kappaletta 

oskovan - lähetystön raportteja n:o 49 t ä ltä 

päi väl t ä . 

r : o 49. Espanjan tapahtumain vastakaiku. 

ottakaa vastaan, Herra M i n i s t eri, 

t äyde l lisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Tuomari A. HACKZELL, 

Suo~en Ulkoasiainministeri, 

Helsi nk1. 

UE B: A 3.'2. 
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M .. Q ... S ... K .. P ... V ..• .. . . ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .~9. 
J{ . 

.MoakoYll ..... ssa 3Q p; nä .. .... g.E!.~ ... kuuta 19 .3.~ .• . 3(; ' .2.(, / :JeJ. . ' 

Asia: EapapJAlL ... \!Rahtumain .. .......... . 
/d- J C 

.. . __ s tak:8.1.kIlA ............ ..... _ ......................... ..... . . 

Espanjan s1 sällissotaa aeura taan Moskovassa, kuten 

luonnollista on, jännittyneellä mielenkiinnolla. Onhan 

Espanja Euroopan maista se, Joka on lähinnä näyttänyt 

olevan kää~tettävissä Leninin oppiin Ja Johon Komin-

ternin katseet senvuo 5i erikoisen kiinteästi ovat suun-

tautuneet. Myöskin virallinen Moskova on suurella myötä

tunnolla Ja ilolla seurannut kansanrintama-aatteen voitto

kulkua Espanjassa, joskin asianomaisten hallitusten kes-

kinäi aet suhteet ovat olleet Ja yhä vieläkin ovat 10-

pullisesti järjestämättä; molemminpuolisesta tunnustamises

ta huolimatta ei tähän mennessä, kuten tiedetään, ole 

tapahtunut lähettiläiden nihtoa Neuvostoliitan Ja Espan-

Jan välillä. 

Sanomattakin on selvää, että mainittu myötätunto 

Espanjan kansanrintamaa kohtaan on täysin määrin kuvaa

tunut Neuvostoliiton virallisen m1elipi teen 

Espanjan ny-k;risiin tapahtumiin. Espanjan kapinaliike on 

taacistieelasl lelmattuna saanut armottoman tuomion Ja 

neuvostolehdiatö on oaottae.aan. Espan.jan kansanrint8ma-

"'AKELUOH"'E : .... k.luohjem.llej. : 

UE 1 : .4. 

T.y.lllnen. 
T.y.lllnen j. lIalkal .... mlnl.terllllle. 
EI ulkom •• eduatukaen lIedoltukaUn. 
EI ulkomaaeduatuka.n, mutta ulkoaai.inmlniaterllln lIedoi

tukaUn. 
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2. 

halli tukselle suosiotaan Ja lIIY'ötä1ountoaan saanut uuden 

tila! suuden esiintyä ulkokul taisessa 088s_an 80rretun 

demokratian puolustajana. 

Espanjassa tapahtuva ratkaisu on epäilemättä ~r-

sin tärkeä sekä neuvostohallituksen Euroopan-politiikan 

että Kominternin bolseviso1m1spyrkimysten kannalta. Sikäli 

kUin Espanjan hallitus suoriutuu voittajana ny~isestä 

taistelusta, Espanja arvattavasti tulee omaksumaan hyvin 

punaisen värin Ja samalla pakosta1d..n antautumaan lähei-

seen yhtetstoimintaBn Moskovan sekä virallisen että 

epävirallisen -- kanssa. Tällainen tulos Espanjan tapah

tumista olisi tietenkin Moskovalle erittäin suotuisa Jo 

siitäkin sy ystä, että se osaltaan tulisi vahvistamaan 

neuvostolaista vaikutusta Euroopassa, etenkin Ranskassa. 

Kominternille tällainen tulos .oisi merkitä ensimmäistä 

positiivista saavutusta sen maailmanvallankumouspyrkimyk-

slssä. 

Kaikki ne ilmiöt, Jotka näyt t ävät viittaavan 

mainitunlaiseen lopputulokseen, on neuvostolehdissä tar

koin Ja suurella tyydytyksellä pantu merkille. Niinpä 

painostetaan erikoisesti sitä, että Espanjan kapinalli

sia vastaan taistelee aseiDtettuJa työläisjoukkoja ja 

että Espanjassa paikallisina valtaeliminä on alkanut 

eai1ntyä jonkinlaisia työläisten kDmi teoJa, otaksutta

vasti Venäjän vallankumouksen neuvostoihin verrattavia. 



~. 

Moskovassa ilmeisesti t oivotaan ja uskotaan, että Espan

jassa toistuu bol§evik1val lanlrumouksen histor ia ja että 

nykyi set kapinakenraalit siellä esittävät KOltsakin, 

Denik1nin ja Judeni tlin osaa. 

J oskin myötätunto Espanjan hal11 tusta kohtaan 

t äällä on ehdoton, neuvostohallitus Jyrklsti on pe

ruuttanu t ulkomailla esi intyneet tiedot, että ~oskovan 

käsi" olisi akti i visesti osallistunut Espanjan tapauk

siin , erikoisesti erä än kylläkin u.skomattomalta tuntu

va.n uutisen, jonka mukaan muuan neuvostolal.nen nat'tan

kul j etusalus olisi ottanut osaa hallitukselle uskollisen 

Espan j an laivaston taistelutoimiin. Neuvostolehdet ovat 

tehneet parhaansa 

naurunalais1ksi ja 

saattaakseen tämänsuun tai se t tiedot 

ta puolueet tomuutta. 

vakuuttaakseen Neuvostoliiton 

Tämä ei tietenkään todista 

ehdoton

mitään 

Kominternin to ~innasta. 

Samalla on Saksaa 

tetty ankaria syytöksiä 

sesta. Osotuksena tästä 

koi erään saksalais t en 

ja Italiaa vastaan täällä esi

Espanjan kapinallisten avustaIDi

mainittakoon, että Pravda ota1-

aotalai vain lähet tämistä Espanjan 

vesille koskevan uutisen "Saksan t'asciatit Yalmistavat 

intervant10ta" • 
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Moskovassa 6 pä1vänä elokuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

37 1.,/ /0.1 . 
l'i:o 1239 

o/g. J' 

() (DL~ 

Herra M i n 1 s t e r 1. 

Kunnioittavimm1n lähetän Teille, Herra M 1 n 1 

r i, tämän muka ' a 11 kappaletta Moskovan-lähetystön 

teja n:ot 50 Ja 51 tältä päivältä, 

n:o 50. Neuvostolli tto .ja Englant;1; 

n:o 51. Kansanrintaman puolesta. 

36 . 

Vastaanottakaa, Herra 

kunnioituksen1 vakuutus • 

M i n 1 s t e r 1. syvimmän 

V.a. as1a1nhoita~a. 

Herra Tuomar1 ~. HACKZELL. 

Suomen ulkoasia1nministeri, 

Helsinki. 

UE \0 : A 3(2. 
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RAPORTTI n: 0 ..... jo ....... . 

Kosko.~ ...... 88a .. JL. p:nä ...... "l.O .... kuuta Ig .. ~.6 .• 

As i a : l .e:uyos:tol11.t .to ... Ja .... . 

... !DI;luti Jl ........................ ..... .. ............. .. .. . 

Hein~ ~a elokuun vaihteessa sattui pari se1ktaa, 

Jotka merxillepantavalla tavalla ~ehittlvlt leuvostoliiton 

Ja Englannin vllisil sop1mukaellisia suhteita ~a slten 

ovat antaneet aihetta puhua näi4en suurvalto~en keakinäi

sestl llhent~isestl. Toinen oli 10 mil~oonan punnan 

luoton myantlminen leuvostoliitolle Englannissa ~a toin~n 

Englannin 3a Neuvostoliiton valisten lalvastoneuvottelu3en 

pllttyminen suotuisaan tulokseen. 

Englannin Ja Beuvoatolilton valinen luottosop1aua. 

Jota klsitelllln Koskovan - llhet7stGn Taloudelllaessa 

doituksea8& n:o 50, merkitsee eplileaatta Beuvoatolilton 

kannu ta huo.a tt avaa IRenest7ata. Etenkin ae aeikka. etta 

aopimus on .... tu .ikaan alvuuttaa&ll. qaJll7a vaahan 

Vena~1n velolat., tietaa neuvostolalsen kataantokanuan rat

kaiseva. voittoa. 8 ... 1la kuin aop1aua lIoeltoTaa .. 

tl&n ilmauke.:tai leuvoatolliton ~. Englannin taloudelll

aesta llhentJaiaesta, sille taalla aDDetaan ~aatin po

liittinen aerklt7a; aita pldetaan llaelaeati lupaavaaa en-

JAKELUOHJE : ' ..... llinen. J.k.luohjem.llej. : 

ua.:. 4. 

T .... III ...... 
Ta".lIInen j. 1I.lItal ........ mlnl.terl6I1e. 
EI ulkom ...... tu .... n tledoltu"'lIn. 
EI ulkomuedu.tukaen, mutta ulko •• I.lnminl.terl6n tI.dol

tuk.lln. 
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2. 

teenA siita, että Englanti voi 08o~tau~ua ~aipuvaisek

si m,oskln pol i i tt isella alalla lahe8tyaaaa neuvo~o

laisia käsityskanto~a. 

nen 

Viell suuremmassa maarässl annettaneen tlllai

enteellinen merkitys Lontoon laivastoneuvottelu~en 

tulokselle. Tästä ilmoitettiin täällä elokuun 2 päivan. 

~ulkaistussa tiedonannossa pääasiallisesti 8euraavaa: 

Beuvostoliiton ~a EnglaDnin kesken 
on päästy yksimielisyyteen kak8ipuoli8ta l&i
vastosopimusta koskevassa kys~k8e88ä. I8on-Br~ 
tannian val tuuskunta on hyväksynyt eräät Beuvos
toliiton erikoisehdot ~a neuv08tohållitu8 puoles
taan on yksimielisyyden saavuttamiseksi te~t 
erinäisiä huomattavia m,O~tyksiä. Bemvostolii
ton erikoise 3n maantieteelliseen asemaan katsoen 
~a sen ~ohdosta, että Beuvostoliiton laivasto 
kansalaissodan ~a intervention aiksna osittain 
ha~oitettiin ~a myytiin. neavostovaltu~unta on 
tehnyt sopimustekstiin eräitä varauksia. Ennen 
kaikkea Beavostoliitto pitäa mahdottomana sitou
tua Kaukaisessa Idässä oleviin merivoiml1nsa 
kohdistuviin sopimusmälrayksiin niin kauan kuin 
Beuvostoliiton ~a Japanin välillä ei ole ole
massa sopimusta puheenaoleva8ta kysym,ksesta. 
Beuvostoliitto ei kuitenkaan aio ensimmäisena 
ryhtyi rskentamaan sotala1vo~. yli 80vittu~en 
raJo~en, mikäli muut vallat Kaukai8es8a Idässä 
pY8yttelevat sopimusml&rl7sten ~uitteissa. Edel
leen neuvostovaltuuatunt& vaati polkk~sia teh
täväksi kolme8sa teknllli8essä ky~ksessä. Ha
luten osottaa m,ontyväisyyttä 180lle-Britannialle 
neuvostohallitus raJoittui vahiap.aa mahdolliseen 
määräan puoluatusnäkOkohtien kannalta ehdottoman 
vllttaaattomiä muutok8ia; Ison-Britannian hålli
tue katsoi n ... muutokset hTväk8yttlviksi. Vih
doin neuvo8tohallitu8 suostuu allekirJoittamaan 
sopiauksen ainoa8taan 8illä ehdolla, että Sakea 
hyv~ vastaavanlai8et sopimus8aaanGkset. Kun 
.amanaikai8esti on k.,ty neuvotteluJa Englannin 
Ja Saksan vllillä, on aihetta olettaa. että Sak. 
sa on valAi8 antamaan kyseessäolevat sitoumukset 
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Edelläselostetun tiedonannon mukaan .euvostoliitto 

siis on Lontoon laivastoneuvotteluissa 8aanpt hTväksy

tyiksi ne Kaukaista Itää Ja Saksaa koskevat ehtonaa, 

Jotka Ko~ovan taholta Jo neuvotteluJen alkaessa Julki

sesti ilmoitettiin sopimuksen solmimisen edellytyksik8i 

(kts. ministeri YrjO-KoSkisen rap. n:o 42. 29.VI.-36 Ja 

MOskovan . lahetyston sanomalehtikats. n:o 46. 28.V.-36) • 

Tiedonannosta selviää nimenomaan, että laivastosopimuksen 

lupullinen allekirJoittaminen on riippuvmnen siitä, Joh

tavatko Englannin Ja Saksan välillä käytävät neuvotte

lut vastaavanlaiseen tulokseen. Niinollen Heuvostoliiton 

Ja Englannin kesken saBYutettu yksimielisYY8 toistaisek

si on merkitykseltään pelkästäan periaatteellinen. 

Heuvostoliitolle Lontoon neuvottelujen tulos epäi

lemättä on mieluisa Jo siitä syystä. että 8e va8taa 

neuvostohallituksen yleista pyrktmysta päästä käyttämäan 

äaniv81taa suurvaltain välisissä neuvotteluissa Ja maa

ilaan edessä propagoimaan asennettaan varusteluJen supis

tamisen esitaisteliJana. Sikäli kuin neuvotteluJen tulo8 

voidaan katsoa Englaunin Ja Bemvostoliiton väliaen po

liittisen llhentymisen ilmaukseksi. se on 

maan MOskovassa sitäkin suurempaa mielihTvaa. Bemvostolii

ton harras halu olisi saada Englanti taivutetuksi kan8-

saan yhteisille ulkopoliittisille linjoille, etenkin aita 

tulee Euroopan "rauhan J&taaattoauuden. periaatteeseen, 



mikä ll.hinnä ta~oi t taa Ita-Euroopan turvallisuusQ-q

mysten JärJestelyä. TäsSä ~teessa neuvostolehdi&tO 

tekee parhaansa pelotellakseen Englantia Saksan tehol

ta uhkaavalla vaaralla. Mutta myOskin Kaukaisessa Idäs

sä, missä Kosko,a suurelta osalta perustaa laskelman

sa Japanin Ja Englannin välisiin vastakohtiin. yhteis

ymmärr,ys Englannin kanssa on Beavostoliitolle tavoitel

tava, Ja tässä suhteessa se selittanee suotuisaksi 

kiksi sen. että Englanti laivastoneuvotteluissa on suos

tunut antamaan sille vapaat kädet Tyynellä merellä. 

II 
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RAPORTTI n: 0 .. 51 .· ..... .. . 

Ko-skov-a ..... ssa ..... 6.. p:nä .....• I Q kuuta 1936 .* * 
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.. . .......... _ .... _ ...... . __ ......... .•............... _-.. _ .........•......... ....•.... _--.. .. " ,1 

Sitl mukaa kuin EspanJan kapinataRahtumain kansainvälinen 

kantavuus on kasvanut, ovat myöskin niiden tapahtumain .euvo 

liiton Julkisessa ellmässä aiheuttamat mielenilmaukset saaneet 

kouraantuntuvampia muotoJa kuin mistä tätä asiaa koskevassa 

kaisemmassa tiedotuksessa kerrottiin (Hap. n:o 49, 30.VII.). Saksaa 

Ja Itali aa vastaan neuvostoleh:iidOssä esitetyt syytökset ovat 

käyneet yhä ankarammikei Ja kiihkoisammiks1. Fasoistisen 

vent10n kuvataan EspanJassa olevan tQJdessl k~nnisa& Ja Ita

lian Ja Saksan selitetään EepanJan kapinallisia avuet&essaan 

• voi ttelevan, pa itsi yleensl Euroopan tasoistieten (siis 

klelenk~tön mukaan: yleistl sotaa valmistelevien) 

tumieta Ja Ranskan saattamista oike18todiktatuurlen 

myöskin välittömästi oaakohta1ala strateegis1a etuJa 

s.o. 1&1 vaste- Ja lentotuklkohtla Espan"an rannikolla Ja 

la. Sitavastoin lehdet tlalla edelleen pilkate. torlRvat 

88illa esiintyvät viitteet Koskovan sekaantumisesta EspanJan 

oih1n. Tlstl kirJoitti •••• ulkoasiainko.issariaat1.n 

JAKELUOHJE : 

Tavallllls. .. ................... .. , ................ .... .. . . 

UI 1 : A 4. 

J.k.luohjem.lI.ja : 

T .... IIi ...... 
T.valllnen ja lIalkel ... . ...... ... mlnlaterllllle • 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukelln. 
EI ulkomaaeduatukeen. muUa ulkoa.lainminllterlOn tiedol

tukailn. 



• 

• 

- 2 -

Ja Journal de Moseou elokuun 4 piivan nuaer08saan; 

" Mais toutes oes tables stupides et mensons'res des propasaDdiate 
fasoistes et des agents 'leur solde dana les autrea paya, 
produisent de moina en moins d'ettet m3me sur oeux qui l l'ord1 
naire treablent de peur et perdent la raisan d~s qU'il entendent 
1. mot Koseou. Car quelle peut etre. en effet, l'tMpre. 
produite sur un ~tre normal par lea tables berl1noises sur 
ne sait quellee &miesions radiophoniques venant de Kosoau et 
tereept~es par l'on ne sait qui au portugal, quand des 
ta~t ident et oonorets nous parlent de l'alde arm8e que 
B in Rome acoordent aux rebelles. Lea avions de bo~ 
bardemen italiene et allemands, qui sont envoy's au seoours 
des rebelles es~agnols, e'est une side tout , tait ooncr~t 
et r&elle apport~e aux rebelles fascistes dana l8Qr lutt. . 
contre le gouvernement espagnol legalf 

Viime päivinä on Neuvostoliitossa lavastettu Julkinen 

tavaikutus EspanJan kapinallista kannattavia kansainvälisiä 

tauksia vastaan. Elokuun alussa ryhd7ttl1n )[osltovan. 

Ja muitten Neuvostoliiton teollisuusseutuJen tehtailla JärJes

tämään tyaläisten mielenosoituksia, Joissa pidettiin p~eita 

Ja hyväksyttiin päätOslauselmia EspanJan kansanrintUlan 

ta Ja kapinoitsiJoita. "Saksan Ja Italian 

vastaan. Tämän moraalisen kannatuksen ohessa 

sa päa te ttl1n avustaa 

sesti. toimeenpanemalla 

luovut tamaan "vapaut ensa 

EspanJan kanaanrintamaa myOskin aineel 
~ 

~erayksil. Tyalälset sitoutuivat 

EspanJan kansan- hyVikSi 

Ja demokratian puolesta taistelevaa 
x) 

puoli prosenttia kuukausipalkastaaa. 

Elokuun 3 päivlInI Koskovan PuIlai sella torilla pidettiin ylei

nen kOkous, Jossa ilmoitetaan olleen laanl 120.000 tyOläistl 

Ja Jos sa yksimi elisest1 tehtiin main1tiuDlaiset ponnet Ja 

tl:lkset. Täma mielenosoitua- Ja avustustoiaint& 

kialle NeuvostOliittoon, ~öskin aaalaisvlestön keskuuteen. 

x)PolkkeUksena 
seva tehdas, 
kauttaalna 
taan. 

on eraa Volcan s&ka&laisten tasavallassa SiJa 
Jonka tyOl&iset -- ka1kat! heiaoaaaua syntien 
ovat sitoutuneet luoYUttaaaan 2 prosenttia palkaa-
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Kyseessaolevan moraalisen Ja aineellisen avuatusto1a1D

Dan JarJestaJinl esiint yvät Beuvostoliltossa. samoiDku1n 

sä muissa maissa. ammatilliset JarJestöt. MUiden maiden 

t aav i i n ilmiöihin verrattaessa on kult~in 

että ammatillisia JärJestöJa Neuvostoliitossa on Pidettava 

val~ion elimiin verrattavina. Mainittu JOukkotoiminta on 

asiallisesti valtion Johdon lavastama. Ja 

set merkitsevät oikeastaan palkansaaJain maksettavaksi 

EspanJan kansanrintaman hyväksi perittävää veroa. Tlllals11n 

kankavennuksiin, JOita toimeenpannaan milloin 

kinnlD. milloin lentokoneiden lahJoittamisen t.m.s. nimellä~ 

ovat neuvostolalset palkansaaJat hyv10 tot tuneet. 

RahankerSWsten ilmoitetaan elokuun 5 päivään mennessä 

tuottaneezt y11 12 milJoonaa ruplaa, mikl BWIIIia Ranslran 

gelksi vaihdettuna (36.4 milJ. tr.) Ieuvostolilton 

Jen keBkusneuvoston · mäar~ksesta on valtiopankin vllltykselll 

llhe t et ty I:span J 8D pällll1ni st eri11 e • .1oi t takoon • 

pankki tlUlöin on Joutunut klrsillläID melkoisen ku.rssltapplon, 

koska ruplan to sia.s 1&1 11 nell arvo on 3-4 kertaa alhalseapl s_ 

vi~lista valuutta-arvoa. 

x x 
x 

!IDID päivin lehdis81 on JulkaistuDa vlralllneD 

anto. Jonka mukaan R&nallaD hallltua Koskovassa oleY&~ 

hoi taJanaa kautta elokuun 5 p&1v&.na käSllVl 

lltuksen puoleen kehottaen alta l11ttJaäan i&D8~D alotte.seen 

Joka tarkoittaa s.kaanta.&tto.uutta ISI&DJaa asioihin Ja Joka 

aikafsemmiD 011 esltett7 J:Dclanrdl.l. Ja Italialle. O~tta-



vaati tlllll. Ranakan neuvostohall1tukselle tekeaa ea1t7s on 

aiheutunut viimeks ima mi tun omasta toI vo!lUksesta. 

Tiedonannon mukaan neuyostphallitla on antanut 

esitykseen my~nteisen vastauksen, lausuen samalla tolyomuksen 

etta esitys tehtaisiin my~skin portugalille Ja etta 

matta lopetettaisiin se apu. Jota eräat valtiot antayat 

panJan laillista hallitusta vastaan kapinaan nousseille." 
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Ioato ... " 13 palvlDl elOkuuta 1116. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

·U ,2' I :/J.. ." ;- iJC . 
• :0 1261 

I g _ ~ ~ •.. ! 

... ... , : .... 

fi Cl~ 
--"--

Herra • 1 n 1 a t e r 1 • 

Kunn101 ttavl1111l1n l&hetan !elUe, Herra • 1 n 1 .. 

t e r 1, ohell1aln& 11 kappaletta .08kov~1Ihet78tan ~ 

portte~& n:ot 52 ~& 53 tllta palvalta • 

• :0 52. Huhu Lltvlnov' ln _t:taata 

Skandlnavlan .a[hln • 

• :0 53. Punahen a1'lle1.1aa .lealuku. 

ottakaa Taa taan, Herra I 1 n 1 8 t e r 1, Q'vl..aD 

kunnl01tuksenl vakuutu. 

/e,,~ . 
V.a. A81alnholtaJa. 

Herra !uo.ari A. BlCIZBLL, 

Su_en ulkoa81a1I1111n1ateri. 

BelalDlti. 

UI 10: • 1(1. 
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Asia: HulL1l .L1~d._Y:.'. la .. _na8-_ . - -- --_.~ 

..... , . "..,' 

StaD41AaT·laD ... Jh1 .. ................................ . 

HuhuJeD Johdosta. Joieta (tOllU~ tietoJa Suo.ellkill lehoo 

dls" Ja JoldeD autaa. Ll~T1DOT llhlalkolDa lahtlal Tleral. 

lulle 08100. Ja aahdol11aeaU XODpeDhaalD8.aD. ole U.ota. 

D~. aita ul..-18t_ .. 14e. tl.k&l.Usl .. a lahet1.~D1a" Ul

lai.l.ta aatka.uQDAltelatata tledltaaa. 

BorJan T... a8lalDholtaJ. "'01 .1aoa.taa. kot~ .... 

lehduta luee... dl.tl _UDIlUel.ln. Ja .. 11 tU, eUI 

Dileta hlDeD ulkoa1aia~erl088111l ei ~1e41~1 ala ea"pll. 

hu_utU ku1 ~.ak1Il. eUI ul.koalD1aterl Xoht t la TU.ekeTliDa 

~U JloakOTU_ edell~tla LUTlaoT' 1D vast. Tle ra llua 

elä o .. ata p\lOl .. ~aa. pU_t .1Taa epa~odel1lllk01aeaa, et~a 

tlllalaea TaataTlerallu Toisi tapahtua Jo kulUTaa TUodea -. 
,.... J0h4oa. _1Alttakooa. eua uSa. iho. 

terla lfo_oT&A-Tlera1luu. Joka tapah~ Jo Ja kai TUOU. 

t.. ei ole tlhla MIUl .. aa DClV.ToatohallltU.e. tahol_ Ta" 
tat~u. 10. .11. LltTlDoT llb1.1kol_ Tleralll.1 .0rJ ..... 

JAKELUOH.JE : 

'anl.lille. .... .. ...... .... . 

UI 1 : A 4. 

J.k.luohjem.llej. : 

T.v.lli ...... 
T.v.lllnen j. lIalkal . . .... mlnlaterlOlle • 
EI ulkomaaeciuatukaen tledoitukalln. 
EI ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaalainmlnlaterllln tledoi

tukann. 
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a& 01181 1lae18eaa tod1ste... netyostoballltutaen aaar .... .. 

ta m1elenkiinnosta SJtud.1JaaYlu. nlUolta kuin pl_1a _ .. .. 

r1aa1taan kohta&D. 

TansllaD. as1a1Dho1ta~ h ...... Vl puhu •• 8&Dl hlDelle )q

.e ... aolevista huh1l.1s ta Ja s.nol. dUl hlD ollut n11 eta 

ede. lehd,1stl. lukermt. ns1V1sna 1l1el1pUeeaDll haD lauul 

ettl. Tanskan halllt1l.8. Jo. Lltylnoy 1~1.1.1 haluayu •• 

v1eraUla I:OOpenhaalD&s_. epalle.attl. n.ta1s1 alelllQ'nn 

vottaYaDsa hlnd teryetulleeksl. .U&I.D pllhetta ei .al.ata 

k1lltellkau baDen tietansen ole ollut. eikl. TUskalla. JOa.

ka ulkoa1n1s terl ei ole v iera1llut tUlla. ole "Mnlaiata 

a1hetta kuin IorJalla odottaa Lltvlnov'la v1.raak.en. 
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RAPORTT'! n: 0 .D • .. .... .. . ' . 
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Allia : 
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t CV 

B1.a pUT1II& ~1Il.k1_UH" _aHWlla d_k1r

~eela .wwoatollallJ.aa e .. ~ .• ~ ... Tel_U1-

I ..... al....... DIlhl.la ftOCal-

iltaa', alta ~ .... w'--'etaaa en •.• ua noeta 

1116 -. OH'" pal.ftluta_ pao11~l._ ikl.l\1okJlaa no

aUta1a. mal.uw_ nolla o_t.... pa1ftlub... lEDlED ld-

1aokD 181. ~a paol.' lJralllOJau\a 1815. aa1 noDll& wl

ua paoU lJralllOlIa__ 1.15 la lEDlED lldUaokka 1811 hD ••• . 

k:Iumn T.1MO ... n. .... _IWMlUl1& mt~la paln-

1n ka •• &1_ .... T.1ao 8J1lVU.'. 
Yow.apltM~ .i kA_k11".1 • ...a ainnn puoua'el-

1& ,,'Uall1a1l1a .oalEDMn Ja. ~ uaoMall uud1.at.k... l-.--- al.. .«a • , ,~_"IIIIID21_. ~ 

-- .. Il_UnaaU ....... aDI. .1 .... danOa q

nawlD1a 11 .... .., II. la ... 11.. laal-- 1.Y11al-

lv"'l. taåa~I ... _Ul·~_. 1.... tebe Ilelle ..... U18ebt 

..IAKELUOH.JE : 

... _. . .......... . 
I ... : ... 

..I"'.luohjemalleja : 

Tavelllnen. 
Tavallinen ja IIllkll .. mlnlllerilllle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoltukalln. 
Ei ulltomaaedustuk •• n, mutta ulko •• iainmit;lsterilSn tiedot

lukIiIn • 
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1InbJ,,"'UI ~ .. lll yalJ.t.r lla1l uUDl.a1-11-

tai arJoU \e& opla-l •• • n..ln1 Imi1ieMl. .., .ua 
.,.,... ~t..lIPl w •• _ o. Jaul • ..,I.. paat.a- ua-l

ai.al1lY\lll pUlrr1--'1 riitta.. 1all,... lllal ... 1_ al

kala. Jaua palft1uJraMll Wl. .. t .o1ie- 3. wllau-u-

no.l. ___ ali. band1lkll1._t lkAlullat. Oap. -~ 

60111 •• , .ttl arlEDltub_ oa U .. t01A u.1laa at __ 

ll11Da, aillA ~waplAe 301ldDJaUlIm_U 111t~.1 JIea,

'W08~111Wa k111lke1a11a w.natau"-lllPP'kh!:rbl1. J. ail-

U lDl .... naa n~II1a1 .... klbl'Yb ... ___ 1111_ 

alalla. TUta' .... ta ... RIlt .... ariml .. U .lnl ... 

1in'1 Yr3G-lDakl... u.aanou..... apor"l1Jl .. 1. (a~.II. ). 

ft.... raporU... oa ~a1a_ .... ~- uael3_ 

1laa4.rl.oia1 ... _. ..0. ba4erl3ouldlDJ- 11 .... , •• 101. '.nl
wriaal13oukJ1Data ywntea, aikA ae1kD, ku'u LIlle1;y ... 

'Oa eo1oUe •• l.tellea apulaia_ IaIpteea1 IIl.Ui .... oa 

al1*1r3011o .... 118 Jaua.auUaaut, e4el17"II, ."ä pual

•• em_laa ai..whwuUa .1 uneJre_n pI&.ta1ol larke-

.... IIl'Jq1 .. n .... 
Sl1llerL lulk1_u... 1~lt."U1IIl U.toOD 1la1;._, 

ettl. p.,..'." .... ll .. aiealub Imluyaa woa .. &1 __ 

011 1.100.000 aiert. ~ Ja~oo_Ua .. , .tu. uae1J .... 

• • MtJraf .. .u. palftl. .. aiell1l D~.tek1a lk1luo-

a.t.a, hatalå MlIla paIlt .. t.t aaauol&ea DnMl_ al1-

101 •• ,ta ~.. .-a..... .4011710'" .. al Ual ... alo-

1Ia..ak& oltd ... n •• DDon ~8k1a ... 1_1815-

11 lk1l1lOktata, .tkJlakl. .,.1;y9l1.".. .ocs.a 3. .'eDk1n 
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ftllea) aD- ..-81a .,uI"'''. e11 .. ,,,,,,, .. lada. 

pal~ea pt..-pl ~a laa'-- JaIole.t_ Maa ....... 1. 

0. lDl1tak11l 01;.1;\&_ h..toea •• 'U paal __ .-1~ ... 

woal U81a '-l.n.. alokDla.a lI&b& .1 01. r11PJNftl

Dea 7bl_MD .a1-_-t __ ldl1lO1Iaa l~ ..... 

e1;U al1h_ _ur .. U w1b1;1iaa -.Oa ukua po11U'iMa 

karalllta. ~olla P71"1U1.a ..... 1. -lllOtlranua1clDw 81-

.a1;_ pl.lq ao\&YI.b.. ~a ~oa_ Oll 1l.81ak__ .... 

.. _lJd1a. e1;U ~1r~.nYJl81&u lIDIIBat aU_ lu.-A1rA puat_. aDl_~" •. 1IT0_la aiell1-'Oll ~ouDa.. Oll 

huama1i~T.a1;l _~pl ku1a atnll1TA.a,01l k.~"". 

'1'IIIIIl po111Ula .. U tupeell1 .. b1 lIa1;aowa lEan1JUaJl 

~1a1 .~.1ialla T&1kut....... .U. polkauk-lU... harw.

lulDlla1ata llE1.laoklat. .1 ..... 181 mmo. ua.l~a. '117-

q1 ... al.aluT1IJI. e4al171;UIII.l lao'.ttnabl .4.". elo

u-lb'IA. aiDOll_ p1Iheuaol.ftIl u1I41a.kMIl ei allliJ1-

.a 1;arT11i8ial _.kitA puala .. amaiJaa hua.:U ... 11-

aI.Ia1aU. 

loka tapauk .. a. oa p14.'ta.. ael~. .,\1 
puol ... la. llE1.luolraa _,...ull_ ... laUa .1 Jolla ~ 

ra.Wb..... Il1IOnaoa _0*_'817- Ja oplaka1_11dDll1.u

ala lIDh1iaall. ... .,n •• luata_ Ja _UlI1ll w1lDl1;1ia

~a" 1IUDpo11UUala\& d)08h41... 1Ia11l11;~01l. ., .. 

• :rI&' paat... ...lJ- IIp .. vt'. Jolta -- UkUU

_ ul~1Ma nåatoTUlJd. ""1;1;&1- 011 puIIIltellu'. 

011 Ta' pl1i&11M' Tai - • ."a BaJtnD Ja .. uwa1iolU •• 
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.uillA ~'77 aoa waoDa 1'., 111IIla ........ pu

aal ... ualll3aJl 811. 01181. 01'_. ftlal • .uooppalal-

... ao1iaaD. 
SoUl_all1Rlu DDII&l\a ., ... apt.ea1 .!e'-

Uua neil oa b.~taJm', ."1, ~kD puhe....,l .. 

ft.R wlaeAPU." .1 81dDd arn \M IIHkUI "1WO.to-
111 toa nuha.1D1- uae1lU lal8~.ta, .. 111_lala

.-ll.paDOtepllllal... Ul._ t ..... lA ah60111 .. kal kabc1el-

1. naern-1kAluolral.1a ~".a 111lDtllP-M1 lepaDlllla ar

.a13aJl nIa~t_; Ur.lr&3" al .. Ya1.ella oa .4811 ... 

hucaat __ lIuki"" •• 11DA ab\e .. -. .tU 1UUAII nuo

n-t r •• en1-1lr.1luokat .,u.-lllal.aa aftdJaa JIUO." 
\eta... ont kAT,",öDlpo1.1Dta aia •• ta. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 1299 

Herra K 1 n 1 e t eri • 

.oauyaa... 20 pa1 v&aa elonuta-
1936. 

., ~ . ~.! . : : i ! . 

~ ~" ,j af.' · ; ;Se. . 

2'1g . ! '\"2 - ---

~urmlolttav111111l1n llLhetan 'teille. Herra • 1 n 1 .. 

t eri, oheeDll1tett11n& 11 appaletu .akoYD-lahet,etaa 

raporttia n:o 5' talta palYälta • 

• :0 5'. 'terrorlatljuttu. 

VaetaanotUkaa, Herra K 1 n 1 a t eri, Yakuut_ 

aJYt.aaeta kuDalo1tukaeatan1. 

Herra 'tuo_rl A. IUCZZKLL. 

Sua.ea ulkoaalal .. 1alaterl • 

•• lalakl. 

UI 10: 'I/L 

t 
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.. • .. 0 .. 8 .~ . O .... .1.... . .. .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. ____ -------- Sala~ en. 

RAPORTTI n: 0 ~. ; : , 
Ilo •• .,. . ssa 80 . p : nä ~ kuuta 19~6. 

Asia: 

8.. 11.d.D1, .1 U . lIoala,.,.D.- llhet,.atoa 

aI AJlo_leh Ulla taukaaB _ IV 6<& on kerrottu tUla .1"1.1-

Id a puolen., .. loatau. eeu.-

raa ... e. erA1 tA J'bi tT1akeakua"telula.. kuu:l_lan1 kla1. tyk -

eil a11". a.1U ma1n1 UA Jutwl taakae toa1aa1allJa.aU. 

kl..tkeJ'tn ~a a1h1n pI.aIll.r11Jl lJwwlrti01Utoa Joh __ t pU-

r1' a.. anU. p~.lt1dte 

.l1 .. k1a ennen 01kau4.~D. alllaJd.a. 011 ... , 

kuul-.u.1 kAa1tytaet _ra1a yhtAp1t1.-n1. a11D.& auht. __ • 

• tta rtall1.a1a. UecloDaJU»1a_ Ja ........ lahti.. ~1tyJco. 

81'" ea1t.ty1.U. ..1koll~. ann.U11.a llh1Dd .. la 18.a

tukaelUn. IIltrkitya. TaiiJEa on)åJl. lUuU.wa, .UI m.

aun1at1a. pQolueea D*-"1I6... ~atm .. au. ~.. tyyty

aU~~~ puol __ po1Ul1kllaa mhta .. Ja • .u .ta

k1Jl .~an,1aa _uw.t -nw. 'a1koi_ 0'- 011_t .t

... k&r~1at~ pao1___ al.aU p111..... ..... ._-

kohta. sta1.1D.1a ,.1&al1n,1aa (w.a:1al1.n J'IlUAI _ ... ) 

a.ou_~ .a1.1UA, _ t.otaall mU .. ld.a 9&1tteet oppoa1-

U-.u.atea lklaate' .. ll1.nU wl.~tnoli-lua_. tI. 

JAKELUOHJE: J.keluohJem.llej' : 

... : ... 
T .... III-. 
T .... III ..... j. U.1bI mlnlatarlOlle. 
EI ulko ......... tuk .... tledolfu oriin. 
EI ulkomaaedu.fuk.en, mutta "Iko •• lalnmlnl.ferllln lIedol

tukslln. 

, 
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puk:k:f.eR '!'rot.k1a, UDOTJena J. ma.nana 87Tttla1.W 

'-rroriaU.1a_ baaklalJta Ja n1'OU. aarbaa uu4a1.1eea 

.. UueUJa1..U olla.. ~puft1aU p1tlaUa • .,. .... tebo

kaUo. Julklaa alulalaJl kii.hottaataebt ballU,uUall. 

auOW1 ... n auunta:.Il. 'rlaA.aauuaa1..a1. Jtl.a.ltJ'JmlI DATtUI 

tllk.... ... etu. e81 tetyt .yytökaet UJlUlJl kalkb1ll 

8Uurl_l.\a oeal._ pellUltuT.' 'f'U'.1a 'nDho1lL1A tapahtu

a11A._kl .,-(!a, ol"'Juma J. • .. &1",11.-1014 .. Iluo

.lo1aherlttiilYlkai tukDU.Uu l~. 8aaa1j.... ...~'I dlte

"" oppoa:1 \10- Ja tarrorlaft.la1.atjdu1la1ö~ 011&1 wl1b1-i 

401.w lad.ba_ hilJ.1.mr.... oa pl.lt."T la....ua ju1-

kiila p1'O_ .. 1, Jo.. k1ihO\uDall1ll_ ..rk1 'T. Oll 11-

• ___ • IIU"- Joka •• 1 .. 1U .... U aJ.tall- bel..po.U Ja\104oa-

t1a ft1Ut.n.U. jl.rJeReJIIIUe helkkowl.. to4.tukaekal 

k11nn1tUwlHI huc:a1ota 41k1iatuurla luoDllO._aa alati uh

_.~ 11l ftU01hlR • 

unoUa... '-rar1atlJut1lll __ .a XeUW'oe1ooll11Dn 

qJqb_k1 ... a1111.1a .. Ulataan kanZ. 01_ mullut e81-

'-Uida ~ 1oUIJcHa' nll'ala ftrta teUa.. ..11 'Ta .. , 

joaka au-. auuraa poll1U1aea Ja.. ja lrwapa.J- 1&

T"='.R 011. Tllt.,...... _11 ae1a. __ af etU _1l-
1IO.toJIal.l1ta:a .1 UhI.Il __ .ui ole pp~ aika 11Jl1-

aU1D1.. pratTM ~ _1081... l.a.pabla d .. ~GIl 

ta1ou4elU._ ...... tuam •• at.a p&l'aIltaal.... lWDIlI 

Illlltata.. Il~U... aL_tul1aaa 1IU04o_. +) __ toa l.aa-

+) ftU ee1kJa1a IrDall8UaU .... .,lote. La 'r_p.'la.a&
to1ll1 t~a1l.a UiII. _all __ ....t ..... ba .. ta"a-
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~o~_ kerro... ella lluoll IIDIaottaa1n.. 0& ....... -

llUDa k1pe1Ja 81811n_ q""'~j yQllaa 0&, .". YI •• ~ 

on kUlUl1 1oU~ halllt.u__ u-aa.a1a11A lup.1IkaU. 

wlftU • .1 •• "1. w1w14_ pettA.1na .... ~oll" ale-

11.,al_ I.rQai__ auurt.1I. ~oukllDl.11. _Kuu".... 'l'1IIIrA 

ta.. ..... U81 YI •• ~Cbl kDh41awYD paklID~wuaa Id.rta

~.tI, a1h1a ~ kl.81 t81 1ol.ylDA ole_ .1uUu .11.10 •• 1 

.oy.tl ... auo401U.en .lhe.n; __ lla •• ~a11Jl tllaiaaua 

..tat t~la. la.~aauWlta1.D.1I. wkaft.l ta.1a- ~. 'WIlol &1 aa1-

n"'11.,n" J'leeaaA kDh41.1ouY& Dapan,l. (~oka ~o 0& tI7,.,-
c 

... ~DIl1"") prrkli kUIlU -'. YIe.töa L)JL) .. t~1In8 

aaill1 ""ja &1ntka1.. (wdell1a-1a tai luuloteltu.1a) YU

taaa ja 1l11ua to1ll1nu.lla Ylrell1 •• U .. lU81ll. .Ui., 

eUI. luYaUu ..... töll taloudalU... • ..... parantlla1.a 

on .lIIATt tapaht~U •• 

Mell... hu..uhtaaJl., · ettl. t.rrorl.t1~Q&u Yire111,I-

oleftll w.ltloaHlltCia41atukMa J'Ilw1'leuA &Iltaa ball1tult

..lle t .. yetulleen &1h_ \erOl U_ Il1.Uln, eUI. .... &11-

•• JcaD .... alaiet_. peruat1lllJ.a1.D- tull... w1aMD. ei 

.. .-pii Ia11Il UlIlftkllD Makka tulla nyai , .. __ alUlln

l&1.'a ~un1.1;1... puOlueelI. -olbeltal ~.1at.tul_ 11D .. 

.1al- poUllMwa pol11tU,.. toiJl1a" ja etta .11. 

perutuala11E11l'tokna .1 .111_ alt.MI" .11.rqtUI. ftl.

l1t..... paolue41ktawU1'1a. nell. Oll k\Jmll&uteUu, ettl. 

Jatk. edell. &1y. 

lu_ (1tY 1ID.1a .... -ln. aa. ka'" .. a, a6.III. -~), ~o._ 
hl.a l~UU u..t ... aiot. __ alataa .ull1. "2&n111& 
pI'O_te1l1a. IIN._ •• Dl"1'O--, nU .11&t~l'" Ja1.Jl
_~ 011 aiota Dl .. _ ~ al_ta al. __ , -,ta .tU _U-la_-.1- ftUIUlUeltaekS • _~ 11 .... t)II1ae •• a te"" 
talla1_ 81..-'-1 __ 1lAa" •• -1. 



\erroro.UJu.tun n ai UelF Oll J1l1e_ anta_' 91.. ala1-

Jla eMAk1Ja 8O\al.aUob_ rIll1l&lla qz'JUa JUuelle .18&

.. 1a1DkDa18arlaa'1l1e U1al.u__ \eho.... aaltUUJl ,ta_~ 

kity.\IIA. 

Dl te alua __ lnUu.. aaJlOIId.tIh Ubt.aultMa.. on 

anottu, puhe ... oleTalle Jutulla Oll a.nneUu 1170. Ue"7 

ulkDpo11Itt~ 9lrltya. Tlael yht~4eael a.ltat.r' Sak .... 

koh41atUft' ayytOkaet o_t hedUIIl .. ' huo1utua18ta sak

aan tAkllU .. ..a 8Uur1Ihety.'O ..... Jolla "'er81Dk11l tuntuu 

pelJdlITlD. etU Jutun Jdlai th17.aI Jom U.1l11olna aakaa

laine llhet~tO- ta1 kon.u1n.n.al. kDetataaa .... 

alIandal18014ubl • .llMk·.D Jutua. eait-e't.r ayytet1r,telä eI 

m1h"lhya DIytI aata.... alhe'. tlhln pelkoon; i \1. __ 

toln .18Altll ayyttltirJelM unia kDl'O.'aUa,j. 8) J IOOkail 

Sak.an aal.a1ata ~ Uol1l.. polii.i. ", .. 1aaIl. JlU4en ..,.,

tOeten, Jotka 111UYTU 'l'l'Dtatlll ,ta saDan ·ohraDan· 'Yi-

11.11n dl te'.1h11l euhtåa11ll, lIa~ sakaan auurllhe\y.'o 

lAhi" terkD1 tta.1l 'I'rot8kiJl Ja hAna 1nt .. nat10Dal.l- haDk

ul U__ kDIlpro.et to1r&1.t a lIa naa1n~.l8t.. lmaL'lWli et1. \en 

-..80.1- .1l111.eI. 
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.oakoyaaaa 27 p:na elokuuta 1936. 

SUOMEN LAHETYSTÖ 

11:0 1334 'II ~"2.. Jal.·: · J(, . 

-- ---

Herra K 1 n 1 & t e r 1 • 

XUJ1I11olttav1-'.n lahetan !aUle. Herra • 1 n 1 a

t e r 1, ohe8Dl11tett71D& 11 kappaletta KOskoyan-lahet71-

ton raportte~ lI:ot 55 Ja 56 tälta pa1Yä1ta, 

11:0 55. !error1lt1jutun paat,tt,a. 

11;0 56. lIeuvoBto111tto ja Sakla. 

Vastaanottakaa. Herra K 1 n 1 s t e r 1, sp1_an 

kuDDlo1 tukeen1 ftkuutua. 

, }1~() ~ . 
V~a. Aala1Dho1taJa. 

Herra !uoaar1 J.. UaZKLL. 

Suaaen ulkoaI1a1 .. 1D1lter1, 

• \t , • ljI. 
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.. K O .. S .. I O. Y .&. ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salajnen. 

RAPORTTI n : 0 ~ • . 

lIoa)a:,., .. . saa 2~ ... p : nä .,~ ..... kuuta 19 36. 
J{, 

As i a: TerrorlatlJutan päätyt$[ä. 
... ... '..J~ U 

8en,1iUilten ku1n raport1a. .\1 5. alun ... U kA

al ttelllllini Koskovan terrori sU ju Uu Il7t t~n a1 mkln 
+) 

__ 1 -.1.heeuaan on päät~t j. ka1kki 16 syytettJä 

että edel.l1.ad Uedomt.aa. aeloat.tut kla1. tykeet ju

tun poUHUa1ata tarml tuaper1atl. d7ttA ... ät yhtä peru .. 

talluilta olb~1l pältyttyl. kuln annan aen alka-

lI1e takin. 

01latudeakl7nn:1atA henk1lökohta1aa.U läaul.ollc 

_aieD1 w.lkutela1_ peruateella tieclAll ... akuuttaa, etU 

olbud~U yleaDd teki enneJcolta jlrjeatetyn ftllDl .. 

tuka4lLe 'l'1JII .... 1kute~ perustuu ennen kalkUa a1.1hen, 

ettA syytetyt .1dt olk •• tua yritUn .. tk:.l1n .alal11 ••• -

U puolustautua, ft&Il 1170ul..at syytte. olkakal ja e81 t-

+ ) Ju.twr hMraut1D1a ja .ui ta .en yh terde" julk18ta 

haoa1ota h.rittAuUä .. lkmja on neu~atol"41'" jul

ka18åul ai.-1aton peruateella uloste" Kosko ... u ... lähe

tystön aaJlOWe1 cUJaata&uka... 119 65. 

JAKELUOHJE : J.keluohJem.lleJ. : 

'l'aftl.l1.Den. ..... .. ... ..... . 

UI 1: • 4. 

T.v.III ...... 
Ta.alllnen Ja Ualkal . mlnllterilllle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultuk .. n. mutta ulkoali.inminllterilln tledol

tukalln" 
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tirit miltei poikkeu.kBet1ia oikeudes_ Jcatuvaiaen synti

S8ll. osaa. Il1kAli erimielisyyttä syyttäjän Ja syytettyjen 

välillä ilmeni, tämä koski epäolennal81a vlvahdukala ja 

shuseikkDJa; ylem.aä syytetyt sekä. itseensä että toi

s11nsa nähden siinä määrin tukivat syyttäjän tOimint ... , 

että syyttäjän uae11lk1n tuntui olevan suorastaan vaikea .. 

ta keksiä raakauttav8lllpia tulkintoja kuin mitä syytetyt 

itse eaittivät. Keskenään syytetyt oli~t täysin epäsoli • 

daarisiaj mikäl.i joku s yytety1stä (mainittakoon tässä .uh
teessa vanha trotsk1lainaD. Sm1rnov) koetti kuvata rikok

&eIU18. hieman vähemmän synkäksi kuin mihin syyttäjä täh

täsi, toiset syytetyt in.nokkaasti, Jopa pilkalli88 sti kerä

sivät hänen niskoilleen raskButtavia asianhaaroja, vieläpä 

erä1s sä kuulem1saani tapauks1.s _ .uorastaan pyrkivä. 10 he

rättämään kuul1Joiaaa hilpeyttä syytään lieventelaalän pyr

kivän kuSt&nmlksella. Usaimmat syytetyt 10.... puheenvuoron 
-

.. ades_an harjoittivat henkistä itaeruoakintaa Ja panat-

teli vat aika iaemDllui oppi-isäk.een Ja toimekaiantajakaean 

tunnuatamaa.naa Trotakia, vieläpä a.i tti vä 10 a8ll.onnal t_n tori

kokouspuhe1 ta muiatuttavia lausuntoja Stal1nin suunnan ylis

tykseksi. Ja i t.e eduatamainaa oppoai tiovirta1lll.ten kiroa .. 

m1seksi. Tähän suuntaan kävivät myös uaeimDlat i tS8ll..ä 

ZinovJevin ja X'8meDBvin lausunnot. Kaikki Uaä teki. ayr

Jäisaen eri ttäln vastenmielisen Ja tyapeä.n vaikutuksen. 

Erikoisesti mainittakoon, että oikeudenkäynnin ai

ka_ ei syytettyjen t.nolta eBi tetty Juuri minkäänlai.ta 

heidän oppoa1 tiosuuntana poliittista tai aatteellista pe-
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ru.a'tel_. Erla ayytetyla~ ~a1D mainltal Dmenenn a1-

koineaJl peru8telleen StaliniA- ..... taida kan:t...... ailli, 

ettA "Stel.ln1D Neu'VOatoli1toaaa ~teutt8aa aoaial1am1 on 

".hottentotUaoa1al1-.1a", mutta huomattakoon, ettl 101101 

lausuntoa 8i olkeudea_ eaittlDyt ltaJIlan .... ltse periaat

teell1sena kannan1lma1auna, vu.n. sen kertoi toln8D .yy .. 

tetty llmei .. at1 KaMDeY1n rallkauttaaiseksl. Syyttijl Ja 

useat hlntä alastA ... ät syytetyt selittlrit, 

tyilll el ollut ollut ml tiän aa t te81llstia 

että syyte .. 

peruataa, ... aan 

että he olivat ta ... 81lls1a k:rimlll&al1murhaaJia. 

Kysymykseen siitä, oli ... atko kaikki ayytetyt toai

aan syypält ... Ii tettyyn terror1at1s8en toimintaan, ... utaa

__ t asian k:ä81tMl.yä seuran .. 10 yleenaa IQ'Ontä.aaU.huo

msuttaen, ettl ft.Dhojen vallankumoukaelllaten ... 01daan 

olettaa auuremmitta epä11yk:aittä au1stu ... an ajamaan aaiaan

a YIk:.1ftltalalDk:1Jl ke1uoln ja että Stalinin diktatuurl. 

joka aj01 tta1D on ollut (Ja tä_änldn Jutun yhteydesaä 

011 ) varsin .... rlnen. helpoati wl Joutua ni1t'tlmäån ml tä 

.. on qlri~. Huolillatta a11 tA. ettl syytettyjen täten 

kataotaan todella harjolt1ianeea terlOrlstlata tolmintaa 

tai .. wllll1stelua. on tik:älä18ten haft.1JU1Oit81ja1n oa

kuudes_ edelle. yleinen Jdlai tya _. ettl ayytteeualai

set .. U,.t - Jo1da tiTtetty tekD 011 ... ain XirOYi.Jl 

aurha, Mklll jo k:ertaalleea olk.ulaa. k&a1telty -- e1-

rit 01181 a1heu.ttianee' Julkista .uurjuUua 811heo 1111;

ty"rtne llm1anto- ja k:11hotuakampanJoln88ll, ellei ka10l-
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la UllA oli s1 ppol tty kDtila... Ja lIanalnTIll .. NI 

eUalad. ftlli t sa'WaJl DTJqhetki.en tlluteea e4ell1'ttlll11n 

poll1tU.l1ll piI'mUniA, Joilla e4elli_uI rQOrUAaJl1 

on Tilattu. 01kMlaJutWl plU1't~ ~iclaa.ll DTt todeta, 

etu. Stal1ll1n diktatuuri on Jälleea luJe.'tanut otettaan 

Ja anttlDllt palot'ta~ 'ftl"otukaaA kaikille nuJ8JIl1.el1allle 

Ja tmymäUlbille aineka1lle. Trotski. on NeulOato11ito.

- 10pull1 .. aU hlniaty Ja kaikkia entl.1ä oppo.ltio

ml ehtä uhkaa ka tUlll.U.kaaa~ Ja parannuk_nQosta huolu.. t ta 

tutkiaua Ja tuexUo. .Tutu ulotaainen aika1 • ...-i1l oppo

al tloon kuuluneiaUIl henkilöihln, JOi4en Jo 011 kataot

tu saaneen anteeka1 enUayytenal Ja Jotka o11 ... t pääs

.. et huoattavl1n aa.u1.n (R7Jcov, 'l'oDla1d., Buharin, Radek 

J.n.e.) oeoUa, että Jutun pääftlkuttilll1a on etaittlri 

Neuvostolilton aiai.1s\en asialn alaIta Ja että .. n kaa

.a1nväll.et piineet -- Sak.an Til'8DOlDalaten .. kott_l»1l 

asiaan Ja 'l'rota1d.n Daaainvllia8ll 1ioia!nDall 41akre41 tointi 

llh1nnä. BspanJaJl tapahtwllain yhtll,Jde.aä -- o ... t ilmauk

.ia Juttuun lllt1;yul.tä aivutavottelata. 

tJlioJIlalaten suhtelden kannaI.. ta on syytä olettaa, 

ettA terrorlatlJuttu .1YU1la1~1Deen, joista er1kDl .. atl 1Il&1-

ll1 ttakoOIl aoa1aalidemokreetti.ten lnternatlonallen neulOeto

halli tuk_lle eel ttiid vetoClllus Ja ae. Moskovaa_ .... a 

halvekalft ..... taaaotto. ei wi olla 't'ihenUmlttä NeulOeto .. 

111 ton ullmaa1lla nautt1.aa arYOllantoa, ainakin Dll tä tu-

1.. nl1h.1. e1- kDIamn1at1ailn p11reihln. JOlden kana_ 



IDainter.n yhteia- ja kanaanr1ntaaatakt11ksanaa muka1 .. a

ti on prrkinyt lUOlllMll yhteykalä. HarJoitetun propagan-

4aD sekä Litvinovln raubanpolltilkan anaioata ulkomaille 

1evinnee1le käaitykselle, etu. Neuvos1ioliitto on kehitty

llläsaä ellei Jo suorastaan muuttunut 1änalma1sekal vapaa

nelisekai kanaanvallakBl Ja että neuvostohalli tua on 

aaemaataan kyllin va~ voidakseen luopua diktatuurin 

pakkovaltala18tmmista muodoista, on KOskovan terror1stl

Juttu om1 tuis1ne o1keudenkäyntlmenette1ylneen, Teris1ne 

tuom101neen ja yhä laaJ emm.a1le ulo ttuT1na ko ato- ja 

ranga1atuavaikutukalneeD käsittääkaenl antanut ankaran 

kolauksen. 
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As i a : ... . .e.uvQ.Go111Uo ...... Ja ... 8aka. • %' JL 

Beuvostolllton 8eka ulko- etta slaa~ol11ttls.8" k1.1e~ 

k~tosaa ovat, kuten tiedetäln, auoa1tu1a~1& la.eparsia vllt

t&ukaet 1a~eriali aUae. (eli n.uvoatovaata ia.n) s04an va.ara .. , 

~iaaa suhtee... ~7aJVaiala ~lnDlt7 ..... ntteJa Ko.kOvaa 

ta ova t ao.ht eet tolaa&1 ta lapaD1in, 1öoisaal ta Sak.aan. Irq

hetkista Ulannetta a"io11;...... on tOd.ttava, etta pa1IlO~ls

te, mi ta niihin JIDn1t7l1kohtlln tul.e, .el va.U on .11rt7JVt 

llateen. Vil_alkaiaet ta~ahtQMt ovat JOhtaneet aUh_, 

.euvoatolliton Ja Saks.n villen klrJlat7nelsl1s GIl k~QJt 

tieta kirellllll&kal aaaall. kulll Iauka1aen Ula kulaalla aill&

klll Moakovaa.. JulkaistuJ_ UetoJ_ aultaaa on havalUanaaa 

SOV1DDolliste. suhtei4e. aah4011iauute.. viittaavia ila1Glt .. 

•• seitat, Jotta aivan vi~. aikoiaa ostttai. ovat al

heuttane.t Beuvoatollito. Ja Sakaan vallalssa ao.hte1s .. 

hetkella llaceVIa Ir~ka_, oalttaln taas lalJaatavat a_ 

valJta.tultal., ovat llhi.... B8p&IlJU a,q1aet t&paht1lll&t, 

van terrorisUJuttaa Ja aole_1Ilpuol1aet 

"'AKELUOH"'E : 

... ...... ········ ······· ··I ... U1t:t_ • .. 

IIE 1 : A4. 

.... k.luohj.m.lI.j. : 

T.v.llinen • 
T.v.llin.n j. li.lk.1 . . ..... mlnl.t.rllllle. 
EI ulkomaaedultuk •• n tledoltukalln. 
EI ulkomaaectuatuk •• n, mutta ulko •• lainminlsterilln tledol

tukalln. 
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tolaenplteet. 

YhtelakDDD&lllstea kataoaaat.. ~ k.,tADaDlllapoll1t

tleten paaaaarlen yaa1oakkaleuut.ata ~ohtuY& .euvoatoll11ooa 

~a Saksan tlQ-s1n erUaine. auhtautulaen ZspallJaa alaUUa

aotaua on ~ohtanut IroskDftn ~a Berll1nin Y&llseen 

sun syyttelyyn sekaantual .. a. 

T.... on llaeI1D7t k1eleDk~tDltälD eneuaan tai yah_aa 

keADa saDDmalehtlklrJolttelUDa lIlol.-.la puolin 

ten IzvestiJa lausui LahetyatiSn aaao..lehUkataukaesa n:o 

66 eeloatetussa klr~oitukaessaan -a~ODaukalseD& 817100 

ten valhto .. - lIlo1empain aiden dlploaaatUn.a 

ken. TUla hetketla ei ole selkoa 811 ta, yolko Kspan~aa 

koakev&1n puuttuaattollluuasltouuksle. yolaaantulo ra~olttaa 

puhecaolevla llallUden Jatkualsta. Perlaatt.llt.ata auhtau 

mlsta KspanJan tapahtualla Ja a11ta 

11sta kaUD8a a. 1Il1sall.D tapauesaa el wol IIU1ltU.a. 

Kuten J!lUlssa yhte,yks1sd olen selostanut, aDllettlln 

MOakoY&D terrorlstlJutulle auUJl ohella .euvoatolllton ulko

poll1tti lSta IlUUJlta utumlsta yaataaft SakaaJ:llooTastaina kArkl. 

Samalla kuin S8kean valtlolllata poll1s1a Jutun yht~eaaa 

a17t ettl1n suoranalsea_ .,otaftlkutukaea. terroriatiet .. 

kOJen ftllll1 stelUUJl Stal1.' 1& Ja lIlul ta takUusla 

vaataan, sel1tettl1n Wko~aU klrotun- Trotakln olevaa yh

telstola1naassa Saksan Y1~oaa1at.. kanssa. .alden seta 

Trotak11n etta Saksaan Dlhden kOlllproaettolvlkal tarko1tet~ 

J- 8TytOatea Taatapa 1Iunla -- ehk&p. alheeD&k1n- on,t taaa 

Sak8ua taholla oll.et s1kllalslsa. 18b41s" levlt.~t 
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~old.n mukaan Trot.kl tosta.lalll •• stl har~olttaa walkutu .. 

taan yht.l.,..lrr,Jkae." .euvoBtolllto. (tai ~o.l.te~'ia' 

kaD,s_ ~& 118. b7YAk81. Kl8 ..... an :I.pan~. tapahh.t 

tavat t.hne.. Trotakl-ty~ks.. aJankohtai .. k.l. ~ot •• 

puhe e.aolewat seikat oalttain kletoutuvat yhteen 

ketellUll, suhtautUJlllata IIIp&D~aa tapahtual1. koBk.ftJl tya,.. 

atksen kailasa. 

Keuvostolllto. Ja S&k8aa v&llstea ~t.ld.a kannalta 

katsoen tlJtJnee olettaa, etta Sakeaa_ nalaa palvlaa vol

ma ... aatettu .0tapalvelU8&~n plteat&mlaea o. ~-yht~des" 

nemvoatohallltuksea IBkettaln paatt..... ~dlstukaee •• 

• äl.Z'lttUa l&h1vuo.laa otettavakal aotapalvelukseea puolitol 

ta 1k&luokkaa. Vaikk.a e&k.ealal et.. llJlte1d. levl ttlala 

to~a. Jolde. aukaan tla&a neuvostohallituk... .Ur&7l1a.n 

llman .uuta .elltetaäa aerklt •• v" pUlla1ae. arm.l~a. ale .. 

luvun l1SIAlltyall1ta 50 ~:lla, onkl. pld.ttava 11ia. ;yk.JA. 
x) 

kertai.e. .t •• tUkkaaa peru.tuv1aa, tl etaa puee_ol.wa 

uudistua epallealtta .euvostoll1to • 

Ja se •• 1kk&. etta Saksa ~ot~l. YlllttGaaatl n8mV08t 

lltuksen tOla.apite.a ~&lkee. 11.&81 a •• velvol11st.. pa1.

veluaalkaa, aiheuttaa pako.takia a~atuka.. _18 .. 1. fthvl .. 

tuwal. .otavot.in 7hte .. l&teals.. ~1118Uule.ta. .euyo .. 

toll1ton ~alkia_ .1.11p14. on U.teDki. ki1l:mlt~ SIk

aan ty ••••• aol.vaan tol.enplt...... 8U~ ~a huole.tmDat~ 

xJ s •• \1i!.Da7bekal. aUa raporUa. a:o 66 taata aslaata 
on e.1tett7, koro.t.Uakoon Tiela •• tta a.t&ntUlltl~at lIatewat 
puhee .. olevaa ,-ta.,lt .......... tark01tta ... vakinai.oa armel-
~aa b&lUatllvlata llJllD1l& JOllltU ••••• 1el .... ' kuin kYaaU
tatl1vlsta wahvl.taalata aeka •• oh ••• r •• orvl .. 11.alal.ta. 
kiaa1 .. n araelJaa .10.1uY1Ul 11.&Ia1aea 0., kut .... otu •• rapor
U .... laltt1ia, .1 ..... aaJIlolllu., Jo .. tod-.Rlia_. aUa 
o. otettava hllOalO_. oua t ... phtauu 1lIa1_t.r1al.ia )ramal
ta )raho •• 01181 ollut tot.utottav18_ 7Mollki. YUOaitta1.0. ua-

Jatk •• eur. .1Y. 
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huoalota. On hUO_lI.tettu, ett.. SakaA raullualkdlUtll ar

.. 1~ bavaa ail~ooD&ll abha fthn.1a.ai ~ eU" 'Av. 
aelkkaa oa pldet~ .. ?& todlateeaa agr.aallviala*. .1~18t& . 

li.hinn" .euvoatolUttoa Taata... !"salkla nht .. aa eaU .. 

VI' auaalal8i. .....ltteU.. ~. a ... a ~1Illt1a_ aaaaa i18e .. 

t....... hll.olestue1l1Uutta molema1lla tahoilla. ~llTaaVaa oa , 

sa oheasa, ettl aolemmla puolla levltetaaa l18elaeatl 1 

olteltu~. tleto~a toiaeasa .. a.sa vallltaeviata ellatarv •• 

vaUeuksiata. 

Saltaan ~a .euvostoll1toa valistea auhteidea vii ... i. 

kainea ltI.r~ist7a1a8D ilaenee ~iaessa aanaDYaihdo.sa 

aI. auodoa .. , ett.. kuaplkla puoli aataa 7aa&rtlä 

al tol.ea va.raatavan aole.pala valtiold.a valist .. 

ulla 7l81st.. rauhaaUla.. ~vm-Dkla aau. ~ul1.taaaa rau. 

ha~aRdea vllpltt~eata riippua alid.n alel .. 11aal ... 

~en vel.... aota tai rauha. !oivottavaatl on 

aen tilann. ••• etta kuapUla puol1 li.ht.al.a tulevalaaa_ 

dea kannalta varoo tek ..... ta •••• llista alotet_. .U .. 

koiu.tt aeuvoBtohallltukse_ tule.. •• hroopaa valto~_ 

vallsen tilaateen rauhaaoaai.en kehltt7ai8.a baaalta 

tl.. panevansa toi YOJUI& eADen 'ta 1l:lt.. .Uha. 

oa voit.ttavi.sa ~D8'tin ItA-hroopan atatus tllO'a t.aID.m.~ 

garaato1alaen ltanaalle • ~01l01a hroopaa ftuha alaaJtla 

siltla alkaa .. atalaitD arvovaltai.e.tl turvatult.l. 

Osotultaena .euvoa*ol1U_ ~ Saab tllll.ah.tlt1.t. 

~atk. edelle .lv. 

DaluoJlaa plttel.a.S''"D''''IIb1 ... lkal.u'tka 1allk.ta .. 
t0111toa8& 1.1 al1~. ~ 8Otav.oatea lkIl.okta arYl01t& 
al. Palv.1 ... 1_ kad.n ~01lko1a_ oa YIJllat..... 2 ftotta. Pua 1-
.an ar .. i~ .. al •• 1llYUa 11.1.Ia1a_ rl1ppaa a.lbt .. ti~a1a kl.a1-.rk
.en 'lllkaaa vala..... biinat&ikl.1at.. pal ~oud.ata ku1Il 

~tk •• eur.alv 



-~ -
IlUhte14.a kire74e.ta voldau. :tuta &111118& a&lattUla, ,1-

tl& .ita .e1:t:taa, etta .euvoatollltos_ vlt.. vllkte~.a 

aikana huoaattavan kerkeaatl oa pantu aerkl11e tlelot. 

~ot:ta aIJttavat vllttaavaD .euvostollltOD ~a lapaDla 

sen aovlDJlo1l1auuden mah4011illl1uka11a, ~a ~ot:ta a11. 

taisivat, etta , Beuvostollltto, ~lDnlt7ksea 11eveDt7eaa& 

141ssl, vol.i ke8klttaa huomionsa ~a tolaenplteeas& 7ka1 .. 

oaaan Saksaan pala. TasSl. auhtees_ ansaltaee huoalota en

nen kaikkea Japania enti .. n tlkAla1aen euurlahetUlaaa o. 
tan eal1atyalnen , ~a val:tutu. Tokiossa, 

t7 huoalota Ko*oftJl-llh8tyatU 8&Iloaalehtt:tatnubllaa n:ot 

63 (20.VIII.) ~a n:ot 67 (27.VIII.). ~ut __ 1Il1t1l1sta kat

sauslata llaenee, Ohta on Tokiossa eal1nt1llYt ..... vo.to

liiton ~a Japanin valla8& bTo:t:tll·att~aaoplmu:ts8ll puolt 

~an _. aikA .e1:t:ta Moskovaasa on pantu aer:t111e llaela.lla 

m1ellbTvllla. 

~tk. 84.11. alv:lta 

kaytettavlsal olevaa up.e.rlatoa alara.tl 7". 
ta aeikoi.ta.. 
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Herra II 1 n 1 8 t eri • 

ItUllDlol ttavl1111l1n U.hetan 'fe Ule. Herra II 1 n 1 s

t eri, oheenlUtett11d 11 kappaletta lIoskovan-lahet1" 

ton raportte~a n:ot 57, 58 ~a 59 talta p&1valt •• 

• : 0 57. Beuvo atol1i tto .1a Eapan,)a • 

• :0 58. 'ferrorlatl.1utun ,)alk1kalkuja • 

• :0 59. Kaukaisen Idan tilanteesta. 

Vaataanottakaa. Herra IIlnlster1. arv1mman kunniol

tukseni vakuutus • 

V.a • .&.a1a inhol ta~a. 

Herra 'fuo_rl .&..H.A.CKZILL. 

Suo .. n ulkoaala1naln1aterl. 

Helsmk1. 

UE 10: A 3(Z. 
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SenJ&lkeen kuln Koako ... a8sa .eU"'08tol1Uon ~a 

ken elokuun 23 palvlDA tolaltetull& noottlenva1hdolla 011 

tu, ett& .euvostollltto kleltaa .otatarvlkke14en vl~ln Kapaa. 

~aan heti kun Sakaa, Italia Ja PortusalI yht.Jvat El!Ipa~an .1-

81l118.otaa koskevaan puuttuaatto.aaa4eklaratlton, neuYostohallltu. 

8aaUol _iDItunkiellon vot.&an elokuun 28 pA1vlata alkaa.. 

~lelto annettiin ulkoaaankaupan k~~oalsaarlaatln taak7klr~een 

lIUod08aa. 

Va1kta 7htJa1nen Ban8~n puuttuaatt~uaalottee.een .eu ... oa

toll1t~ vlralll.a. ulkopo~lt1lkan kannalta ep&11..atta 011 

v08tohallltukselle mieluisa tilaisuus paa.ta 7b4eae& l&a81-Earoo

pan valto~en kansaa e.11nt7aaaa Euroopan rauhantl1an tarYaaJaaa 

~a BUurYaltapolltl1taD taaaverta18ena 08&DottaJana. aiheutti Es

panJaan kohdletuva puolueettomuusa.enne tallla pakostakln rl.tl

r114an toisaalta vlralllaa. ulkopolltl1taD Ja 

'1'111 sen ka7halletO. ael.. aJaa18en vlll1la. Vl1aekat.&181tuBaa 

euhtee8aa 011 -- palt.l .oatatera'ta Julkisuutta karttaa .... a 

JAKELUOHJE: 

... ... .. .................. ~.v-.J..l1 ..... . 

"1: A 4. 

Jak.luohje mall.ja : 

Tavallln.n • 
Tavallinen ja 1I.l kal . m lnl.lenlllle. 
EI ulkom ...... tuk •• n Iledoltukalln. 
Ei ulkomaaedu.tuk •• n. mutta ulkoaliainministeriön Uedoi .. 

tukailn. 
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mlntaa Ja sano .. lehdlsta. .adrldln hallitusta kl1hkeasti~

aattana auhtautual.ta •• .euvo&tol1Uo. k8DD&ll0t9ata ollut 

nlmeDOII&.1se.. llaukae. BepanJan halli tultaen QVllaIt 

pantu rahanker~., Jo.ta nut _ tUlla ei ole 

puhuttu mltaän .en Jalke.. ku1D Julkalatli. tleto 

D&D frangln labettlmlsesta E8panJan hallituk8elle. 

MalnltQD ristlrildan valkutuk8e8ta neuvostohallitua 

sol tarpeellisek8i antaa koti- Ja ulkoaa1a1l1e pUreille 

ta vlrallls1uontoi81a sel1t7k8ia 7ht,.18eatääD 

tolmenplte18iln. Tässa tarkoitukaes8& pa.tli. sata Izv.stlJa 

etU loumal de K0801lU klrJoltt ... aa, etta .euvostol1iUo to

sln perlaatteelllsesti ei voi hTvli-.Ja sellaista lantaa, .t

tä JoDkuD lIaan lal111nen hallitu8 Ja slta vaata.. nou8ae.t 

kaplnoit81Jat a •• tetaan ri ... atettuUD a8emaa. kleltlaAlla ul

koapain tuleva avustu8 .ole .. 11ta, mutta 

kuiteak1D o. päAttqt 7hVa Ranskaa alottee8een, koska t~ 

hAI1 aaakka -ta8o~tlaet maat; (erikoI8.sti 

hokkaa8tl avustaneet EspanJaa kapinallisia, 

Saba) ovat te-

Jan hall1tua el ole 8aaaat 80tilaalUsta apua u.lkoapai., .1& 

kos~ ulkovaltoJen puuttuaattoauua D&1aolle_ tostaslalllsestl 

aerkitsee kaplD&llist.. as.... huono.tualsta. Saaalla 

tlln, etta on tarkoin valvottava, tuleYatko tasotstl8et 

todella ~tlDDGsaa noudattaaa.. punttu.attoauuasttouautslaaa. 

Sallana pa1vaaa ku1D .euvostohall1t_ klela:l 

keiden vlenn1D BspanJaaa, se korostt IQ'OUahltata suhtautla

al&taa. E8panJaa hallltutae.n 
x) 

ti8en eduataJaa. !&kai tuli Maroel Izrallevlti Ros .. berl, ~ 

xl 11i1t1ilil_alr~kae8. puhutaaa •• uv08tolalseen tapaaa -t_sl
valtaisesta edustaJastal Kansai.valtsessa kat~ ... edustaJalla 
tassa tapa~e8sa on sunrlahettllaaa arvo. 



apulai8ena 
TUaenl 011 ~ansa1Dll1ton lle1ss1hteerln. / Ja aita enne 

suurlahet,st On neuTok8ena Parilsl.ea. .euTo8toleb41.8& kerro

taan . ettl Madridin TlestO suurella ihastukHlla Ja 

t ukeella otti Taataan R08enber«ln. Joka Jo 29 p:nl 

ta ~attl TaltuuakirJanaa B.pan~ tasavallan pre.identille. 

Ja ettl tlsaa lhteydea8' it.e.tIAn 8JD~l 

osotuk81a Beuvostoll1ton kunniaka1. 
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... • . 0 .. S ... K .. O .. V .. .J.. ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: o .~ •........ 

Maa . .kD.D .. ssa .3 ...... p:nä.Y7'-........... kuuta 1936. yy 1).0 '!a..r~ ~ . . ; Jl., 

As i a: . T~r~qr1stiJutu.n jälkikaIla1ja. 
1 i 

. · .J10 ' . 

Neu"1Oatoleht1.en. Julkaisem:.at tiedot Mosko~ äaket

tUllen terror1stiJutun aihtnttamista tai siihen 111tty

'YIa~ puolueen Ja neu'YOstICnal.t1on 'Y1holiI.ten palJasta

lIl1 mau ovat ri.h.1 tali.ltn lak:anDeet. Vahingollia ten um ... 

ten paljaatua- Ja kara1m1atoim1nta jatkuu kui tentin 

saatan... olenen tietojen DlU1man edelleen, vara1nld.n 

puolueen piirissä .ekä taloudellisls.. 181 ta kai ... , Jot-

a syyatä tai toi_sta ovat .ynt1pukld...n tarpe ..... lWn 

uusi peNatualak.i muutaman kuukald8ll perä.~ tul... hy

'Yälasyttä'Yäkll1, on VIU'IIaA, .ttä Täestön .n_pää kuin 

puolueenkaan kB.lDm4..saa .i uakall.ta uneksiaaan valtio

.ää.Ilal5n ta .... i.n demokraattinan vapaukai en käyt tiiJI1 ..... 

tl. ta'Yalla, johon .isältyisi vallaa .. ol.nm suunnan ar

'YO.telua. stal1Jl1n diktatuurin vala ja maine on louk

..... ton mahdollisi.ta talouclalllaiata J. poll1U:Ii..i.ta. 

.pilonDistlD1m..t. huolim.tta ja aiaäa.iuDkDm1saarlaatln 

'Yaikut\18 on jäll.en .. &ml t .nalarYOis.n ..... n. 

Terrori.t~pro •••• l1n auoraDa1 ... tl 1iltt~en h.arau

Wmien (SOkDljD:1.koun ayyt.juUu, Buharln1., Pj.takD'Yia, 

"'AKELUOHJE : JakaluohJemaUeJa : 

Ula: ' • . 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja Halkal ............... mlnl.teriGHe. 
EI ulkomaaedu.tukoen tledoltukolln. 
Ei ulkomaaedu.tuk .. n, mutta ulkoa.lalnmlnl.terIGn lIedoi

tukIiIn. 
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Radelt1a Y.IR. lcoalta.' 'utk1muk .. ~) kehlUJiU_atä ei ole 

toi.tahelral llJ1loi tettu mitään uutta, jo'" .1 tiedetä, 

tuleeko terroristljuttu saamaan ....nkaltai.l. jilklDAy

töka1J. vai sel Ti tetäänkO Dbä ja tlco .1 utut kalk__ hll

Ja1~u4.a_. Mainittakoon, että Izve.tij. yhä Jollal ..... 

numero •• an ilmoittae pää\oimi ttajakaeen Buhu1D1n. Rad.k 

ei ole ea11ntynyt lehden palatoilla .an jUuen kuin 

häntä vaataan alotetUln tutkimu.; neu"fOatolehdi.tö on 

.i te. nykyisen poikkeukselli.an Yillcka.n ulkopol11 ttiaen 

mielipiteidan vaihdon Ja kabakoinn1n .1kana jäänyt vail

le tätä kärkBvätä kynää. 

On luonno1l1 ata, että terroriatijuttu ja sen 

j.tkovaiheet ovat sekä NeuToatoli1tosaa että ulkomailla 

aiheuttaneet runsaaati huhuja, jotka uaeissa tapaulca18sa 

ovat voilDBkka •• t1 .anaatioluante1 a!.. j. 11ioiteltuja. mu

hln on kaikesta päättäen laakettava SUomenld.n l.hdisa& 

esUntyneet tiedot kommuni.tisen puolueen pol 11 Uisen toi

miaton Ja neu.,atohalli tukeen sekä puna1aan armeljan p11-

ria.. tapahtuYiata tai odotett.Yisaaol.eviata vi.ld.val tai

.1.ta puhdi.tulc8:l. ata. Kun e.1m. on kerrottu kansankomis

saarien neullOaton puheenJohtajan KolotoTin olevan pidä

tett711ä Yirantoimi tuk.ata, mainittakDo-D. että Molotov tä

kIläi.ten tietojen lRukaa. on ollut loppuke.an aikana 

lomalla ja ryhtyi jälleen hoitamaan tehtänään elokuun 

31 päi väDi. +) )(1 tä punaiaeen armeiJ.an tulee. lcohdi.atuvat 

+) IIolotoYista puhuttaes .. huamautettakDon lR1elenld.intoi8ena 
.. ikkana. et1öl. hilwn nimeuaä terl'Ol'1sUjutu._ ei es11ntynyt 
.yytettyjen .lUDI&ttaYiJul pää.ttlmian johtomie.ten Joulco .... vaikk. 
tlld -kunni.- Stalinin oh .... tuli Vorolnonlle, ltaganovi tlUl. 
y.m. SelltTkaanä tählln lienee s., että MolotoYi. pUnvutol.n 
Jtu1n e81m. 1'a8llnoTl dl. picletälD a1 van epU ts.nU_nä tyypplD11. 
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terrol'iat1ju.tun yht8ydeul 8OUla8bltnk1l01.U (Scha1d.~, 

KUzm1 tieT, PUtDe. y.m.) vaaaan 8al tet7~, erlka .. n tutkit

tartna ole-v:at SyytÖk88~ a1.n.ald.n auurlD111&lta oaalta Ten

holhin, 2 - ~ vuotta a1t~an. _ttune1ai.ln ta pahtUll11.n , 

ne elTät nyqhetken kannalta 11ena poliittiaesti ajan-

kohta1sla. 

Iramenjev1n 

Puna1. 88n al'lD.a1 jan enUaaJL yl1komentajan S.8. 

äakattäiaen kuolaaan aaettaminen yht..,teen 

terror1at1jutun laula_ on myös. llmeia.e.atl laaketuft 

miel1kuY1 tula.en tilUn. Täällä julkaiatun. ruum1inavaua

laueunnon mukaan S.S. KamenJev1n kuolaaa alheutul verl

tulJaata; jos yhtey-a te.rroriatijuttuun 011a1. ollut 01 .. 

maa_, o11al hänen. mainettaan tuakin säästetty. 

Päinvaatoin kuin m1hln puheenaoleva t aenaatiohu

hut vlittaavat, on todeta .. , että terrorist1.juttuun 

11ittYTät paljastuk .. ~ eiTä~ tähAnastisten tietojen mu

kaan ole kohdistuneet muibln huomattavia.. asem1a_ ole

nin henk1.101bin kuin n11.hin, jotka paljaatettiin i tae 

Oikeudenkäynnin a1 kam. 

+ + + 

111 tä terl'Orlstlju~un ulkoma1a11.n valkutuks11n tu

lee, kl1~i ttää huomiota m.m. ae sellUa, että on ha

ftlttaTiaaa aelTiä merkkejä jutun kielteisestä ~ikutuk

.. sta l(oakoTaD kommunistien ja länsimaiden aoa18al1de

mokraat~en 'Ylle1.b1n. Täatä OTat täilll olleet llmauk

__ u.aeat aanoalehtien kii ... at kirjoltukaet, 30i4_ 

aihaL_ o_t olle.~ erl _lden 8Oaiaalldemokraatt1aten 



lehtien dhemmän mairittelnat lmaunnot ter:rorhtijutue

ta ja lI. sekä .Amsterdanin internationalen johtomi .... 

ten sen yhteydeasi neu'Yostohall11;ukae.lle eai ttämän v .. 

toomukaeJl hylkäämi.atä. Pai tsi Oslon aosiaalid_okraat

tista lehteä, Jonka edustamaa puoluetta IZ'98st1ja ja 

Pra vda ovat syyttäneet suorastaan Trotald.n suoj elem1-

sesta, nanos-toleh tLen kii vaista moitteista ovat s .. -

neet osansa sekä "Daily Herald" että mikä yh-

teiarintam8pyrintöjen kanna! ta erikoisesti on pantaft. 

merkille "Le Populaire". 

Terroristi jutun aiheuttamana ulkopoll1 ttlsena 

seuraulae.na main1 ttakoon vielä neuw.1loball11;ukaen Nor

Jan halli tulcaeUe eai ttämä vaatimus Trotskin karkai tta

lRiaesta. Vaatimuksen, jonka yhteydessä T1i tattl1n Kan

aainll1 ton Neu-mstosaa Jugoslavian kuninkaan ja Bar

thoun murhan jälkBen todettuun Liiton jäaenvaltioiden 

vell'Ol1uuuteen auttaa toistaan taiatelua.. terrorismia 

vastaan sekä ilmoi tettlin, e~til jatkuva turvapaikan 

myöntäminen Trotak1l1e voi vahingoLttaa Neuvostoliiton 

ja Morjan välisii ystävällisiä suhteita, esitti Neu

yos1lol11ton Oalon- lähettilla Norjan ulk:omin18terllle 

.. maoa päivänä (28. Vili). jom Norjan hallitua lehti

tietoJtn mukaan pää.tti Trotskin karkoitetta_lasi. Tääl

tä käsin .i ole ollut tOdettavis", mikä on ollut 

näiden tapahtulna1n ajallinen suhcle ja olivatko ne 

sn-yh teyduaä k.skBnHn. 
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..... ~ .. g.JL.~ ... 9 .Y.4 ...... ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salajnen . 

RAPORTTI n: 0 .. :ii ..... ....... . 

MoakD'Ia ........ ssa .3 ..... p: nä ... syy.a .... kuuta 19.M • . 

Asia: 
tt, 

. ~HiM.1.l.Ol1 ..... ~cUlD. ...... til.a.atee.ta. I . 

Moskovaas.a Julkaistiin syyskuun 2 pä1"tänä "drall1-

n8ll tiedonanto Ulko-llongolien Ja Mantäultuon ri.listen, 

T1ime Y\IOden. marraakuusA katkenn.eidell neu~ tteluj en +) 

uudelleen alottamisesta. Tiedonannossa selitettiin aaia 

ulko- mongol1a 1&1 sel ta (t. s. neuvo ata lalael ta) kannel ta aeu-

raavaati: 

Sähköteitse käydyillä neuvotteluilla on Mongolian 

Kansantasavallan Ja Mantaultuon hallitusten kesken sovi t
tu, että raJaselkkaU8~en aelvittAmiae8tä käydyt, viime 

vuoden ma:raaltuun 25 p:nä keakey·tyneet neu~ttelut alo

tetun uudelleen kuluvan syyakuun 25 piirinli Mantåurian 

as_lla. Senjälkeen. lcu111. kysee8aäole.t neuYOttelut 

Mant~ukuon vaI tuuakunnaD.. ylettOmien. yaatimusten 'VUOksi 

katkeai vat. sattui joulu-. temm1.- ja helm1kuun ukana 

pääaaialUsuti Buir-Hoor- järven tienoilla lukuisia raJa

aelkkau.lalia, Jotka huoD18 ttavaat1 kärjisti vät tilann.etta mo

l_pa1D ftl..t1oidea Yälisellä rajalla. Haluten se lVi tiUA 

aelkkaukset rauhanomaiain kain0int JIongolien Kanaantaaava!-

+) 
Neu-.o t teluJen katkeam1_sta tiedotettiin lIoskovan- lähe
tystön 28.n. -35 pUWltyaaä raporU... 19 57. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

1111: • 4. 

Ta"ellinen. 
Ta"alllnen ja 1I.lkal .... mlnl.tenGII • . 
EI ulkomaaedu.tuka.n tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuka.n, mutta ulkoaslainminlsterlGn lIedoi

tukailn. 
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1811: ball1~ua Ti1me belmikullD. 29 p:nä. ehclotU lfaD.tiukuon 

halli tukaelle, että Tiipymättä asetetta1al1n sekalaxllltea 

selvittämään raj aselkkausten syitä. Vastaukseka1 tähän 

Mantlukuon hal litus ' &1 tti joukon vaatimuksia, joita 

Mongolien Kansantasavallan 011 mahcloton h~ksyä. Myöhem

min Mantiukuon halli tue kui tenk1.n on luopunut asetta

masta näitä vaatimuksiaan neuvottelujen alottamisen ehdok

s1. Nyttemmin on sovittu, että syyskuun 25 p:nä alka

va konferenssi tule. käsi ttel~Un. kahden sekakDmission 
asetUm1.sta: tois.an Imm:ission tehtäYäksi tulisi mol __ 

pain valtio1.dan välisan rajan tarkistaminen, toisen taas 

rajaselkkauksien vastaiauudas&a .attuVien .amolnku1n 

Jo sattuneiden selvittämtlen • Samalla kuin Viimeksi-

maini ttu komissio asetetaan, konferenssin myös on määrä 

sopia pysyväis i stä raj avaltuutetuis ta , Joiden tehtä~äksi 

tulisi (ylanplaii asteena) .elVi UU raja.elkkaukset, sekä 

määrätä näidell valtuutettuJen slJoi tu.spaikat. 

Edelläselos tetun tiedonannon johd.osta on syytä 

ensikaik1n huomauttaa, että kysymys rajan tarkistamises

ta on ollut nimenomaan Mantlukuon, sli. Japanin vaati

mus, j onka hyväksyminen merkl tsee myönnytystä Ulan-Batorin 

ja 140skovan taho 1 ta. Toi saa! ta Moskova neuvottelujen vii

me 'JUonna ollessa vireillä lelmaai ehde.tukeen. r.java!

tuute tun a set tamise .• ta m.m. U1ko-Kongol1an pääka upunk1in 

vaatimultaeksl, joka tosiaslallisesti merki taisi diplo

maattis tan edustajain vaihtoa; tämän vuoksi m.uni ttu 

vaatimus johti neu-wottelujan katkeamiseen. Tledonannosta 

ei selviä, m1 tä myöxmytykslä Mant8ukuo puoles1aan nyt 

on tehnyt. ä.k .... ln1l1ul neuvostolai..en peräytymlsen VIlS-
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t1kkeeksi. Näh~ä~sti Kantlukuon puolelta kUitenkin on 

annettu joitakin ta.ia ai1tA, ettA lIantiukuo korvauk .. 

seksi rajantark1stusvaatimukaelUla bY.~_stl puol_taan 

tekee JlTÖnnytykaiä. rajavaltuutettu.ja j. DA14.8Il aa ... palk

koja koska...... qsym;yka.esaä, joten aikai88lllll1sa neu..,t

telu1.ssa arkaluontoiaeksi oaottautllnut kysJl!Y'a I4antäukuon 

41plomaat~ises~ tunnus~iaaata voidaan ~lttäi • 

Täten on .11s jälleen olema.. DLahdolliauu:s Neu

vostoliUon ja Japan1n vasalllwltioiden Tiilisten suhtei

den saattamiseen tähänastista säännöllls8llllläll.. kannalle. 

Voi ta ne en olettaa, etU puheenaolna alote -- konferenssin 

tuloka1 . .. ta rllppuen - on tarkoU ettu ensi askeleekai 

vaataavanla1atan järjeatelyjen aikaansaamiseksi myöakin 

Neu~.to111ton ja Mant.iukuon väl1aallä rajalla, m1kä. mer .. 

kita1a1 Neu"tO doH1 ton ja Japanin välisen rajaJännityksen 

merk1ttlTää balpottumista • 

Samalla kuin täten on hava! ttavis.. Kaukaisen 

Idän tilanteen nykyistä .uuremman aoVinnolliauuden mahdol

lillluteen TiittaaT~ seikka, on toisaalta tOdetta_, että. 

Japant.n .a.ärääv1en pi1r!en mieliala mitä NeuTOatol11t.on 

kanaaa tehtbään hyökkäämättömyyaaopimukae.... tule. ei näy

tä k.eh1ttJlle .... auurlähettilb Oht&n kaJmattllllllan ja Neu

vostoliiton tohomaan suUlltaan. (ltts rap. IIv56J. Ohtan seu

raajaksi K08ko~an nimitetty .uurlähett1läa S1gGitau on 

täldHäisten ttetaJ_ mukaan antanut Japanin lehdistölle 



haastattelula1U:unnon, Jonka DlUkaan hän on III tä miel~, 

että niinkauan kuin Neuvostoliitto lisiä varusteluJaan 

wkB i8&s8& Idässä, Japani puolestaan ei ~i olla vah

viat,amatta omia varustelujaan ja et~ NeUY08to111 ton ja 

Japanin auhtelden diplomaattls1n keinoin tapahtuva Jär

jestely on jätettävä myöheDllLäkaJ.. Sigem1tau 011 tosin--

T.lSS: in mukaan lisännyt, että hän periaatteelliae8ti 

kannat taa hyökkäämättömyyssopimukBen tek8l11etä Neu'V08toll1-

ton lama sa, mutta edelleen se1i ttänyt, että nykyinen 

aj8ll.kDhta tuskin on tähän 80veliaa. SUurlähettilään pe

riaatteelliean ja käytännöllisen kannan eriäväiayya näyt

tää olevan ymmärrettärts.aä lähinnä aiteu., että hän ei 

halua ennakoI ta tärvellä väleJään neu'VOstohal11tukaen kana

sa, mutta että Japani tosiasialliaesti ei toistlLiseksi ~l. 

halukas telcamään hyökkäiimättc:nyyaaopimusta Neuvostoliiton 

kanssa. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

i)"' RYHMÄ: ...... _ .................... _ .............. _ .. _ .. _ .. . 

. eri OSASTO: ... ...................................................... . 

• ASIA: 

. ...... J.~ .. ~ ...... ~ ...... _ .. _.=~ .... -. - --~_ ... ~.:._~.:.: .. ~ .... ~ ... ! ... _ ........ .. 

................. _ ......... ............... f!.! .... q ... , .. ~.~~ ..... ~ ..................... .. : ....................... ........ .. .. 

...................................................... _ ......... ..... _ ...... _ .................................... ..... ....... ..... ..... ..... ........... ~7..f. ...... !.1.~.~ .. : 

• 

.. 

.. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Kolkovaaaa 10 päivänä eyylkuuta 1936. 

• 1385. 

Herra K i n 1 s t e r 1. 

''f ., r I " n ; . : 1 9· ~ '" . 1 " • I 
. - --<- - - -- - . .. - -1 

·ofÅ'~ ' ~. I :~ · · · . ·i .. :·~ , 

S' I Ie( ! _ 1 

Kunn101ttavimmin lähetän Teille, Herra K 1 n i s

t eri, oheenliitettyinä 11 kappaletta Koskovan-lähetys

tBn raportteja n:ot 60 ja 61 tältä päivältä: 

• 60. Neuvosto 11i ton ja Japanin 
väiiset rajatysl!ytset. 

• 61. Terroristijutun jälkikaikuja II. 

Vastaanottaka., Herra Kinisteri, suurimman kun-

nioitults8l1i vakuutns. 

~,e () ~ . 
• V.a. AS1ainhoitaja. 

Herra Tuomari A. HACKZELL, 

Suomen ulkoasiainministeri, 

Bel.inki. 

Ui '0: A 312. 
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• . 0 .. I: .. o ... y ...• . . . . .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... .. 60 - - ---_. 
..... ~ ~ ~ " 1 i·1 ; ~ ~ :: ; 
.} " , l !', . ,' . . 

• ~·*o:va·· · ··· · ssa ..... ·10; nä ......... . .", • .. kuuta 19 ... a6 
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J.tku ... t1 on haTldtt •• 1s .... r~.~a .1ita 

ko~-llhet7BtBn Tilme.1ka1.18,. tledotukt1s,. koattttl11l8t. 8.1-

kasta, .t~a D8llvostobal11tuB BuroopaD pollltt18.n 

le ••• D7k11 •• s.a ~annltt7De'8.a ~h •••• a.D osoitta •• ntl.t&

kin 81lur.mpaa mielenklinto. Japanin~ntlaiaon-~8ta1.1ll_ ra-

301llaan Yal11teev.n 11lanteea rauholttaml.mab401l18Duks1. 

tae. !as8& auhte.... nftvOslOl1.all1tu, k1m IITBttlAlllLttB~-

8oplmuk8ea .1a.an ..... 1at. Japanin lIan... .1 ~a ol.ftIl 

vei ta, ~uaa pU&~ tärke&D& ..... lIIIi,lle.n pa1T~ar~ 

.etn ... th4otukatna. lIrellTostol11tClll 3- Japanin-llanth.mon 

lilla ".~ ••• t1 Tal11tSt~ ra3a3ann1t7kBtn 

30na .t "f1i_ ftODD. 3- k1llllftll TUoda .lu.. e.l UI, 

~otka, 8c3alke. lallD n1i.ata eri ottti.lin 011 

1Uu__ .al111a b.lm8ltltll (kt ••• 11 ... 1 a1Jll.tel'1 Yr.1B-Eo.kl-

8C nt. nu 16, I.IV.~6), 0.,.' - .inakin Dallvostola1.,n 

Jdmwn .ua .. 
... !bd.otuk .. , tarxo1 t~_Ya' la~1aa.... ...os .... 

t. r.~atoa1 •• 1014_ perutaa1ata koko •• 1lTodo111 tDn ~. lJlb-

JAKELUOHJE : 

.,. . : A 4 , 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lil.kal . . .... mlnllterilllle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoitukalin. ~ 
Ei ulkomaaedustukaen t mutta ulkoasiainministeriön tiedoi

tukoiin • 
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KOD&Ol1&1l ~. JapanlJl ..... thnoD ~.ll •• elT1U""" ~. eb

k&1a..... ~ ••• lkkcksl. .eka .1lppe_... _040.... erU-

li8en s.kako~ •• loJl .8etta~.\a kA.1ttele.aan ez&8t& kRl.~Jl 

TUod en 'ua1ku1l8a. 8. t 1.1ID1lU. .uurahko. ra~.b"aktM. 

eb40tusten .atapalJlobl J.paDi puoha •• Jl ~S8a keaku

telu1sa. eb40tU ra_ \arki.tami.ta. lI1h1Jl ~U .. k .. _ 

To.to_l11 na 111101 tU ftoatu-ftM. ehton., .ua J.JI&Jl1 

TIbn" ~ak0lli8810ah40t"Ak"Jle .aita "1kko~ keak .. , 

TOttalut elTa' olle.' pmoleeD TRote.Jl YlbaaklaD a41.~ .. t • 

kuDo.. IBketta1Jl paa.tiiJl 7k.im1.l1877te_ .lukld Vlko~Jl-

8011&11 ~. IIaJltl1atuOJl _lUla ulId.ne.. &lohtuTlc Jl8UTO\-

1ialu~en per_tai.t. (kt •• rap. n:o 59, 3.IX.) 

Pat tai ~.t."inlt~~. ~.alll~ltlo1d.n nemTottel~ •• 

~ollla. nten ed.l11 •• sd raporti... huoacteUUJl, 0Jl 01-

re.llinCD .. rKit78 .,eBk1D 1.IJ1'a~ltiold.Jl T&lI.8Jl 

t •• Jl kannal\a. Toid.aJl OBotuta.ua neuTo.tohallltuka.Jl p,rrkl

aTks1.ta .. inlt., .tta I8QTOStoli1tOJl ulkoa.1a1Jlko.t ... r1 .. tt 

•• itt .... AaJl ~Oit&t1Jl p&1T1a .lttaa JaP&Jl1Jl tAkAla1 •• ll • 

..laiu01 tajan. tav&llllD.ka1.e prot .. t1Jl.. V1t.8 aikoina 

tUJle14_ ~a •• lJcka8t_ ~oh4o.~.. l11 .. no_aJl k1i1'8llU 

_ll11t~.. .r1111sta •• kakaais.10'. koakaYaB klB~k"Jl r.'

~. ....11. eblot~åeD. .tta ,... k~ •• 10 •• 181 tebta

Taa." .,ebelllll1Dlt1Jl •• ttUJl.ld.Jl •• lkk_te .alTltuai.aJl. 

Julk1aual.... 0Jl 11.akat pa1no.tat~. ".~l.t_ ra~~,~~ ••• ~ 

.1014_ tazpeell1a1luU. .- per_telu. on 

ta ~a~la1an aotll"T1~oa18et _ta ... , ra~.'apaht~n. 

TlAr1a tiatoJ. -.11. ballUuballeea -- ~. la ... u. 
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-. .t~a er1l1U. .eJaU:old. •• 101l ".'1ö&a1Jl_ _od .. tai.l 

81II1II&1 ••• 1 P78JTa18e. raJakoa1s.1oJarJe.telllA&Jl JOlla ... l 

k.le .. 1. 

K1 te tarkeIDI. DI1lTo8toh.llltw.. pUU .1lOb1 •• 

•• anU_l.a puheenaole.,.s.. 8IIllhe.... ..lT1U .11,a. .tta 

•• lak.tta1n on talpunut tet..aan Japanill. Taraln olanoal •• 

.,0nD71Tke.n SahallD1D J.panilal.ta Da~t~on .... lot. ko&taTaBaa 

Q8Jli3ksesM. Ael... Ko.ko.,.... pam.UlaaD 

neuTOttelul' •• I8UToetol11tto on 1lmolttaaut ol8TaD .. 

Den pit eDtlLlDälD JtOJlllea81 GIl nide. nod.n • .1_81. 1I1.ta 

kal._iD 011 JTrkUtl Jc1eltAT'yDTt. TILIII. -.JODDTtT8 

se.tl ... tetta.,. ThteTteen r.Jakoa1s.1okJe~ks.D 

TaJArJe.v,vkaeen .aattamisen kans ••• 
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ftnBI.D jul.ta1.t1l8.. VireIU..... U,4a.nno ••• 

t..... .ttt. JreuV08tol1i ton IIl'7·hl.jAVir&1l0_18tt OTat lopett.

ne.t ntk1Jln1lcl'DI.. jotka a1heuta1ftt erl.14en Uk.tt.U .. 8.A 

ttrrori8t1jutus.a 'ntet t71D& olle14,n hmk1lDlden l_nnnol .. 

ta ja koak1ftt poaU- 'a l,nnUIDkOld.saaar1 ~oV1D .'k& 
~.tljaD pl&tolm1ttajan Buhar1n1D ~t,tt,. Jbt'7ttA n •• , 

trot.klla1a-slDOvj'ViIa1 •• en oppoalt1ok •• kRka •• n. Tutkimakai ••• 

• 1 t1t4oDClnOD IIIlkaD ollu~ 1IMDIqt aih,tta _lnlhuj ... 

heDk1lO14_ .mu .... npaaoon. lI1nkIL ""tI)kll1 aB1an U.l h.17 

on lqet.tt.u. 

'1"'0 __ • Vii h... .Uh_ t ,ttl. Invo 8toliU cm joht a

ftt piirit. tat.OtD alkaperl18.lll. t.rrorl.t1j_nll. ~o .... _ 

ntt...... tamoUv.k8'Dla ,a .lLk&J& •• halut_ vilU" 

uuilDhw.a ,p .. tulU.ta ftllaltet.aa ulk_1U.. ,ft' 
n .. ' .,I·'1tUA. terroriaU3ut_ ~&lil""'uta" tOl ... p ... t

ta j.thTia .. ua.UoUa. av.c.1ot. h.l'I.t1U blteDktD. ,UI. 

1v.tklJ111b,t 11aol _._ 10J8ttt1l1ka1 .ino .. ta_ lhIlIar1D1n ~. 

JAKELUOHJE: 
'aTa111ne. 

UE. : A 4. 

Jak.luohjemall'Ja : 

Ta"alllnen. 
Ta"alllnen Ja U.lk.1 ............. mlnl.t.rllIlI •. 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltuklUn. 
EI ulkomaaectultuk .• en, mutta ulkoaliainminist.rllln tI.doi· 

tukailn. 
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~kGYta o •• lt., e.lm. ~.k~ kohtalo OD Da~oll.D Tle1a 

.. attetolDm. JIa1nl t takoon, .ha Buha1'1D ~. B7kOT taDTDO

.lna kuu1ul~t n... olkel.lo-oppe.tttoOD. 

011 Dl.IDO...a 'Tot.kiD kannattaJla. 

lDn D114.n ~oaat~aYa1t. o.&1ta perat,a.leD t.l 

~ Gure.tt 1110U.Uu~_ t1.to~.D 1I1t.7«...... 3oU. 8u.o

_nkin ltlh4UtDa. terrorl.U31ltc ~alkl~bltukal.t. en 3ul

kai.tu, •••• on brroh.ll, etta LltT1pOy1D •• e. hOr.Jll1Bl. 

DIJ"tt.1&. tie.. 7hteJdea8& oleftD aihetta 11110tU... .tt.a 

tlAlla .1 ole ollut hsr.ltt.rls.. ~lttu.n ~UDt ... 

taaTla .. r.tt.~a. .0Bko~.t. kA.ID ttlhT.r~1D h.TatDtO~1D 

um LUT1DOT1D .. _ ~a hanen korkel .. U. t_olt •• aaoi 

lm1n ~ullt1B_ ...... puol.lt. nalltt1..ua .uoal0 on en:oa1-

1a.. .rlko1BeBti ,aalla on Yakl~tun ... een t.pa. 7U.te1-

't7 bADeD tuoreint. :rauh ... lotettaan ••• 0. DftTO.tohallitukBeD 

eh40tulall. Xa1samll1tan tohdnD." tehoetaaiseku. JI1kIlD 

ei DATta II1l1Itt'a.neen .lita. ka.D Li tTlnoT1D _&kel. hAneD 

k1DIbnlU. ennen tenerl.t.131lt.n .lba t&7U .... u.n 60 TUOtt •• 

ftDI~ .... r1n tuU Tlr.1l1.1a 3. 3ulklal. .uo BiODO IIOtuksl •• 
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SUOMEN LÄWtETYSTÖ 

N:o 1430. .' J !h_:_~. : .,.:! __ .... ; ~_ 
• 

r C JA 

Herra M 1 n 1 s t e r 1 . 

Kunnioittav1mmin lähetin Teille, Herra K 1 n i s 

r i, oheenliitet t yinä 11 kappaletta Koekova~lähetystcn 

port t i a n:o 62 tältä päivältä: 

N:o 62. Hajapiirteitä ulkopoliittisesta t11anteesta. 

Vastaanottakaa. Herra K 1 n i s t e r 1. suurimman 

kunnioituksen! vakuutus. 

/~~" ~. 
/ V.a. As1ainhoitaja • 

Herra Tuomari J.. HACKZELL. 

Suomen ulkoasiainministeri. 

Helsinki. 

UE 10: A 3(2. 

I 
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Jl .. O ... s. .I:.O ... v .. .l. ................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ, 

RAPORTTI n: 0 ... 62 . 
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JloBkon. ........ ssa . 1'1 p;nä ... fq7e .... kuuta 19 .3.;-'-... :-
i . . 

Aili a : Ha.Japiirt.U.& .. ulk.opol.1.1.tU .. ... 

ta ... ~il.ant . ... t&. •............................ \ .......................... -

r 

Salajnen , 

.' . 

. ' , 
~ 't • 

1" , • 

. ,. ._- _ .. . -.-, 

EspanJan tapahtumatn ohessa on ulkopoliittis.n huomion 

keskipisteena KoskOvassa viime viikon aikaDa ollut .Urnbersjn 

kongressi. Jonka ulkopoliittinen klrk1 t kuten tied.tään, 

koiseeti oli suannattu bol.ev~m1a vastaan. !äl1ta kat .... 

n~ttä& silta, eUa .Urnbergissl. 8eitet7t neuvoetovaet&is.t 

hyDkk~kset tlnl vuonu ovat olleet viell.kin kl1bk.IIlpUl Ja 

Jollakin tavoin vakaTammln tarkoitettuJa kuin 881.. viime 

VUODDl.. ..... hyGkk~kaet Ja nUd.n tUlla aiheuttaa 

reagointi ovat -- sikall kuin ae anll on ollut mab1ollie

ta -. entiseatäänkin klrJiataneet .euvoatoliitGn Ja saksan 

valista viimeaikaiata Jlnnit78tilaa. .8uvosto18hti~ 

to on -- kut.n sel viU lfoekovaa-11h.t78tOn 

.. s_ n:o 76. l6.IL e81t8tJllta n",tteeett. ._ 

res81sta puhuttaes8a oalttain ollut l&r1_alsen karkeata. 

Jluuten et .urnbercin Ja Koakovan val1_n V&1ttel7 

ta ant&Yc aihetta palJoakaan lieata aiU... .1 ta .euvcato

liiton Ja Sak8an BUhtautuataeat& tolalinaa JO on e81tet~ 

JAKELUOHJE: 

UI 1 : • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen, 
Tavallinen Ja IIllkll .. ...... .. .mlnllte";lIlIe. 
EI ulkomaaeclultuklen tlecloltultalln, 
EI ulkomueclultultaen, mutta ulkoasiainministeriIIn liedol

tukiIIn, 



Kosxovan-llhetystGn vl1aea!ka18188a Uedotukai8" (llhlll1l& 1"&p. 

n:o 56, 27.VlII.-36). Bilrnberglse& ealt8t1i7Jen )[ollkovan-n8taa

ten h7~sten S18&poll1ttlsen tarkoituk8en ohella, JOkal 

tllll& selltetaan huoalon k&lntla1Dan pois saksan 80ta181sta 

valmlstelulsta Ja sen omIsta a188.1818t& va1keU:sl eta , 

tAAn Ja kuntaan Koskovas.. nIiden ultopolllttlaekal 

sekal SakS&Jl P1rk~a Beuvoat 01 11 ton 

la Euroopan vallat 1htelstol~nna8ta neuyoBtohallltuksen kansaa 

• TAtä tarkoitusta Sakea tUlla ll1la1stuJ_ klai t1sten lIlukaan 

• 

el ole saavuttanut. vaan ..... lkutukset se11tetlln pikemmin 

vastaisIksi. B11npa KORovaasa 11ae18eatl halutaan 

BUrDbergin kongresal on tehnJ~ !D4lannln 7lelseen mielipitee

seen pellat1tUv&n Ja tpp8.1aevllD Ja aiten Bellvostoll1ton kaDoo 

nalta suotuIsan valkutuksen. 080tuksell& a11t&. alten 

hallltu8 Jatkaa P1rk1l11,Jka1U1l llhelsemp11n suhte18iin ED«!allllln 

kanssa mainIttakoon tAssI 1hte1dessa slvuaeunen. ettl punai

sen armelJan suurille s118111anGvereUle. Jotka vastiklän on pl-

dett1 Valko- V~nIJ&ll&, t&l1& vuonna ensl kertaa 011 kutsuttu 

englantIlainen sotllaavaltuuskunta, lla&kal ollvat mBllOverelll& 

mukma valtuuskuDnd Banakaata Ja Ttekkoalovaklasta. Jotans

toln mltklAn .uut maat elvat olleet eduat.ttulna 

vassa olevien aotllaaaa~leateD8a kautta. 

Vlela JOltak1n viikkoJa &1tt_ Beuvostoll1ton 

vlllaen Jlanlt1atllanteen vaikutua h7vln selvlatl 011 havait

tavIa.. III,JORln tlkllalaeaaa auhtautua18e8aa Puolaan. 

voidaan kult~ln panna .erklll., etta 8uhtautualnen PuOlaan 



• 

• 

on muuttunut sävyltäAD hUOBattavasti 

rin ta.a selkka poruatuu BaDstan Ja Puola. suhteide. 

alka1a een kehit,kseen. erlkols8lt1 kenraali ~dz-Sa1~7Jl 

sln-utkan tuloksU., Jolhin täalla ulkopoll1tUaisaa DDD&D-

11maisulssa on suhtauduttu odottaaattoaalla vaiteliai8URdella 

Ja nron iSUlldel la • mls.a .... rin taas l18.b10111se8tl 811h_. 

eUI Koskova laakee Bi1rDberg1Jl kongressin Puolan ~ sa .. n 
Var.ovas8& 

1ht elsto1ll1nnan kannalta tehaee./ h1lOll0å valkutulla... .1 ole 

tUlla ktQ"DJt 11at. 

x x 
x 

E!panJan tapahtuaaln Beuvostollitossa alheuttamasta 

takaiun. on BY1tä 1IIB1nita. että tUlla vUae plivi.a on 

uuden rahanker~tsen auodossa Jälleen pantu väesten keatuu

de88& k~ntlln alelenllaalsutolmlnta Kadrldln.EspanJan h1vä~ 

sl. A.ika1selDDl&D 1lelsen Ja varauksettoman kerl.7ksen 

on nyt k7seesaa naisten toiminta elintarpeiden 

Iradrld1n-EapanJan puute ttakärslvll1 e nale1l1e Ja laps111e • 

Kun tämA puheeaaolevall. avustuatolainnalle annettu puhtaasti 

humanitäärinen auoto 11meisesti P1rkl1 vältUau.n riaUrlltaa 

neuvostohallltuksenkin hfvätarman sekaantumattoauaaperlaatteen 

kans .. , se, huoaloonottaen, etta Dl'k71Den rahankerlllJa ... 

aolDkuln alkals .. pl asiallisesti on katsottava virallisesta 

alottaesta 1 Ahteaeekai, .&aalla auodostuu 080tuksekll1 sUtä. 

atta .euvoatoliiton hallita. ei ainakaan virallisesti halua 

•• ettua a&aalle kannalle kuin JlaDakaA ko_unl.tU. Jotka 

oYat e81ttaneet va.t~~ kanaaDrln~-..,aDJan .8teet~G.u~ 



( 

ta avust&lllisesta. X7sees8a on 8iia ~alleen. 

den vientikiellon yht~e8sa 

nen koapromissi neuvostohallituksen hroopan.-pol1tUkan ~a 

kansainvälisen kOyhaliston asian välilla. 

x x 
x 

Ranskan kOllDuuistien vasta_inittu~a vaatiauksia on 

täalla kosketeltu pelkästään reteroiden ryh~matta kasitte

lemään niiden merkitysta Ranskan Ja Beuvo8toliiton välisten 

suhteiden kannalta, Joiden hlJ.rUntymisuta EspanJan QlQ"lQ'k

sen tai Bi1rnbergin kokouksen ~ohdoata taula ei o~ 

merkkeJa havaittavissa. T9iaaalta on tlkälalsisBä lehdissa 

Jatkuvastl Julkalstu tletoJa, ~olden mukaan Sakaa Ja 

eivät ole lopettaneet EspanJan kapinalllsten aYU8t&m~ta. 

x x 
x 

Kita Beuvo8toll1ton Ja Japanln väli siin suhteisiin 

tulee. Koskovassa edelleen on halukkaasti PBlltu merkille 

valien rauholttuai8een viittaavat llmiöt. Viimeksi tlDään 

on lehdissa Julkal8tuna TASS: ln .,yOtatuntolne 8el ostua .J~ 

pan Tlmes ' in- nalta seikkoJa kaalttelevaata lakattalsesta 

klrJoituksesta. Selostuksen lIukaan uinUtu Japanin ulkoll1n1 

terl0n epaviral11nen aan eakannat ta Ja on tOdennut, 

vo8tol&1a-Japanilalalssa suhte1ssa kuluvan vuoden aaall8tuRata 

llhtien on seka .ellvo8toll1tcm etU Japanin tahol1&' ollut 

vlsaa selva p7rk~8 aaeelliaen selkkaakseD v&lttlalaeen, 

8uut. etta taaa raubauoaalnell kehit78 loppuJ_ lopulla1 Toi 

Johtaa aa14 .. Tlll ... ~ltk··a.tt~aaop1autaen alltklrJolttaat. 

aeell. 
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Koskovas8& 24 pl1vana 8yyskuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 1 ." .. . . ~ . . .' 
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,- "-.-:- -._ -
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1, . I ._' 
Herra M 1 n 1 B t e r 1 . 

Kunn1oittav1mm1n lähetan Teille. Herra K 1 n 1 s 

r 1. oheenliitet ty1nl 11 kappaletta Koskovan-lähetyston ra

portt1a n:o 63 tälta piivalta. 

n:o 63. Terror1st1jutun jllklka1kuja 111. 

vastaanottakaa. He~ra K 1 n 1 s t eri, taydell1sen 

kunnio1tukseni vakuutus • 

Herra Tuomari A. IUCKZELL, 

Suomen ulkoasiainministeri, 

Hels1nki. 

UE 10: l S/'L 

V.a. AsiainhoitaJa. 
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RAPORTTI n:o .... ~ ...... . 

)[ouoy'&, .. ".,ssa . 24 .. p : nällna .. , ..... ,kuuta 1934. 
'- .. ' .. ..... 

As i a : TerrorI8:t1J:ut.un ..... JIJiika1lcl~a III. ( '-I? / ~{,:j J tJ.. tr 4J"JI" . 

U/~-~b I .',~ 
.. ' .~ ." i (" ; 

~ ' I c. I~ 

BeuvostoliitoS8& l&kettlisen terroristiJutun yhte7deS8& 

alkanut vangitsemisten Ja puhdistuatoimenplteiden sarJa Jat

kuu saatavissa olevista tIeQoista pllttaen edelleen, Joskaan 

aHta ei pläateta tietoJa Julkisuuteen. ErikoisesU ulkollS1-

den kannalta huomiota herlttlneina 7ksit7i88eik:toiD& voidaan 

m.m. lISinita, ettl puolivirallisen ulkopoliIttisen 

nal de Jlosoou'nw plAto1aittaJa RaJeva:ti ISkettiin on vangit

tu Ja etta eraa ulkoaslainltansanltom1saariaatin apula1aoaa8to

plUl1k:tlS trotaltllaisen& on erotettu virastaan Ja ko_uiati

sen puolueen JIseQl1~.8tl. Karl Radek, Jonka aotkemtuaista 

trotaltilai8Juttuun nlissl tiedoltuksissa aikaisemmin on koske

teltu, on ~tteJa1n III,JlSs vangittu oltuaan aika1semmln va1n 

tutltittavana. 

Sa-nla1sta epa117kseDala1 et _ h8Dlt11G1den kars1ntaa t ~ 

pahtuu edelleen ka1:tiUa puolueen, hall1nnoa Ja taloudel.U.en 

to1minnan aloilla. Pravda kirJo1tt1 v1ela 87.J8kunn ~ pliv&D. 

JAKELUOHJE : 

Ta vall1nen. 

. ...... ............ . . .. ... ........ ~ ................................. .. .... ....... . 
UI 1 : .4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lI"kal .......... mlnl.teriGlle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoltukslln. 
EI ulkomaaed .. s tukaen, mutta ulkoaslalnminl.teriGn tiedol

tukalln. 



nwaercmsa pl&k1r~o1tulates_. etta trotllkllai .. z1Ao.,.~e"'llai .. 

~utUA päät7tt7a on 7h1 edelleen armotta pal~aatetta~ 

kaikki" na amioituneet viholliset Ja al4at liberaaliU 

Erääna mielenkiintoisena 7ksit71saelkkaaa on puheeaa

olevan asian 7hte7desaa kerrottu. että ~aukalsess. Idassä 

olevan Juutalaisten autonooa1s_ hallint'oaluea B lro-B 14.

ianln hallituksen esimies on Joutunut kl.7nnls8a olevan 

distuksen uhriksi. Tllla 8eikka aaao1Dkuln eräät auut ter

roristl~utussa Ja sen Jälkima1ningeissa 11aeDDeet piirteet 

nt9ttävät antavan Jonkinlaista tukea sille puheenoleva1R 

tapah tUlll& 1n 7ht ~essa esit evlle otalt8Ullalle. 8tta k~1 ~ 

säolevalla karsinta toiminnalla auun ohella 011a1 

tinen vlvahdua. saksalaiselta taholta on tälllä huoasmtet

ta, että neuvostolehdet kä81tellessään BUrnbergin puolueko

kouksessa pidett7JI puheita eiVät sanallakaan ole 

leet näiden puheiden Juutalata."astaista karkea, 

t7 ta.. seikka ilmaukseksi Beuvostoliltosaa vallitsevasta 

epaauopeasta mleliala8ta Juutalai8ia kOhtaan. 

Se seikka. että vangitsemi_- Ja puhdlstu8tolaenplte~ 

ta koska via t1eto~ ei pllatetä JulklsUllteu. 

teDkin he r.oatut ta vaati vallitsevaan miellalaan. Ja 

tapahtumista liikkuvia huhuJa. MOako."asa& kuulua m.m • 

."sm li1tkeella hubaJa araisiin kork.&htoih1n sotllaaheDkl1G 

hin kOhdistuneista pl4.at7kalata. Käista tie4.oista, 

o.aottautulalvat olke1kaikln, ei kuitenkaan ."olda 

ta ~ohtopUt08ta. .tta pUDainen ameiJa a1Ran.a 

tUllut epal17ttaYäkai. 
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Koskovassa 8 pä1vana lok~Eul1ta 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

B:o 1565 

, ' ) .. 
J'tJ /J..'J 10.../...; ', 1._ J~ ~i 

• • ___ ~._ _ 1 '1M -3l . ' -, ' ;' ._._-._. 

i ... . "' , .. 

.... 1 ---.S -l..-.......,. ,I_~_ ._---:J 
Herra M 1 n 1 s t e r 1 • 

Kunn101ttav1mm1n lähetan Teille, Herra • i n 1 a-

t eri, oheenl1itettyina 11 kappaletta Koskovan-llhetyston 

raportt ia n:o 64 t ältä päivältä; 

N:o 64. Terror istijutun Jälkikaikuja IV. 

Vast aanottakaa, Herra Y i n i s t eri, t~de11iBen 

kunni oitukseni vakuutus . 

Herra Tohtori Rudolf H 0 1 s t i, 

Suomen ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 

UE 10: A 111-
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• . O, .. 8 ... X-.. O ... y. ... .l. .................. SSA Ot.EVA LÄHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 6" ..... .. ~ . . 
~k8ft ······ 8Ba .... 6 .. p : nä lolta ····kuuta 1916 

. . 

Asia: !.nor18UJut1lJl. .. jtu'k"Wa IV. : J7 /v'J' 
. • l t~ · . . .. 

C /~ 
'._ .. -- , 

!.rror1atlJutun JIJ.k1ma1 n 'ngit- ~,avat .4.1l • .u:1I1 

JatkaTaD. On n1~tta1l1 llmel.ta. .tt& .1 .... 1a1Dk0~.~ 

OQPU:n paal11kön J!lodan vapamtta81n.n toime.taan 

m1IleIl Jotckin hlIomauaUomaan a .... an Po.U- Ja L.llIlaUn-
-

koa1aaar1aat1l1 paall1kkDn&. .aaom kuin haIl.n apula1 ••• akfn 

ero1U_me on a •• t.ttaTa ta_D Jut_ 7htt\V1 ... 
, 

J-S04a8B kohl1atunut tol .. ap14. htratt... .1t& .n.mmIn bao-
-

aiota. kolllta :rl.1a •• U on luultu hADm kuulune,n 9t&1111'1a 

lAb1wpAn& 01181.1111 hcmk110ihJD Ja haIl.n UkolU.1JIp1na 

4.tt~ kannattaJ11Daa • 

B1'Ot1iaa18.n 8lina m tol. ta 1Belall 01. onn1811ma.t 

.aan t.,.1I1 lu.t.ttaYaa 8.11'rat&. !odennIkOl.tmp1l1a p14~ 

bl1tlllk1D 't1ttoJa. Joid.n akaan erottu1.lle. muo&»Ul •• t 'l 

kat.o_. IlLlain.,. 01181 Joht1lll1lt 0 ... 1 .11ta. .ttel ORU 

lIRIka t&Z\'.elaIl aJ01.. ollut ' T01Jmt palJa.taa n... tro'8lt1-

laln.n Jatkllfta TeIak.1lJ& ...... tol.1I1 .... om. .tta haD 

011 af. o.oU·t&1It1m1lt huonolal1 -ollraDaJlll pUll1kRBl , oaalall 

tau .11 ta. .ua palJaah.k.1in l'J'b4:rttJ& Jagola 'ahtol .. DI-

JAKELUOHJE: 

!aftlUp'p. 
. . ...... . 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta ... llinen. 
Tavallinen ja 1I.l kal .......... mlnl.terlOlle. 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk.en, mutta ulkoa.lalnmlnl.terlOn ' Iedol

tukalln. 
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nä niissä liian pitkille aikomalla vetää Jutun yhteyteen 

lUan l a ajo ja kOlDDlunistipilreJä, m.m. eräitä korkeampia 

tilashenkilöitä, minkä kuitenkin Voroshilov sai, Putnaa 

kuunottamatta, estettyä. Varsinkin viimeksimainittu väite 

tuu uskottavalta, silll V. ei yleensä ole tahtonut 

OGPU:n omintakeista sekaantumista armeijan asioihin. Voroshi

lov' in kansansuosio n~ttllä sitäpaitsi yhä olevan kasvamas

sa Ja hanen Ja yleensä armei Jan vaikutusvalta lisääntymäs

sä. Näiden syi den ohella on mahdollista, että 

on ~otllvaikuttanut askelsen terroristiJutun käsittelyn 

mallIa, ' myös kommunistipl1reissä tekemä epäedullinen 

tus. Täkäläiseen tapaan on ehkä katsottu tarpeellisekSi 

taa syntipukki ja se on vaikeudetta löydetty Jagodassa. 

Arvioitaessa syitä OGPU:n plS2 l1kön Jagodan 

apula isensa. Proko!iev'in erottamiseen on kuits'kin syytä ot. 

taa huomioon, että bolshevistisen vallankumouksen alkuajoU

ta saakka väitetäan eräänlaisen sisäisen valtataistelun val

linneen, toiselta puolen kommunistisen puolueen Ja 

T8ekan, sittemmin OGPU:n välillä. Lokakuun !8l1ankumouksen 

alkuvuosina 011 nimittäin T@ekan vel ta k~tlnnöll isest1 kat.

soen jotenkin rajoittamaton, se muodosti ikäänkuin valtion 

valttossa, Joka toimi tl1sin puoluejohdosta riippumatta, v 

giten ja tuomiten itsenäisesti niin hyvin puolueen 

kuin muita. Tätä Tiek&ll erikOi.seua on puolue. varsin

kin Stalin'in tultua sen Johtoon, johdonmukaisesti pyrkl~t 

supistamaan. Eri etapem. joista tässä tuskin lienee 

tehdä lähemmin selkoa, on sen itsenäistä toimintaa raJoit 



• 
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:3 -

t u . kunnes se tlJ.lalseua. m.m. oman 

1a ltoksena l akkaut ettl1n Ja. 111 tett11n sailalla perustettuun 

Sislaslainkomlssariaattlln. vain viitesa vuoteen vaDteutta 

raJoltettuine itsenäisfne tuomiovaltoineaa. U.,ttää silta. 

kuin lagodan Ja hänen apulaisensa erottaminen muodostaiB1 

viimeIsen etapin täsSä kehityksessä Ja 

keen t~sin tulisi alIstetuks1 puolueen kontrolliin. 

päälliköksi nimitetty Jeshov ei nimittäin koskaan ole ol

lut va.ltiollisen poliisin palvelukaessa. vaan yksinomaan 

lueen Ja hänen apula Isekseen nimitetty Bergman 

ollut yksinomaan hallinnollisissa tehtäYissä. On 

hellä se otaksuma. että tässä on löydettävisSä 

syy Jagodan Ja Prokofiev'in erottamiselle Ja että 

ma inltsemlani pikemminkin on pidettävä tekosyinä. Joihin 

hyvän tila isuuden tullen pUOlueen yksinvallan 

si on tartuttu. Näissä ratkaisuissa on Sta1in'ill. 

ta päättäen ollut hyVää tukea Voroshllov'ista. hän kun 

tunnetusti on ollut eräänlaisessa vastakohtasuhteessa 

koska hän, kuten sanottu, ei ole tahtonut sallia OGPU:n 

pyrkimystä sekaantua a.Jöa armei Jan asiOihin. 

x x 
x 

Kaikesta päättäen eivät n.s. terrorlst1Jutun 

~ittelyt ole vielä tähänkään päättyneet. vaan tapahtunee, 

Dlttemain Jo JOtenkin näkymatöntä puhdistusUk edelleenkin 

pitkin linJaa. samalla kuin toiselta puolen uusi en Jäsen

ten vastaanotto yle~venlJ.äiseen komaUD1stiseaa puolue.seaR. 



tehostettua varovaIsuutta noudattaen. uudelleen on pantu al 

lee Terror 1stIJutun yhteyte~ sltlvastoin tuakln on 

Puuteolllsuuskomissariaatin plll11kOn Lobor,'ln pari pllväS. si 

ten tapahtunutta erottamIsta. Se Johtunee ylallnomaan lIeuvoe

tolI1ton puuteolllsuud~ epltyydyttävästl toIminnasta kuluva-

na vuonna. 
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~'lQ8koT .. aa 15 pfi.1TILD& lokakuuta 

1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 1603 

Herra 1~ 1 n 1 s t e r 1 

t e r 1. 

unn101ttav1mmin lahetan 

oheao111tettyinA 11 

tön raport t eja n:ot 65 ja 6b( 

Jf 'u 3 JJ. .:' 

'''/D- l4 . 

Te111e. 

kappale t ta 

Herra »1 n 1 8-

Moako?an-1Ahet,.-

B:o 65. Neuvosto11 i tto ja puut~umat~0!BUS8op1mas. 

n 66. Neuvoetol1l.tto ja Japani. 

Ottakaa vastaan. Herra )[ 1 n 1 s t e r 1. tA7-

del11sen kunn101~sen1 

Herra Tohtori R. H 0 L S T 1. 

Suoman ulkoasia1Da1n18teri 

Hele1nk1. 

UE 10: A S/'L 

valrnutue • 
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11 .. O .. .s .. IL.O ... J. .. A ........... .. .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n: 0 ..... 65 ...... . 

Moskova .. .. ssa il .. p: nä .. loka .. kuuta 1 Q 36 

As i a: l'le.UY.o.s.t.o1.1.1.tt.o ...... Ja .... puuttpmatto

muuasoll.1mu.a. •. 

SaIajnen. 

, . 
7 I 

• -0 

MuIatettaneen. että l'leuvostoliitto eräänlaiain •• &117~ 

sini mikäli täkäläisten lehtien lausunnoista vo1 pUtella. 

liittyi Ranskan ha1l1tuksen alotteesta ~ntyneeseen n.s. 

tumattomuussopimuksea5, Espan~an sisällissotaa kosk1en (kts. 

tystOneuvos Ivalon raportti no. 57 2/9-36). Epäilykset 

vat tälltlin muodollisesti lähinnä Siihen. että puuttumatllg1l1UUlII 

sopimuksessa rinnastettl1n Espan~an laillinen halli tue kapinoi 

si~ain kanssa. asiallisesti kai kuitenkin enemmän sopimuksen 

kautta syntyneeseen ristiriitaan l'leuvostoliiton virallisen 

politiikan ~a kommunistisen mailmanvallankumousideologian välil

lä. l'leuvostolilton viralliseen kannanottoon lIenee samalla 

mattave.ssa määrässä vaikuttanut sen viimeaikoina yhA enemmän 

eslinpistAQyt pyrkimws n~tellä mahdollisimman aktiivista osaa 

Europan suurvalto~en konsertissa. 

Se onkin saanut siihen taas tilaIsuuden ~uuri 

miaens& vuoksI puuttumattomuU8soplmukseen. l'leuvostohallltuksen e

dusta~an Lontoon puuttumattomuuakomitealle antama ~ulkIlaUBuma-

JAKELUOHJE: 

. .. ............. T-avalllnen·. 

UI 1: A •• 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ..... mlnlaterllllle. 
EI ulkomaaeduatukeen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoa.lalnministerilln tledoi

t .. keiln. 
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han on ~o tunnettu, siihen 

liaa, Saksaa Ja portugal'ia 

sisältyvine syytCksineen Ita

vastaan. Puuttumatta täsd 

teydessä sen mahdollisesti EUropassa tekemään vaikutukseen 

on minulla t aas syytä todeta, että sitä, kuten yleensä 

kai kk ia ne uvostoha llituksen edesottamuksia myCs ulkopolitii

kan alalla, täällä k~tetään hyväksi reklaamintekoon niin 

hyvin sisällä kuin ulkomailla n euvostovallast& ·oikeuden 

~a totuuden" es1tais t el i~ana. Tähän reklaamintekoe>n onkin 

ehkä nykyään hi Eman e. ihet1a, sillä sen vaikutelman ainakin 

t äällä VoStovassa on saanut, että Beuvostoliiton kansainvä

linen arvonanto on, Jopa kommunis t ipiirei ssä ulkomailla 

matta vasti kärsinyt äakeisestä trotskilaisprosessista. 

NHnhyvin "IzvestiJa" kuin "Pravda" omistavat 

pääkir~oi tuksensa asialle. Bl1ssä toistetaan tietenkin, 

lehtien ~okapäiväis esBä uutisalnehlstossakin 

syytökset. Sensl~aan en ole toistaiseksi h avainnut 

sia Siihen, miten Neuvostoliitto tulee menettelemääD, ~ol

lel Väitetty avunanto kapinallIsille lakkaa. 

Missä määrin neuvostohallituksen syytCksiin 

nittu~a valtioita vastaan puuttumattomuussoplmuksen rikkoat

seata on asiallista aihetta, ei ole täältä käslh arvioi_ 

tavissa, yhtä vähän kuin on mahdollIsta kontrolloida 

to~a eräiden muiden valtioiden muka Kspan~an hallitukselle 

antamasta sotilaallisesta avusta. Heuvostoliitto itse taas 

har~o i ttaa avoimesti n.s. humanitäarista avustusta. 

sen tässä yhteydessä, että en ole tOistaIsekSi 
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11 saada vahvistus 111 Grandin puuttumattomuuakomite&ssa 

mille väitteille, ettl niiden alla pUlla1 myCSs 

lähetyksiä. Omasta puolestani pitäisin sitl 

dennäkOisenä, sillä riski ilmitulosta olisi liian suuri. 

tenkin voi daan asettaa hyvin kysymyksenalalselcs 1, onko suora

na ista rahallista avustusta katsottava humanitäärlsekBi avuk

si. Rahathan kaiketi ensi si~assa klytetään 

kintaan, olko onpa, että ne nykyään täältä lähetet.ään, kuten 

elinta rpeetkin, Espanjan "na isten ~~ lasten" osoitt eella. 

Tämän päivän lehdissä on tieto, että "kerlys" tähän mennes

sä on tuottanut vähän yli 26 ml1J. ruplaa. 

x 
x 

Tässä yhteydessä en mlta. olla tiedoittamatta eräitä 

s 8.e.m i ani tietoJa, ~oita kylläkään en ole voinut kontrolloi

da, mutta Joissa mlelestäni on ~onltlnlalnen loogill lnen aJ 

tue. KertoJani, Jolla luullakseni on mahdoll isuus s&.ada myös 

ln1:1iJ:le~ät1etoJa " uvostohallituet& lähellä olevista pUreis

tä, Väittää. ettei Stalin enslnltään ole innostunut Siitä. 

että EspanJassa kansalaissodan seu16ukseua puolittain 

tinen vaikutus pääSisi valtaSD Ja ettl Komintern 

ka isesti olisi EspanJan kommunistiselle puolueelle antanut 

ohJ ei1&.. Ennenltai kk - olisi kerto Jani mukaan lqsymys s11 tä. 

etteI BeuvostolUton kannalta olisI 

JärJestelman mukaisesti vl1pymlttl 

maa suotavaa. että, sovietti_ 

sosialisoitaisiln. viell 

vähemmin. ettl ryh~ttäislin heti Joihinkin kolhooslvalmiBte_ 

luihin, koska sen vastavaikutus Banskaa maatalouBVäestCSn kes-



kuud essa vois i 

hin piireihin, 

olla tuhoisa kommunismin soluttamiselle 

~oihin kommunistinen puolue ~uuri nyt 

tää saada ot t een. 

Todennäköisesti tuli Espan~an sisällissota täkäläisil

le Jonkun verran liian aika isin. Neuvostoliitto ei tois

t a iseksi nimittäin käsityks eni mukaan ka tso olavansa tar

p eeksi voimake.s ot t aakseen vastuulleen propagoimansa. ma1l

manvallan kumo uks en Johto a . Risk i t useimmissa europalaisissa 

ma i s sa ovat vielä liian suu ret. Ennen kaikkea olisi 

vallankumouspyrk i rnyksiSSään kaiketi tärkeätä, että Ranska 

olisi sa atu puna iseksi, ennenkuin puna inen valta taistelu 

alkaa vähemmän t ä rkeillä rintamilla. Ja varsinkin Ransllan 

lähimm ä s sä na apuruudessa. Tämän vuoksi ei ole ensiLkään 

mahd otonta, 

kin sekavin 

e ttä Neuvostoliitto 

tuntein Espan jan 

todellisuudessa seuraa 

sisäl lissodan kehitystä. 
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Neuvostoliiton Ja Japanin välisissä suhteissa on 

t äin sa t tunut pari t~pausta, Jotka on syytä merkitä muis

ti i n. Ensinnäkin on pitkällisten neuvotteluJen Jälke en päästy 

ma i den välillä periaatteelliseen yhteisymmärrykseen 

muksen uusimisesta Ohotan merellä. Kuten Lähetysto aikaisem

min on ti edoittanut, on sopimukseen pääseminen ollut huomat

tavien vastusten t akana, molempien sopimuspuolien pyrkiessä au-

pi s tamaan toist ensa, tänä vuonna plättyvään sopimukseen perus

tuvia etuJa. Yhteisymmärr,ys on tietenkin kompromissi • 

11 odottaa toimituksellista tarkis tusta. 

Toiseksi on eilen täällä allekirJoitettu sopimus Japa

nin s.o. erään Japanilaisen teollisuusyhtymän Jo aikaisemmin 

omaaman nattakonse s ionin pidetntämiseatä viidellä vuodella. 

säkin yhtsydessl on puolin Ja toisin tehty eräitä myOnnytyk

eiä Ja lausuttu sitäpaitsi allektrJoituatilaiauudesaa eräitä 

ystävällisiä sanoJa. 

Kiten suuri merkitys Jleuvostol11ton Ja Japanin 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UI 1 : "4. 

J.k.luohj.mall.ja : 

Ta.alllnen. 
Ta.alllnen ja lIalka! ....... ... mlnl.t.rillll • • 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoa.lainminl.t.rlön tiedol

tukalln. 



suhteisiin nAiden 

jotenkin vaikeata 

kys Jl!lYsten Jär jestymisella vol· 

sanoa . Behän ova t kuitenkin 

olla, on 

tisesti ottaen verrat tain vähämerkitykselllsi&. Huomattavas

ti suuremlli merkitys on suhteiden kannalta rajakysy~ksll-

1& Kauka isessa IdässA. jotka edelleenkin ovat avoimina. 

joskin Kandshukuon Ja Ulko-Kongolian välillä on saatu, 

miltei vuoden k eskeytyksen Jälkeen. uudet neuvottelut ai

kaan niiden valiatA rajaa koskevissa kysy~kSisSA. Sen si

Js.an ei Yandshukuon ja Neuvostoliiton välisellä raJalla 

t oista iseksi ole päästy neuvotteluJen alkuun. Joskin 

ni ra jan eräiden osi en t a rkistukseen nähden on ilmoi tta.. 

nut periaat t eellisen suo stumuksensa. 

Beuvostoliiton Ja J apanin välisissä suhteissa on 

joka t apauksessa tällä hetkellä havaittavissa eräänlainen 

rauhoi ttuminen, Joht uen se kuitenkin elläilemättä 

llanin tämänhetkisestA erikoisesta kiinnostuksesta Kiinan a

Sioihin. kuin Beuvostoliiton Ja J apanin välien todellises

ta pa rantumisesta. Pingoitusmomentteja on edelleen, raJaky

symyksiä lukuunottamattakin. runsaasti olemassa. ennen 

kea Japanin sotilaallinen toiminta Pohjois-Kiina ssa Ja sen 

yht eydessä sen ~atkuva tunkeutuminen SiSA-Mongoliaan. mitä 

tilallA tietenkin a 1na pidetään Jleuvostolii ttoa vastaan 

dättynä toimintana. 
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Hoskova ssa 22 päivänä loka~~uta 
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SUOMEN LÅHETYSTÖ 

-- -- -----
:0 1641 

Herr a M 1 n i s t e rI. 

• Kunni oi t 3vimm in l ähetän Tei l le, Herra M lnls-

t e -r i, ohel lls ena 11 kappaletta Mos kova n-lähetystön ra-

por+.t i a n:o 67 , 

N: o 67. Neuvostoliitto j a puuttumattomuussoplmus II. 

Ot t ka a va st ~ an, Her ra M 1 n i s t erI, 

sen kunn i oitukseni vakuutus • 

• 

Herra TohtorI R. HOLSTI 

Suomen ulkoa siainministe rI, 

Helsinki. 

UI 10: 'I/L 



• 

• 

. M. O ... S ... K. .. O .... V .. .&. .. .... . ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ·.67. 

Moskova······ saa ·····1·8 p: nä . ······lOka·····kuuta 19·36 ·· 

Asia: )l~uv:o·atol11tto .. .. Ja .. puuttuma.tto- l'i J I Jo .3 (, 
·lIIuussop1f1tU:8 . .. ····1I-. ........................................ . , . 

HylSkkayl:set täkäläisessä lehdistössä Lontoon 

tomuuskomiteaa vastaan ~atkuvat yhä kiihkeämnässä 

Säe Mainitun komitean väitetään muuttuneen suorastaan Espan

Jan kansallisille toimitetun sotilaallisen avustuksen 

~akai. Ollaan liian kärsimättlSmiä odottamaan edes syytetty

~en peDlt1l1e asete ttu~en aa iden. Saksan. Italian Ja Portu

galIin. selitysten saapumista ~a vaaditaan. virall1sta de

marohaa Lontoossa tul:ien t välittömiä toimenpiteitä komitean 

taholta. lähinnä POMusallin satamiin tapahtuvan tupnnin 

vomiseksl. Samalla syyt etAlln IIG'lSs Ranskan ~a ED&lannin 

1ituksia välinpitämättamastä ~a e~&loJaal18ta suhtautumisesta 

sopimukseen. "Izvest1~a· ~a "Pravda· ovat nUn hyvin ellen. 

kuin tänään omistaneet pääklr~oituksensa as1&lle. vaatien 

tämän "narrinpelln" lopettamista Ja luopumista .tehottomaksi 

~a ESp&n~n hallitukselle vaaralliseksi tulleesta. 

tOllluussopimuksesta. ·Izvesti~a· lausuu siten m.m. Wfrltett&

klS~n Lontoossa siirtää k7a~. "»ortugalls1in kalendolhin. 

JAKELUOHJE : 
fa vallinen. 

UE 1: a 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkal .............. mlnlaterilllle. 
EI ulkomaaecluatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoa.lainminlaterllln lIedoi

tukalln. 
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asettamalla 

joka antaa 

kami selle. 

- 2 -

sopimuksen rikkoJan 

kaikki me. hdolli suu det 

Koko mailman yleisen 

palvelukseen 

sopimuksen 

mielipiteen 

; 

menettelytapa. 

rikkomisen 

edessä nämä 

manööverit e ivät enää voi saavutt aa 

tovaltuu skunnan esittämä kysymys on 

tean jäsenten on annettava siihen 

tarkoitustaan. 

tarpeeksi selvä. 

myös selvä v staus. 

ten k oko mailma tekee itse sen JOhtopäätöksen • 

t äyt minen v~ stauksesta on tarkoitettu vain k apinallisille 

annetun svustuks en ve rhoksi. J a lisäks i, koko mallma t&o 

kae vielä tois enkin joh '" ')ll.ätöks eu , niro . ::en , että sop1-

mus to dellisuudessa on lakannut olemasta, minkä vuoksi 

::i: spanJ E.n hal li tukselle. kuten kymmen et Ja sadat ' työläisten 

kokoukset Neuvostoliitossa. va ativat, on JärJestettävä mah

doll i us hanY~ia as eita suoJell skseen Espanjan k ansa. 

p l nal lis la kenraaleja ja f a scistisia int erventtaJä 

"Pravda" t sas lausuu tämänpäiväis en a rtikkelinsa päätöksek

s i: "On jo aika J~märtää, että Neuvost oliitto ei suostu 

si ihen, että Lontoon komitea on muuttunut kapinallisten 

j nii den takana seisovien agressilviaten valtioi den 

kappal eeksi, valtioiden, joid en t a rkoi tuleE em:a on muodostaa 

Espanjasta uusi tukikohta fascistiselle agresslonille. On 

tullut tilanne, Jolloin sopimus puuttama t tomuudesta Espan

Jan a SiOihin, saDalla kun se ei estä kapinallisia 

ta aseita ja sotatarpeita ulkomaisilta ha nkkl Jollta an, on 

saattanut yksinomaan EspanJazt. la UllseDl hallituksen blokaa

din alaiseksi. Tällaista tilannetta ei kaz.vemmin saa 



• 

• 

t ää". 

Samalla kuin lehdistC, tietenkin ylempää tulevia 

Je1ta noudattaen, yhä kategorisemmin asettuu puuttumattomQWI~ 

sopimusta vastaan, li8läntyVät Neuvostoliiton enemmän tai 

vähemmän vira.llisten elinten sympatianosoltukB et EepanJan 

hallitusta Ja sen tak~a o~via piireJä koht an. 

mia vaihdetaan molempien maiden hallitusten välillä Ja it

se Stalin on Espanjan kommunistis elle pUOlueelle lähe t tänyt 

t er veh.dyksenaa, jossa hän m.m. lausuu: "EspanJan vapauttami

nen faso1stist en t aantumukselllsten kuristukses~a ei ole 

noastaan EspanJan yksityinen asia, vaan koko johtavan, 

tykseen pyrkivän ihmiskunnan a sia." Tätä iskulausetta 

tet aan nyt monilukuisissa, pitkin maata JärJeetetyisel. ko-

kOuksissa. 

5euvoetolii~on "humanitäärinen" avunanto Espanjan 

11tukselle jatkuu samalla kilhtyvasSä tempossa. Se on 

nut ~ttemmln sikäli l aajentuneen\ muodon. että avustus, e 
• 

tarve- ja rahalähetysten lisäksi, on viime aikoina 

~~ myöe pääl~evaatteita, pukuja, jålkineita y.m. 

t avaraa. )(i s sa määrin myös sotatarvelähatykslä tapahtuu, 

täältä käsin katsoen edelle~kln epätietoista. Täkaläisissä 

sotilasesiamiespiireissä väitetään kuitenkin tulleen todetuk

el, että avustus1.ähetysten lastaus Odessassa tapahtuu 

omaan YCllä~ samalla kuin eatama-alue pHetaan erlstettynä 

3a vartloituna. .itään sitovia plätelmilhän ei täetäkäan 

seikasta, "aikka se 011 s1 tottakin. voida teblä. 

SiJaan viittaa neuvostolehdistön. jota yleensa eduataa vain 
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hallituksen käsityksiä, nykyinen aanensävy siihen, että 

Beuvostoljit t o ainakin lähiaikoina tulee yrittämään sot1-

laallisestikin avustaa ESpanjan hallitusta. Sen mahdo 11 1-

suudet täss' suhteessa eivät tosin liene suuret, mutta 

voisi tällainen yritys kuitenkin, varsinkin Jos se 

tuisi Julkisesti, tuoda mukanaan sangen vaikeita 

riöalheita Europan muu tenkin sekaviin kansainvälisiin suh-

t eisiln. 

x x 
x 

Ylläselostetun neuvostomielipiteen, Jopa Stalln'inkin 

kannano~rn eI tarvitse merkitä mitään muutosta siihen, 

tä ra~rtissani no. 65 olen kertonut niistä arveluista, 

,ta täkäläisillä todellisuudessa saattaa olla Espanjan ta

pahtumien yhte.Yde ~ eä, s111ä kommunismin wi8lnmaahen" e1 

voi Julkisesti ottaa EspanJa.n Sisällissot aan nähden muuta 

asennetta, kuin minkä S8 on ottanut. 
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MOskovassa 2\1 pal·u.nä 10lta-

kuu ta 1'336. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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r , 
Herra M 1 n 1 s t e r 1. 

Kunn101t~av1mmln lähetän Te11le, Herra Kinister1, 

oheenli1tet~yinä 11 kappaletta Moskovan-lähetystön raport

teJa N: ot 68 Ja 69: 

111;0 68. Neuvostoliitt.o ja kansa.dnväl1nen t1lanne 

lEuropaua. 

R.o 6~. Neuvostoli1tto ja Ruut~umat~omuussop1mus 111. 

Ottakaa vastaan Herra, Min1 st eri, t~del1isen 

n101 tuksen1 vakuutus. 

Herra TOhtor1, Rudolf HOLSTI, 

Suomen ulkoas1ainm1n1steri, 

Helsinki. 

UE 10: .1/2. 
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.Ii 0 .. S .. K .. 0 . . V .A. .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o . ja 

KoskOva .... ssa .... ~.,p:nä .. loka. kuuta 19 .36 

A s i a : l'leu.yo8tol11ttO .. J! .. .kan_1JaYall-

n.n t-Uanne .. zu..pe. ...... ... 

~ansainvälisen tllanteen viimeaikaiseen keh1t7kseen 

rop&ssa ei neuvo8toba.1.l1tus kaikesta pa.ätta.n ~a nähcl&ks.nl 

7mmarret tavista s71sta enstnkäan ole t17t7valnen. Onhan 

pol1ittinSl baralletrl, Joka puoli toista vuotta sitten 

rausena keaJcinai eestI. avu8tussopllluksesta Ranskan Ja 

slovaklan kanssa, euvostoliiton Jo alkals8MW8sta !ilt~~l-

sestä ~ansalDllittoon ~a eräistä mulstakln s.ikolsta 

tl korkeapalnetta Beuvostoliiton europanpolltlikal1., 

vuod "ln aikana huomattavastl lUkenut. Kltka. ovat kalkki 

~a mlssa määrln kukin nl1stä 

lokse.n ovat m7ötavalkut ~ane.t, OJa vaikaata S&nOk, 

el.n 7hteistULos on mlele.taDi ~ttema1Ja tocl.ttavlssa. Er&I

ta .,1*a. vo1claan t1et.nkln o.o1ttaa .euvo8tolilton vli •• al_ 

kaisiin ulkopoll1tt ls11n epionnlstaals1in Ja .11ta t&&lIa 

hautae •••• n. h7vln nlJr;Jvaan hel'lDatune1suu.t8en. Jfa1n1t sen 

ni i sta 8UU.tlll1&. Jotka m1eleat&Dl ovat tarai.pla. 

JAKELUOHJE : 

UE. : A 4. 

1. Bns1nn&k1n OJa nab4&kaenl U._ ta, etta EspanJan 

'fa vallln_. 
Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.l k.1 . mlni.teriölle. 
EI ulkomaaedu.tukaen lIedoltuk.lln. 
Ei ulkomuedultuklen, muHa ulkoasiainminister iön t iedoi

tuk.iln. 
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tapahtuat Ja BeuTostolutOll vallankullouk •• lllaeaU proTOao1-

Ta aaenne .iina 7ht e)'dea. on h&1 talll.e.U va auttanut 

kanaa1nva11seen asemaan hropasaa Ja 081tta1ll 1lUu&.11&ltill, 

nak1n latinaa1.e.... .&IIerlkaasa. Onhan nla1tta1n Jqt'_11l 

Jo käyIqt ael TälaIl, e tta k7f1787. BapanJU8& ei 

ole kap1Dalllsten kenraalien taiStelu.ta lallJ.1ata Da.ll1tua

-.1 taa vaataan, kuin enellUllAll tai vahelD:ilAll porftrl.l11s.n J.~ 

Je.telm&ll ta1atelusta kommUll1atl .. anarkl.tl.1a Y&Ltap7r~~ 

811. vaataan. On Jotenkin lUODDolllata. etta hropan d .... 

kraatt1nen mlel1pide, o81ttaln .,ö. t7öTaenpuolu.lden tahol

la reageeraa t&11a1.ta per.pektl1T1a va.taan, olkoollpa, et

ta per.pektilTl ei demokratialle ole palJoa ftlo1"'p1 

senkaan puolen volttaeasa. 

2. Jleuvosto111ton BapanJaDpOl1tl1b.1l .eurauk.la 

tettaessa kiint77 huomio e=en k:&1kkea Banallaa.. K1kU1 

tätU ta kas 111 Toi a.l01 ta arvo etelIa. on .e aiheuttanut 

rattaa pahan .0r&Unen neuvoatolaia-r&DBk:&lalal1n 

Jotka vlela muutaaa kuukenal .ltten, kansanrlnta... TOlton 

JlUkeen Ranakaa ... o11n.t aitio llUlelall11111at. -7tt_lll 

kalals1ata lehtl1ausQDDolata peattaen. ~ttaä .euvosto111tto 

oleTan erlttaln t1Yt7llll.töll l11ttol&18e.n... Ranskaa .. 

nä aiheena tUlöln lienee. etta Ranska aJ.otteeata 

n... puuttuaattoauua.oplmUB aell mleleata on OSOittautunut t .. 

hOhOll&ka1 Ja eUa Ranaka ei 01 e 7ht7~ .ellYo.tol1i ton de

_roh.lhm puuhuuttOllUtlako.lt_a8& .en tat;rtantööapaDOIl t .. 

ho.t&ll1aekal. Tiela T~e-aa oaol hanut bal11& a.. Juli.taal_ 
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eeel1 raUellOeek81. 'r1alAll l1aakel e1 vat kalkki 

tukS.11 8186po111ttl8etkaan tolael1plteet ole o~leet a1naka .. 

~o.ll1ternrll1 1111Jalle miellk81. KUIl Tle~. otetaaa huoa10ol1. 

etta takUUset lhA eOIlaAD l1.,.ttaTat pelkU.T. .ua. 

Ral1ska luopuisi alkaisemmaeta lhtel.e.t. iakulauae •• ta: 

011 Ju.atol1 Ja 17hVls1 I1.Tohel._aal1 Sab .. k8l18. 

1I18t& tU"all1suulUqeJIIIYkeI8tä. ltaieet 811'U.1.1e Jättael1. k"-Y 

lmwarretta~e1. .t~a l1BuToetoha~ltuksel1 

JOhtamaa lhte1.r1l1taaapollt11kkaa Taetaan 

epaJ.ulUot Blu'1I1 

ont 

ke.k111&1l1el1 7htel.,mmärr,re 8uhte ••• 

kaaTauee' 
x) 

Tah.t7Dl" • 

t.1lk111 011 8ma .. 1111ta, .tta Taikka 7ilaoleva kaikki 

Qlkll1 ~ehd1.töeta, ei sel1 eäYJ HaUkaa kohtaan 

81 ole er1lto1 Ham111 qOkkUTa. 

3. SaIlaan eeur&ua_rJa ~ 011 .de.U.a 111tehaTä 

tolUtaa suhteiden Jat.ta:n. huol1ol1tla1l1el1 Italiaan. 

puhumaha.lca8ll. koSka V'lr&.l.l.lset suhteet Saksaan Jo 

aJa ovat olleet mahcloiU.1mman huol1ot. Itallaan e.11 

kutc tUllOettua. olUat euhteet Tlel& pari kolae TUota 

tel1 hyTät. )je a.Lkoiftt huol1ontua UallMa1e-abee81111&la1a.11 

eodan Johdoeta. mutta ova t ~t. E8panJ_ 

x) 011 multllk1l1 Sllta I1.UTOsto~l1tuke.11 ~ql.1111 epiJ.UQlolhiJl 

Banab.D poli tUkkaa kohtaal1. kutel1 881a. Ranskaa Ja Fuolall 71.1 •• 

e.lkU1ltl_ pa&L~lkOld8l1 keSklDAlse' Tle~llut keS&lla • 

• et kaIlaanrll1taman ke.taY.r.Jdest. J.n •••• autta Jatall l1e tasea 

7h'~de8ea kOSkettel .. tt .. 
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desaä, tUlleet JoteJLtin 7hta pingOi ttunelkal. kuin Salt8&D 

Ja .euvosto111ton väliset suhteet. S1kali kuin T01n 7&wAr

taa, ei mitäMD tOlTe1ta parantum1sesta nä1saa .uhte1ssa 

n1in kaavan kuin EspanJan siski11asota JatkuU. palnTastOin 

on lfi.hellä niiden edelleen .l~J1at~1_n. Jos Jleuvostol1i"

to tekee toden ubl:auks e staan sanoutua 10pull1 eeat! lrtl 

tumattoauU8S0plmuksesta Ja tarJoaa Madr1din hallltukseLle 

la1suuden sota tarpeiden Tapaaseen hanklnta .. -. __ LiSäksi 

syy ta main1ta. että kliTmlls8. oleva Saksan Ja Italian 

hentym1nen e1 tletenkääD ole Jleuvo st 0111 toUe m1eluisa. 

lä pelättäDeen Italian tälDAll .h,hent7mlsen aeurauksen.. 7ha 

enellllllän ka.uistuvan Hitler' ln UltikOUlunlatisei.le i.lIlJ8J..Le Ja 

tällölll IIITÖS otta"an 7h& Drkemwan asenteen Jleuvostoll1ton 

ulkopo11ittlsla P7r k1lllTks1ä vastaan. KrelTl eianon äskeistä 

vierailua Berlln'lsSä onkin Juuri tassa mleles.a 

mentoltu. 

4. Ranskan l1Säkal on tolmllkln ll1ttolainen. nim • 

!Iekoslovakia, vliae aiko1na antaDUt neuvostoha.Llltukselle. 

sanottakoon J(oallltern·1l1e. a 1h et ta aurhee.een. 'fa.ta1ä1st_ 

lehtlen tiedoista päkttälD, On nimittäin ni1n 

slovaklan .osi"11demokrat1nen pUOlue. kuin UtahekkilM1set .UaLtu 

li8ti'- klelt.,t7Deet 7htelsto1ainnast& 

&.an ... nr1nt .... -aJatu. 'fahekoslovaJtlassa on tUlli kautta 

tOistai8eksi ra_nnut. Joskaan tapahtuaaat.. el taa.ua 

aekal tehda auu"- numeroa. on .ekln laakeUaT.. Tiill_lai-
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• en neavo.toulkopolit11kan tappiopuolelle. M1sa& aä-rln .e 

aamalla on a •• tet t aTa M.uvo.tolii~OD "~"' .. polltllka. va .. 

tavaikUtuste. JOUkkoon, on talUta JcaalJl valkeata 

5. Puhut~essa •• uvostoli1tOD vi1aealkalslsta ulko

poliittisista vastolnklJals1sta on lisät8i 

glan uusi ulko})Ol1i tUn.. aseDA., Johoa t&alla oa 

t7 suurta huoalota. IeuvostolebUstan laUBIlDDolsta 

7ht87 deasa pUtellen. katsota.. sen aerkltaevlD huo.att 

tl suurempaa vaaraa kollektiivisen turvallisuuden alltaansaa. 

ml .... hdolllsuuksille hl"opaS8&, kuin konsanaan SaJcaan Jc1el

teis.n kannan. l:etaiZl ei lhmet7ttäne, että ~elg1an uucre .. 

8& k&nD&notos8&, Jonka sovelluttamin_ kaiketi on tarJcol. 

tettu Jotenkin JoustavaJc81 , tlläl.di. haiatel.uan saksalaista 

vaikutusta Ja sen muka. esti 8iihen SUhtaudutaan. Belgia 

n.,.ttaa 17lqestl 8&Iloen, täkä.t.alaeaaa alele •• , 

-agr.sslivlsten- valtioiden JOUkkoon, 

mla ei Meuvoatolli tto Juuri t\1DAe. kuin s.n, että Joka 

ei ole sen 8UUlUlltela!_ takaaa. on Nahan Vlholllnc. 

6. Lienee lopu.kal vielä S77tä 81n1 ta tas&ii 7hte;r

des8& se aUllt814en huononealn_. mika kaU.ata päättäen 

vU.. alkolaa on tapahtunut R1IaJllaaa Ualn. ..,.ttaa nl

.Ittaia al1ta, Joaraan neuv08tolehdet elTat vlela erIkoI_ 
ole 

aellUllln, aalaa UsUelleet, että fltuleaoon ltaaduttua Raaa-

nlan pOl.ltllkka Ieuvoatollittoon käaia tulee huoaattaraat1 

pld&tt;rYalaem.'tal. Ieuvoatoll1~11e, JOka hetki 

lt& toivoi saavan_ ll1Iaaalaata uwlen 111ttolalaen avuatuuo_ 



p1mu.rlnt8llall., on t liUDl.kln tilan1; ... 

aat t ava ulkopo111ttlnen tappl0. 

x x 
x 

Suomen lehdisSä on tavan 1;akaa ~1; ulkoaailta 

saatuJa tietoJa siitä, että Lltvlnov'ln a.... 011e1 

topolltl1kan vl1.eaikalsten va8to1Dk~lst.a JOhdo.t& 

helkontunut, että hänen eroh&llla... 011e1 läb.1alko1_ 

t.t t av1s_. b tällla kuitenkaan ole voinut .. &4& näihin 

ttetolh1n vahvistusta. 

.' /. I I • 'If ~' t- (, v'; ' ~' .. ' ~~ . 
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.. 114 OS .. M... O' ... v . .J. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . --- - - ----_ .. . 
RAPORTTI n: 0 6~ I _ .' 

Moskova .... ssa .. 28p:nä .. l .on .... kuuta 19 .. Z 

As i a: Meuv-ostol.U.t :t.o. .. ·,p.···Pllut-t ... Uo-

-IlUU8SGI1aU' ·lIl·.· ._ ....................................... ...... . 

MeuvostO.iellpiteen kannanotto B8P&D~)n tapahtumien 

teJdessa slkali kuin täallä 71e1aestä , mlellplteestä sa-

nan varsinaisessa merkit7kSeS8ä 7leensä vo~aan puhua __ 

Jatkuu 7htä kiivaana, kuin Jo usean viikon aikana. TaLlä 

hetkell.. on tunnuslauseeDa. BspanJaa hallitukeell.e on Jär

Jestettävä tilaisuus sotatarpeiden vapaaseen hankkimlseen. 

Täta neuvostohallituksen Lontoon puuttuaattoauuakomltealle 

kemaa vaatimusta to1stetaan D1t monilukuisissa tehdas- 7.m. 

kanankokouk81saa, tehdään sen s1sU töisiä. päätöslauselmia, 

jotka s1tten lahetetaan toveri Stalin'1l~e J.n.e. Samalla 

~atkuu rahanker4s vähent7mä.ttömäJ.I A voi.alla "EspanJan 

ten Ja lasten hyväks1-. Kun vi1kkOJa päivittäin näkee . 
määrin näita paatöalauselmia Ja k1rJel81ä, Jot~a Sta11nfin 

ohella on osoitettu mTÖS ko .. un1stlallle puo1u .. ell8l11e Ja 

puolu.tovarenl e EspanJaa... ~opa Bspan~an hall1tuksellek1n. 

e1 vo1 valtta. altä va1kutelmaa. että. Meuvosto111tto ~~ 

UIl e11& erlUinlal.esaa vall~Jl8P87kooa1asa. ~olle 

JAKELUOHJE: 

tavallinen. 

"1: A •. 

J.k.luohj ..... II.j. : 

T.valli ..... . 
T ••• III ..... j. lIalka! ...... .. ...... ..... mlnl.t.rjOIl • • 
EI ulkomaaeclu.tukaen tladoltukelln. 
EI ulkomaaadu.tuk.en. mutta ulkoael.lnminl.t.rllln tladol

tukaUn. 



• 

• 

- 2 -

oton avona1suudessa Ja voimakkuudessa to1sen ta1atelevan 

puolen 

m1Uän 

hyväksi KspaDJassa ei muIden maIden lehd1atösaA ole 
x) 

vastInetta l~ydettävlssa. 

TämA kaD.ll&notto kuvastuu Jatkuvasti ~~s lehtIen 

vanmuka1sesaa o.ahyvä1sesaä sävyssä l aadItuissa tOi.ltuksel1l-

81saa lausUDDoissa. "I zvestlJa" .klrJolttaa slt8l1 kuluvan kuun 

24 palvllnl. m.m. seuraavaa: "KalkkI kanaa1Dvalisen 

mukaisuuden ystavät tunnuatavat neuvostoJulk1lausuaan 

lisuuden. kun siinä vaitetaan. etU. (puut~WII&tlioauua) sopi

mus. seurauksena kaksikuukautlsest& seD loukkaamIsen aa~ll-
xx) 

mlsesta kapinal l isten hyVåkSi. on todellisundesaa ml~tei 

lakarulut - olemasta. Koko mailJDa !lG'ont ..... , ettei yks1kiiän 

11 tus. JOlta antaa arvon veI volllswå:s111 een rauhanasiaa 

kaDsainvalist& _ oik_dellllukalsuut~a kOhtaan, voi kauve.paa 

sietää tilannetta, Jolloin komitean suoJeluksessa varataan 

t~si vapaus sopimuksen rikkomiseen 

si. KaikJd kuDnlaillse~ ihmIset ~ÖJltävät, ett ä neuvosto

ba.1.l1tus te.kee ainoan oIkean JOhtop" .. t öksen tästä tilan

teeata". Ja hi ElUn ~\lheamlnö "Kl ykslkäaD 1 tsaab .Itua-

x) Mainltsen slTUaeDDen täSaä yhteydeS8ä, että täklll.lsessa 

dlploaaattlkunnasaa on herILtt~t verrattain auQr1;a huo.tota Ka

panJan Uken tAnne saapuneen Ulbassadöörln, Pasouan, tavallisuu

desta poikkeava vastaanotto. Blin hyVin PIetarin kuin MoSkovan 

ase.ilia olivat hänta vastasaa, ei ainoastaan ulkoasla1Dainlste. 

riön, kutila on taVaLlista, vaan qösk1n .aotllaaJohdon. kumIalll. 

hallinnon, taidepiir.l8l1 J.n.e. eduataJat. ValtaklrJanaa Jattaai

aen Jllkeea on h&Delle 811;1pa1tal v1iJraat~a JArJe8tet~ 



• 

• 

nioittav. ha~~itus todella vo1 kaave .. in P.Js7A •• llai.en 

sopimuksen va1teliaana osal~isena. Joka on muodostunut. 

mika 1Jtään muutai, ku1n E.panJaa la 111isen balJ.ltllka.n blo

kaad1Jts1. lreuvostoll1ton JulkllaU8~ on osolttaDu't, eUA 

n&1n muodo.tuneesta tilantee.ta ei ole llUuta. kuin k&k81 

uloSpäiB,fä: ' JOko taataan viip7mät~ .opimukselle 10"81 

hO:U:UUB Ja annetaan ..... 11. t~Sl varmuus .11tA, että 

avustus kap1D&llisU,J.e edes vastalsuudessa lakkaa, ta1Jc.ka 

palautetaan EspanJan hallitukseJ.le , sen tosiasialliaen 0 

ostaa Itselleen sota tarpeita. mistä se haluaa".- "Pravda" 

kirJoittaa saaas. hmgeslä, Jdinnlttäen I&JIIal.la kuitenkin 

erikoista huo.lota nUden s&k8ala1stElll Ja lt&lialaistea. 

vaittelden torJumiseen, Joiden mukaan Juuri Beuvostoliitto 

rikkOi.i p~ttumatto.uu .. op1musta totaitta.aJ.la .otatarpeita 

EspanJan haJ.litUkseJ.le. 

Sen seikan tot.aminen. onko nai saI. vilausllllalnl_ 

tuls. väitteissä per&ä, on edeJ.leeDkin 080ittautunut 

11. .ablottomaksl. Kiausta tuntuu kuiternkin vaikealta 

ettA tiUtlJ.l:lhetkååD kaUea. puuttUllattoauuako.1t_aaa aiheut

tamanaa .elun kestäessä Itse teki.lvät ltsenaA .uoranal .... 

ll- B,flpAUsl Sop1lBuksen rikkoahaen. EDemlllAD kuin tliilDAD 

lelkan totea.ln_ kl1nuostaalcln ~k71.i.D k7811Q's sUtA, 10"", 

x) J.tk •• d.81v. · 
t7JllIstllalSURI .euvoBtoUi tOll Johtavi.n heDk1.USidea. lUODa, puhu. 

•• ttaDan han.n kunnlakse. eriDAl8tea. tataJ.äUt8n piirien t&bol 

JarJeat.t71sta Y&ataUlOtto~alliSURkalsta. On llaellta. ettA 

n8UvostohaJ.lltua haA.n BUhteenaa. tlet&A&a8Di ens~ls.n kerran 
on luoPlUDLt auilta eh4ottoaaaU vaatiaaataua k •• alnYAllaeata b~ 
rekt1udeata. alta ulkoYaltaln KuataJ1en taaapuoUae.n kohtelUQll tulee • 

• ed.slv,-
XX} un ~lta k11Dalttaa huoatota s.naan alltel 



leeko Beuvoatoliitto lop~lisesti aanoutuaaan irti 

toauull8opimuksesta Ja sen Jälkeen sotilaallisesti laaJemmas

sa mitassa avustamaan EspanJan hallitusta. On tietenkin 

keata r,vhty& mitaAn ennustel ... an, mutta minusta tuntuu 

ta, kuin nykyiseen kirkunaan t~ä!la voitaisiin sovelluttaa 

sanonta tapa : pal Jon ääntä. vi.han vi.1.1oJa. IeuvostOhalol1tua 

ymmart äb. tietysti ne vaarat, mitkA tällainen aV1lltun01m1n

ta. vars1nUn Saksan Ja 

marrykseen IIl' ti s EspanJaa Jtos.iCev1s8& JqSYlll1'k8188&. vois1 

da mukanaan Ja .iCUn 81lolA Jtaa1tykseni mukaan ei to1sta1-

seksi ole halua sotaisten selikaust~ SYnDTttlm1seen Buropas-

8&. olen pakoi tettu tulemaan siihen JOhtopa ... tökBeen. minkä 

edella olen mai.n1llnut. &)' .. 8 se seikka, että tääll~ axme

taan lehd1stön huutaa n1in palJon. todistaa mielestön1 

maa. Jollen suuresti 

kin 8e koet~aa ten1~ 

tWll& t wauua.ltom1 teaS8&. 

erend,. e1 s118 BeuvostOli1tto, 

su~ta propagandaa asenteestaan 

tule s1itA toistaiseksi eroamaan 

puut

Ja 

JOSkin n1in. vastoin luuloa tapahtU1sikin, e1 se kä81tyk

seni mukaan tule antamaan 1deolog1sen yhteisYDllll&rr1k8ell8A 

EspanJan punasen hal~1tuksen kanssa johtaa 1t.ealD m1h11lka~ 

sellaiseen toim1ntaan. Joka VOi81 aihellttaa 

itsel een. 
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KO.kova 5 pllvlnl aarra .. 

kuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11: 0 1706 

Herra K 1 n 1 s t e r 1 

~unn101ttavlmmln lähetän TellIe. Herra • 1 n 1 8-

t e r 1. oheenll1tettyln& 11 kappaletta K08kovan-lähetys_ 

t~n raporttla B:o 70: 

5atotuloksesta Beuvosto111tossa. 

ottakaa vastaan. Herra • 1 n 1 s t e r 1. t~el- . 

11sen kunn101tuksenl vakuutus • 

Herra tohtorl R. HOLSTI . 

Suoaen ulkoaalalna1nlaterl, 

Helalnkt. 

UE 10: A 1/1. 
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1( .0. S··,x·· 0 V ·.l ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 '10 .. ... . 

J(oaJtov& .. ssa 2 · p: nä _rraa kuuta 1 g 36 

Asia: Satotulokaaata .... auv:o lRolU-

kaea..········ ............................................ .... . 

Vuotuinen satotulos. lI\1odo8taa Ieuyo8tol11to saa , kIlten 

lienee yle1selllJll1Dkln tuzmattua, teklJlJl, Jolla s1aapoll1tt~ 

sest1 todennAkOlsestl on auur .. pl .erkltya, kuin 

seikalla 1I\11ssa _1s8&. Jos n1l1l1ttaln sato epAonn1atuu, 

raa s11ta aonllla alueilla taalla puutetta, Jopa 

ta seuraav1ne a1ellalo1neen vaeston keSkuudes8&, 81111. 

tohall1tus e1 ole halukaa r11tta1&ul. IlU.rässa korJaaaaaa 

asiaa ulioaatse1la tuonnilla, vaan antaa 

karsia. .euY08tonllan ote .aahan on IQ'ttemm1Jl Jo 

aUaa, ettei yaeaton tnt,.attCllQ7della ole al11e 

pa& . .erki tyata. 

Todellisesta satotulok .. ata tlAlla on aina ollut 

taln ya1kaata saada luotettaYla tietoJa. Ieuyostohallltukaen 

Ylrall1sestl llao1tt..a tulos, Joka •••• Il.o1tet&aa 

seka t1etaätaent ~as Rooaaa ~a1JlYl.ll.elle "atalous1Jl8t1-

tunt111e, on n1l1l1tta1Jl aaADD0111seatl oao1ttautuamt oleYUl 

111aa opttalatl .. atl laat.ttu. Se t.h~aan al.1ttata yleeaaa 

JAKELUOHJE : 

............. . ~a~.l~ ..... 

UI.:.4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. mlnlaterilllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaoiainminlaterllln tledol. 

tuhlln. 
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.. d.OIl Tlela olle.. Talm1shal"lteella, l11e 

alllka TUok.l .,ahemaat aatotapplot, JOlta taalla. 

glaUta l,l.ta puh1lllat~all. ed.e11 eeDktIl kai' JUIUl 

8&tt\Dl euurea.. .1ttakaaTaa., J .. äTat 

mloollott .. atta. On her .. tt&QJt erl&lllal.. huoalota. 

lUTaIla "onna ei ole laskettu Julklauuteell ennakl:olaäelaaa 

8&totulobe.ta I ku. n aikaiee.lll usea Oll ollut tapana • 

• euTostolehculta Oll toslll tlDaktll nomaa. kut_ 7le ..... 

tlDTt .. d.OIl hyTl.b 1, huol1_ tta keSIlla .. Uuneeeta helle

kaud.ea.. mutta m1 tila anlolukUJa .. d.OIl au.r18t& ei tie

tUkaell1 tolst&1sekal ole 11 .. 01 httu. 911ta Oll ehka 

,hte,d.eeaa _lllita. etta leMllta aaaalla Oll P1rkl1Q't 

taaaaa kolhooalJ&rJeat.laaa etuJa. koska auta 

,ks1t,1atalOUB ei ol1al Tolnut Toittaa kelaiaell hellekalll.1l 

alheuttu1a vaaro Ja , 8&III8J.la .ene.t,kaella, kua koll *1011 n
taloua. 

Kikll.l olen TOlnut aada kuluneen keean .atotulokae .. 

ta todeamukalallta Talkuttavia tietOJa. lienee tilanne ta.aa 

auhtees_ ae, ett.. lato Ukralnae.. PohJol .. l:autaala .... lIUa

tanaeren alue.lla ~a o.lttaill LIDal-Slpel'iae. 

• ld."88& Oll ollut ~Ta. Jopa paikotellell erlttaill ~a. 

9eulJaaa on koko I:eul-Vena~a 1.0. au.tazaullaa •• QIlut. 7-

lllle Ja allll_ Vol.can alue .eka koko kaakkoll&l.ue. Poha 

Jol .. I:&Uallaa l1lku1ulott ... tta. 8UIlA lII.arlll kar811Q't 

d..8ta. et ta palkotell.1l yold.a&1l puhaa t.,d..lll.e.ta kad.osta. 

1:_ otat.. ~looa. eua t.... alu. oa YedJ&a parllal ta 



vilJ .. alueit. klaittlen n. 50 a11J. kJlvOhehtaari. eli 

suunnilleen puolet koko .euvostoliiton kJ1vOpln .... 1a.t •• on 

7_arrettlvU. etta .euvosto111ton koko _totu10. taaa 

D& ei voi muodostua er1ttl1n edulllsek.i. Kaaritellea se 

kesk1nkertaista huono_akal, e1 a1D&taan tehtaae 1tseaaa 

877PUk8i 111otteluun. 

On Ta nea ta v1ell platelll. tuleeko t .... 

heuttamaan neuvostohal11tuselle va1keub1a enal talvca vA

estahuollon kannalta katse •• loka tapaula .... n~UU 11. 

melseltl. ettl kadon kohtaamat alueet e1vlt voi t~teen 

ml1ärlln suorittaa valtiolle 8ä11dett711. luonta18Yero.. Slt ... 

pat tai on to1enn&kDi8tl. ettl n8l1vostoha1l1tua tulee pako

tetukai niiden alueiden 7liJlamastl. JOilla sato on ollut 

~va Ja Joll ta 1 ehUen lIukaan va! tiOTero Jo on 

luovuttaaa&D JO"kin katoalue1l1e. Riittll.äkO se nAllnhldBD 

torJualse_ nauti alueilta. on kuiteDkln qS18.7.. Josta 

tilli hetkella ei voi sanoa altain varaaapa •• 

VlltetUD. etta .euvo&tolUtoU. oa. kablen vuoda 

auhteelllaen t.r7dTttlv .. ta sadosta Ja korkeiden v11JaDluo~ 

tuanora1en ankarasta sovelluttamlse.ta Johtuc. n. 10 al1J. 

tOllllla vllJavara.tot. Be 11enevlt kuitenkin eul slJaaa 

ratut araelJ~. varte. tlllla odotettua .otaa 

0Ilk0 neuvoatobalUt.. haluaa. D&l&llbl4lDklaa uhatesaa. 

kaaaan niihin vara.tolh1D. on aahdotonta .ano •• 

• euvostol11tolla o. kaik .. t. pUUIIn ede •• ua. liiti 

lelp&Q_~kaeen tulee, erltta1A vai.a talvi. Taaa seikka et 

kulteuaa. voine. kuhn alual Jo hUOlUllt1n, Idtaaa v.lkuttaa 
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Koskovan. 12 p&lvana _rrae.. 

kuuta 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

ll':o 1748 f6c2"~ h: 
Ifr-':lb; ; ~-

:;- ®Z 
Herra M 1 n 1 s t e r 1. 

Kunnlo1ttav1lD11ln lAhetan Teille. Herra 

t e r 1, oheenll1 tett71D1. 11 kappaletta )[oskovan-lähe tys

ton raporttla .:0 7L: 

Bolshev1kklvallaDkumouksen XIX vuoslp&lva. 

Vastaanottakaa, Herra )( 1 n 1 s t e r 1, tlldelll

sen kunn101tuksenl vakuutus. 

" 

Herra Tohtori R. B 0 L S T 1, 

Suomen ulkoaslalaalnlsteri, 

Bel.1Dkl. 

UE 10: A 1/2. 
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K OS X OVJ. _ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa1ajnen . 

RAPORTTI n: 0 71 

Koskon s sa 9 p ; nä .u.rra.a. ku u t a 19.36 

A s i a : Bol ahe:v.lkk1:v.allankullloulcsen . 

XIX vuosipa.1vä • ... --

lieuvostol11ton kansallispäivää a.o. lokakuun vallanku

mouksen XIX vuosipA1va.ä (marraskuun 7 :ttl Dl'kyIstl lukua) on 

täalla vietetty tavanmultaI8in Juhlamenoin. Tina vuonna se 

kuit e:nltin 011 omls t et tu ml1 teI yht ä pal J on punuelle Espan

Jalle, kuin .euvostollitolle Itselleen. Sotilaaparaadln 

na Punasella torilla lähettI Komintern'in radioasema 

leen s&ll1an verran tervehdyksil Ja kehoi taksia Ddrid'l11e 

Baroelonalle, kuin selostuksia eri kielilla paraadin kulusta.. 

KadrId l in Ja Baroelonan vaatatervehdykset saatettiIn ylelsön 

tietoon kOEalänlsten valItyltsella. ParaadI1n osallIstuneiden 

ty~vaen ammatIllIstea JarJestOJen, tehdaatyövaeat~. 

t1sen nurIson, JOJl& lastenltin kantamIsaa stan4aareIaa& 

tIIn .,~s havaIta verrattaIn taaJaan punaaelle EspanJalle 

omIstettuJa 1 skulaus ei ta. Edelleen katuJen varaille rIpuste

tussa kuvaatultaesaa aaatiIn tAlla kertaa nahda J:spanJaa-aIhEd 

sla vallaDltuDlouakurtae 

!o1ael ta puola on ~yta mainIta, etta vuoe1pa1v1Jl 

JAKELUOHJE : 

... ········!avallinen .. 

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen • 
Tavallinen ja lIalkal mlni.'e .. i!!lIe. 
EI ulkomaaec!uatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuksen, mutta ulkoa.iainministeriön Uedol· 

tukalln. 



vietto tällä kertaa, edellisiin vuos11n verrattuna, teki 

la1meahkon va1kutuksen. Vl.kiJoukot kaduilla paraadin 

sä Ja myöhemmink1n olivat nlkyvast1 vah&isemaat. kuin 

ks1semm1n Ja paraad11n osall1stune1deD työvaen JOukkoJen 

määräk1n 011 1lmeisesti ent1sta p1eneapi. MYös 

tusta Ja katuJen puna- y.m. koristusta oli tänä VUOIma 

huomat tavasti sup1stettu. vaikutelmakai sivulliselle 

tä vuosiJuhlan vieton yllä lepasi tallI. kertaa Jonkinlai

nen sordl1no. Kista se Johtui valkeutuneesta elintarve

tilanteesta, kansanrintaman tappioista EspanJassa, säästavä1-

syydestä, tai Jostakin muusta JääkOön ml tsnkin 

ta. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Moskovasaa 19 päivänä marraskuuta 

• 1801. 

",Ii I 
• ". b 

Herra M i n i s t ari. 

Kunnioittavimmin lähetän Teille, Herra 

Ministeri, oheenliitettyinä 11 kappaletta Mos

kovan-lähetystö n raportteja N:ot 72, 73 ja 74: 

• 72. LITVINOV'in asema. 

• 73. Kasvsvaa he :nDostusta Neuvosto
t Uitosaa. 

• 74. Ulkoministeri BECK'in Lontoon
matEän vastataltu Neuvoatolll
to.aa. 

Ottakaa vastaan, Herra Ministeri, täy

dellisen kunnioi tukeeni va kuutus. 

Herra Tohtori 

Rudolt B 0 L S T 1, 

Suomen ulkoasiala.in1aterl, 

H a 1 • 1 n k 1. 

UE 1'" A 3'2. 
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Jo pitemmän .Jan kulu.... on ulkomaalldaeaaa ja 

• Suomeuin 18hd1at5asä näkynyt tietoja aUtä, että Ulko

.aia1ntomi.aaarl LITVI~OV'in aaema oliai horjuya, .tt. 

hän olisi joutunut epäsuo.ioon, joata todennäk5isenä 

s8urautBeaa olisl hänen erot~aai.enaa. Olen jo aikalsem

min ohim. mlen ma1 ninnut, ett.en 01. täällä yoinut saada 

vahvistus 'ta näille huhuille. Lisään Siihen, että päin

vasto in on miele s täni todettava hänen edelleenll:in täy

sin mää ån naut~ivan puolueen ja hallituksen kannatus

t.a ja luot~lIDuata. 

• Tämän käsit ykaem valalseisetal maini tt.akoon en-

sitalkin, että alna, milloin hän viime aikoina on jul-

tiaesti esiintynyt 

Kansainliiton äsa1nan yleia- ja neuvostokokous ovat 

kalkki tärkeimmät DBuyostolehdet julkaisseet hänen puhean

s. kokonalauudessaan, useimmiten hänen tuyanaa aeuraami

na, Lehdet oYSt mytls käyttäneet näitä puhe1ta aihelna 

päätirjoituka111aen, joi .. a aäänDÖl11aest1 on e1 a1no .. -

taan täya1n a.etuttu hänen lau.untojen.a taakae, yaan 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. ......... -...... . 

UI 1: A 4. 

Jakeluohj.m.lI.j. : 

T.v.lllnen • 
T.valllnen j. IIdltai ...... ,mlnl.t. rlOII •. 
EI ulltom ...... tult •• n tladoltultalln. 
Ei ulkomeeedu.tultaen, mutta ulltoaolainminl.terlOn tladol

t"lt.iln. 
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omistettu mairittelevia tunnu.tuk~en saaoja Litvinov'ille 

itselleen neuvostoulkopolitiikan johtajana. -- Idelleen 

annettiin h ä nelle vain muutami a päivIä sitten leuvosto

liiton korItein kunni8Derkki, Lenin'in muistokai pelUatet

tuo Känelle myönnettiin se toa1n jo kes ä llä hän •• 60-

vuotlspäivänaä yhteyde ssä, mut~a sen juhlallinen luovut

taminen tapah~ui vasta nyt Täytantöönpanevan keskuskomi

tean puhemiehistön koltouksessa. Tuskinpa tällaista huomio

ta h""n elle 08o i t et~ ais1.in, j08 hän olisi menettänyt puo

lueen tai hal 1i t ult sen luot t.amult sen. 

Kunniamerkin luovuttamistilaisuutta on Litvinov puo

lestaan käyttä nyt hyväkseen vakuuttaaItseen uskollisuuttaan 

puolueelle, neuvostohalli tu Itaelle ja· johtajallemme· Sta

lin'il1e. Uuiasa osisaaan on puhe, täkäläisten omahyväi

seen tapaan~ omistet'tu neuvostodiplomatian ylis~yltselle. 

En malta olla tähän ottamatta esim. seuraavaa Itohtaa: 

-Jos porverillinen viisaus mää ri'ttele diplomatin hen

kilö Itsi, jolta valeh te lee isänmaansa edultsi, niih neuvOB-

~olaisen d1pl"Omatin tunnuamerltltinä on, että hän aina pu-

huu totta, eikä ainoastaan oman iaänmaanaa, vaan 

työtätelteväin, kolto ihmiskunnc hYTältal.· Myöhemmin hän pu

heesBaan, aeloatettuaan välillä neuvostodlplomattan ainut

laa-tuiaia ponnistultsia varustelujen aupist8ll1sen, kollektii

visen turvalliauuclan aikaanaa_iaen ja Eanaa1nliiton vah

rtat.Iaen alalla, ponniatutaia, Jo*a porvarilliaten val

tIOiden pahuuden yuokaI tosIn ei vAt vi elä ole Johtaneet 

tulokae.n, lauAu, nähtävästi Ranaltaa Ja Bnglctia tar-
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~01~aen, m.m.: -Joa puhutaan varar1koata, voi kyaeesaä 

olla vain n1iden valtioiden politiikan vararikko, jotka 

sano issa ovat hyväkayneet Beuw stolii ton ehdot wuset, mutta 

te01s8a sabotoivat nii tA, niiden hallitusten politiik.n 

vara rikko, j otka luu levat, että il.eiatä agresaiota voi

da.n val.iatautu. v a stustam.an ainoastaan tä.än agreasion 

kannet~ajien auostumuksella ja o •• DOtolla. h.llitusten, 

jotka ovat jä~ne.t huo.iotta k.naainväliaten sopimua

ten rikko.iset ja riidattomasti agre 88ioluontoiaet teot 

ja liehineet näihin tekoihin s y111 s 1·· t o ivoen , että 

nä. ä tyytyvät saavuttamiins. menestyksiin ja aanovat 

Ehkä on vie l.ä ayytA m.i-

n.! ta ae pas.ua h ä nen puhe. a.aan, jo_a hän, n ä h täväati 

.yBa Suomea tarkoitt a en, lau.uu. että on v.in kaka i 

tietä nykyään bal.l1taaten vali Uav.ne, -toinen joht.a 

Dluyostol1iton ehdottaan to11åtl1viaen turvalUaluden 

järjestelmään, .ikä ti etää kalkkie n rauha.rakaatavian 

.aidan puolustukaen kollektiivista organisointia vähälu

kul l11. eikä .uint_n kovin pelott avi a hyökkääjiä vasta.n. 

TOine ti., jota hyCS Itkääjät ja niiden k&:lna tt.jat eh

dottav.t ja jolla on ih •• tune1ta puoltaJia erikoi88sti 

lteakiwur1a.. j. pieni.aA •• 1.... .er,kitse. lähentymiatä 

hyötkääJiin.-

Salo.tae •• an1 erä1ltA kohdilt. Litvinov'in puhet

'a kunni .. erkin luoyutu.tilalauuda •• a olan Joutunut hia

aan a1vull. alkuperäi.estl t ..... tani. Puhakin liittyy 

.i1ha1l kuitenkin aikäli, attä a.kin on kokonal.uu4a.saall 



julkaistu keslEa.1aelll p.ik.ll. aauToatolebd.latl5s8& ja 

ettl aen .iheuttamia ulkomai.ten TaaemmIatolehtlen l.u

auntoj a tAlllä on t~~d~t ,.kaalll aelostettu. 

Huhuihin ulkom.i lla LitTlnoT'in .aeman horjuml-

seeta ovat e pä ilemä ttä .ntaneet aihe.. neuTo.tohallltuk

sen viimea ikai set vastoinkäyml.et ulkopolitiikan alalla. 

Neuvo et olli ttohm on, UhUk ••• l l&hlnnA aen B.panj8A

polit; ilkan .eurauk8ena, joutunut jotenkin i.oloituun a.e

maan luropa •• a j. k.lke.ta pält~Aen. jollei mitään 

odot~a .. tonta aatu, tnlea aen iaoloitumlnen lähialkol

aa Taln .yvent,..ään. [an.ainYäli.en politilk.n vaihte

lut ovat kuitenkin niin laakemattomat, ettei tAlle mah

cSoll18UudeUe Toida mi1&ln sen en_pää rakentaa. Mutta 

kaIkesta plätt.!len el nältä va.toinkäymi.lä, joita aitä

paIta1 neu90 _dahol ta odotettan_n joaaakln määrin .aa

taavan NeuTo etol1itDn •• enteen pl'Op.goivan v.Iltutuk .. n 

t,.61äi .... oih1n erI mai •••• täällä .iaaltaan tol.tai.elt

m tahdota l •• kaa LItvInov'in .y,ylt.l. Hänhän onkin v.ln 

noudattanut ~lempänA 

ohjelta, jotka tällä 

(Politbyroo) Tahvl.tettuja 

haavaa näy~vät antavan 
1 

Komint.nl' in .auntavll., 111a. 

toimlnt.

pääp.lnon 
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... ···Neuvo·sto·li,·i ·t,o·a-aaI ...... ' .. 

Olen aikalBemmin (Kts. Rap.. 68, 27/10-36) mainin-

• nut, että t ä ällä ulko poliittisissa suhteissa nykyään on 

hav a ittavissa ilmeistä hermostuneisuutta. Samaa hermostu-

• 

neisuu t t a osoittavat myö s viime aikaiset sisäpoliittiset 

t e. ah tmlat. Merkit si1t ·· ov t Itailtltien nähtävissä elkä 

si t ä ilmei s esti \toeteta t ä ä ll " pei tellä kään. 

Voit aneen katsoa, että se vielä johtaa juurensa 

täällä muka p al jastettuihin trotskll a1 sHn salaha r el

siin STALIN'in nyltyään yll äp itämä ' ~ mmunlstis~a yleis

linjaa .astaan, niihin liittyväksi vältettylne terrori8-

tisine suunnitelmineen. Tähän luoltkaan nykyisiä 11m161tä 

ainakin kuuluu SOKOLNIKOV'ln, RADEK'in, PUTNA'n y.m. 

jo aikaise mmin Ulnisteriölle tledoltettu vangitseminen ja 

heitä vastaan alotettavaksi 1äitetty prosessi, joata kui

tenkaan edellisen, nim. Sinovjev-Xamenev'in prosessin, ulko

mailla t.ekem ä n huonon vaikutuk sen ;'uokSl, tuskin tulee 

julkista. Mutta tämän lisäts! on vlime aikoina sattunut 

mui takin ta sht mlis, Jotka ehkä paremminkin ovat omanaa 

osoittamaan täällä nykyään vallitsevaa hermostuneisuutta. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjem.n.j.: 

T .... llinen. 
T .... III_ j. lIaI .. e1 '" ...... . mini.teriOn •. 

Tavallinen.. 
Ei .. I .. om ........... _ tiedoit .. ltelin. 
Ei .. Iltom ...... t .... _. m .. tt ... llto •• i.inmini.teriOn liedoi-

l ...... iin. 

UE 1:" 4. 
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Ensinnä~in on jou~~O Saksan ~ansalaisia parin 

viime viikon kuluessa p idätetty, syytettyinä . vskoiluata. 

Saamieni tieto j en mukaan on h eitä Koskovassa pidätetty 

9, Pietarissa 11 j a li säks i eräiesä muissa ~aupungeis

se joitakin, niin ett ä sak8alaisten idä tettyjen yhtei

nen lukum " ä rä t ä llä hetullä lienee 23. Jou~o88a on 

erään saksalaisen konsessioonin "tabor teoln" molemmat 

Johtajat ja t äkä l äisen evankeelisen kir~on pastori, mut

ta muu"ten vain pieni ä k·· sityöläisiä, jopa työväestöön

~in lue"ttavia henkilöitä, jo~a ovat ylläpitäneet ~os~e-

tus"ta s uu rl ähetyst ön kanssa. Q~an 8uurlähetystö on pi-

dä tyksi ä vastaan esiintuonut vastalauseensa, 

talse~si ei tiedetä , johtaa~o se mihinkään 

~oseuraamulta1a pidät yksill ä tules o18'!laan. 

mutta tois

tai mitä jat

Tämän ohella 

lienee totta, että samalla jou~ko 

hyvin 

kin 

Kos~ovassa, kuin 

sellaisia, joilla 

maaseudulla 

neuvostokansalaisia nlip 

on pidätetty, varsin-

on ollut ~os~etusta ul~om .. laisten 

kanaaa. 

Toise~sl on valvontaa ~ai~~ien ulkomaisten lähstys

tö jen edustalla täällä tehostettu. S.n.ijaan .ttä läh.

tystöj ä valvomassa tai "811oj.l_asss" tähän asti on por

tin edustalla ollut vain yksi virltapukuin.n milllsi, on 

tähän tehtävään äslt.ttäin lilAltsi as.tettu sivlilipukui

n.n GPU:n mies, suurlähetystöjen vaiheilla u .... piakin. 

Voin.n _äs.ä yhteyde •• ä mainita, että eräs lähetystössä 

käyvä venäläinen t1elenopettaJatar Joi taltin päiviä sitten 

portill8Dme py.äytettiin ja tiedusteltiin häneltä, aita 
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a.t •• hänellä on lähetY8tB~n. Todennäk~iatä on, että 

monia henkl16itä snorastaan on eatetty s •• pum.ata lähe

tY8t~Bn. Kolleegojenl Iter t omusten mult.a.n on haidAn tia

ten.ä lultuisi. henkil ö i t ä Ituuluateltu ja pldAtettykln 

y lt sinomaan s11U\ peru8teell., että ta ovat käyneet lä

hetYBtö saä~ Maln i taen liBlIte1, että eräi~en ulkom.laten 

lehtien, m.m. Uuden Suomen Itil'j eenvalhtaj.a, Harr. 

BASCHBKBS'i. on Itielletty klrjolttamaata mul11e ulkomai-

aille 1 ehd1l1e, Ituin itävaltala18l'lle I 8illä uhalla et

tä hä net muuten karlto Ltetaan. S.ltsalai8ten ja eräiden 

m~iden Iti rj ee nva1.l;l taj ei n suhtun ovat he toistai8eltsl ol

leet varovaiaem pia, 8illä he tietävät hyvln, et~A jo. 
tr 

heihin käyl!!. än Itäsiksi täällä, seura. a11 tA väli tt6mästi 

re presaalioita ·Isveatijan"" ·Pravdan· ja ·Taaa'ln· klr

jeenvaihta j i a vaataan ' asi.no...u 81.e .•• . mai_a. S_oln voi 

kyllä käydä "Tasa'in· edustajan auhteen Wl~n'isaA, jos 

Baache ke s snoraan kark oi tetaan • 

Kuten ylläaanotuetakln näkyy, koettaa hall1tuaval-
, 

ta täällä nykyään entlaeatäAnkln yhä vaikeutta. lähetya-

t Bjen kostetusta ulkopuollseen .aal1m •• n MosEovass •• Tämä 

pyrkimya .lltaa jo a •• da aellaieet mlttaa~teet. että on 

lähell! .j.tua heldAn tahtovan kokona.n eristäA diplo

ma.ttlkunnan ykalnoma.n oma.n pli~llnaä, viralllai. neu

vpat ovi ranomai 81. tietenkin lukuunottamatta. Bärtäatya 

diplo •• ttitunuaaaa täm/f.n jOhdosta on auuri eltä ola 

_hdotonta, että ae .in.kln ,joiaaåltin t.p.ukaiaaa ,oi 

johtaa viralliaen to*etukaen ulkopuolella olevan .eu-, 
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m.telun lope~~"i.een t.i enti.e.tAAn, r.joittami.e.n neu

w sto 1 a1. .ten .i ralli.tentin henltilMden Itan •••• 

»ei~n Itohdaltsmee ei toi.taiselt.i -01. ollut tl." 

suhtee.sa .uureep_ aihett a :w-alitt_iseen. '.ro.in lien.e 

eräi tA lähetYS,tB •• ä Itäyne ltA loiltltaraita Ituljetettu 

telussa, dtta .. i stMn pid!l 1;y1t.istä tII uä yhteyde •• ä elllle 

ole t~ulleet. Toiselta puolen o.at neuvoatov1:ranoma1.et, 
'i 

raltennu.yri tp:lt.emme yhtey4es.A, ennm Itailtltea- apula1.ullto-

Itomiaa.ari STOMONJAIOV, jolta valitettavasti ei enäA ole 

asloittemme hoidossa, vaan en.imäinen ap~la1nen IRISTIISlI, 

osoittaneet meille avul~a1suutta, lIIi_11 ei, jollttl ota 

lultuun t äälll1 yleensä vallitsevaa byroltratista hltaut~a, 

ole eriltoiaelll p _ lIIoitt1mieen aijaa. Mutta sltl1 'vailtutel

maa el meidänItään taholla voida välttää, että heidän 

.päluu,onsa Italltltia ulkomaalai.ia kOhtaan, eräin maitten 

väll.l.tä suh te i.ta johtuvln .1vahdulta1n, ovat tasvaneet 

,ja .tt,ä tämän selkan vailtutukset Ulottuvat ' myös ulkomai

.11n lähety.stBlhln. En Itui te nk aan .18'lä u.alla sanoa, 

jontuvatlto nämä kasvaneet epäluulot ja niihin peru.tuva 

h.1"IIIostune18uu •• Utä, .ttä tMllä uskotaan Jo nyt 1ä

hene.ään ylel.empään yht •• nottoon punasen j. valltol .. n 

~at BO mukaan .ä 1111 ä 111 .. 11ma •• a. 

+ • 
+ 

18/11 1936. Tänään on 1.hdi •• A julltai.tuna -'.ra •• 'in

tiedonanto, jo •• a vlral1iae.tl ilmoit.taan, .ttA on toi

" •• np.ntu pidAt71t.lä Salt.an It.n.al.l.ten t •• tuud •••• »0.-

, 
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kOYas.. ja Pietarissa. Tiedonannon mukaan eyytetään h.l

tA .iitl, . että oya* ylittäneet perustaa m •• ea 1'aehi.ti

sia j ä:rJeetöjä j a houkutella niihin neuyostokan •• l &1e1& " 

he rjoit tan eet fa shistiata p 1'0 p.gand.a väestön Ite ekuu ~sea 

ja laittomasti' levittäneet fashiatista Itirjallisuutta ee

Itä vieraan vallan hyvältsi harjoittanelt sotila.yakoilua, 

tavotellen tietoja, -jotka lIuodostavat erikoisesti 8uojel

luu v J ltiosalaiauuden.- Selostus f~ltsan suurlähetystön kes

Itusteluista asia8sa ulltoasia1nltoml!::si:&riaatissa seuraa lähe

tystön tiedonannon j ohdosta laatimassa saDOmalehtikatsauk-

8eSBa. 
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.. ..Lontc..on ... matk.an. ..... :vasta ........... . 

.. _ . ... kai.kD.._ ...• euy..a&:to.l1itD.a.a.. ... . 

Kuten yleisesti on tunnettua, ovat Puolan ja Neu-

• vo stoliiton väliset suhteet siitä lähtien, kun Puola pe

räytyi aikaisemmista itä-paktI-suunnitelmistaan yhdessä 

vostol1iton kanssa ja telti poll1tt.isen sopimuksen Saltaan 

kanssa, olleet huonot. Viime aikoina ei kuitenkaan leh

distö sal1, lukuunott anatta mil te i joltap!H vlisiä mustamaal sult

sia Puolan sisäisistä oloista, ole eSiintynyt suoranaisia 

hyökkäyksiä Puolaa vastaan. Tällä en kuitenkaan tarkoita 

sitä, etteikö täällä jokaisen ' tilaIsuuden tullen koetet

teisI tehdä Puolan ulkopolitiikkaa epäluulonal &iseksI. lUIn 

• on ollut aaian laita myös ulkoasia1nministerl BJlClt'ln äs

keisen Lontoon-matkan yhteydessä. ASiaa ei muuta 

myös Engl~in hallituksen tarkoitusperät, järjestäessään 

kutsun, tahdotaan samalla seli~ää neuvostoTastaisiltai. 

Täkäläisen lehdistön multaan 

-36 on ulltoministeri Beck'in matItalla, vähempiarvoi-

81.s kysymyk.iä lultuunott.amatta, ollut Italtal tarkoi tu.pe

TAä. Ensikslltin, lii~yan tällöin Uarshalltlta RYDZ-I~tGLY'n 

kesU.aen Parl1s1n-mattaan, etlliä Puolalla jälleenvakuu ttls-

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

... : .4. 

Jak.luohJ.man.ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIaakel ............. mlnlst.rlllll • • 
EI ulkom ..... atuke.n tledoltukelln. 
EI ulkom .. eduatuk ..... mutta ulkoaslainminlst.rllln lIedoJ

lukslln • 
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t. S.ka.n mahdolliai. .ounnitelal. v.at.an tulev.lauudes

a.. J. toiaetai Engl_nin kmn.tut.n aa.inen Puol.n 

mukaanottamiaelle suunnit~ellla olev.an länalp.ktlln. 

Englalnin tahol la taaa katsotaan vierailukutaun 

merkitsevän vastausta Saksan ja Italian .&llllä t.pahtu

neeseen lähentymiseen j. samalla pyrklmyatä Englannin 

aseman vahviatamiaeen keskusteluisa. Sakaan kanaa.. Eri

koisesti huom.utetaan - Saksan lehtien vähemmän tyytyväiai.

tä lausunnoista vierailun yhteydeasä. 

llolempien maiden "taholle Itatsotaan Iteslmatelujen, 

joiden a1aällBstä tosin myBnnetäKn verrattain puutteelll

sia "tietoja olevan käytettävissä, oao i ttavan pyrklmyatä 

Neuvostoliiton isoloimiseen europalaiaessa pOlitiikassa j. 

sen ohella johtavan, välillisesti, tien avaamiseen Sak

salle Tahekoslovakiaa ja Balkan' in ma1ta kohden. 

En omasta puolestani tahdo ryhtyä edellä lyhyltä1-

eesti eeloetettuj e, .inak1n eräi_ä aullte issa ilme1aeeti 

virheelli.lä, täkäläiaiä käsityk8iä M1n1ster1 Beok'in Lon

toon-m.-ckan tarko1tueper18tä j. tuloka1at. arvostel_aan. 

Sitä varten puuttuvat m1nulta v tarpeelliset asi.tiedot. 

Olen a1noastaan tahtonut aa.ttaa ma1nitun m.tkan täkäläi

sen v.stak.iun M1n1ster1Bn t1etoon. L1a1än, että nähdäk

een1 ae seikka, että täasäk1n viera11uea. tahdot.an tääl

lä nähdl 11m8lla pyrklmyka1atä lfeuvoeto111ton 1aoloia1aeen, 

itee .ei.... tod1.t.a neuvoatohallituk.en itaenaä taholla 

kaav.va. annatt. toai .. ialli •• t. iaolo1tua1seata ja a ... l

la, ex contr.rio, slBältää tunnuatuksen aiitä, että lfeu-
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voato liito n ponnistultse. 

9uropala1 sten 

t;aiseltsi ole 

val ti oi tlöe n 

johtaneet 

9päaovun Itylvämiaeen muiden 

kealten eivät nähtäväati tois

ai tä t yy dyttäviin tuloksiin. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

.. 1839. Moskovassa 26 päivänä marraskuuta 1936. 

Herra Tohtor1 

ry ~{J' :lol. :]~ . 

~% {, 

~ (!?l>l 
Herra M i n i s t e r i. 

Kunnioit~avimmin l ähetän Teille, Herra 

Ministeri, oheenliltettyinä 11 kappaletta Mos

kovan-lähetystön rap ortteja N:ot 75 ja 76 : 

11 75. Saman ja Japanin välinen sopi
mU8. 

II 76. Täydennystä Sa~san fa Ja~anin 
so ,{musta Itosltevaan t e dotu aeen • 

Ottakaa vastaan, Herra Ministeri, täy

dellisen kunnioituKseni vakuutus. 

V.a. ASiainhoitaja .. 

RUdo1r H 0 L S T I, 

Suomen ul~oasia1omini8ter1, 

H e 1 s 1 n It 1. 

UE 10: A S/2. 
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Asia: . S.a .~.'.all\ ..... j! JaR!p=in . . .... . 
!l. 1,. b 

...... ~äUq.ell\ .. SQ;g1mus . ............... .... .. 

Päivän tapahtuma tällä haavaa täällä ultopoliit-

tisessa sUhteessa on Sa~san ja Japanin välillä tehty 

sopimus kommunismin v8st 'lStamiseksi. Joskin jotatin täl

laista jo p itkän ai,aa on täällä odotettu ja joiden

kin väliaikojen jälkeen toistuvasti tiedoitettutin aot1-

lasl11 ton solmimises t a Saltsan ja Japanin välillä, tuli 

tieto so p imuksesta !taikesta päät1;äen neuvostohallitutse1-

le kuitenkin epämiellyttävänä ylläty~senä. 

Neuvostoltild i stB, joka, kuten usein olen huomaut-

• tanut, edustaa varsinkin ulkopoliittisissa suhteissa vain 

hallituksen täs1tyks1ä, pitää itsestään sehänä, että ky

aymytseaaä on aotilaa11itto, salaisine lilAmääräytsineen, 

jonka kääi on tähdätty en.i sijaass Neuvostoli1ttoa 

vaataan. "lavestija" lausuu m.m,: "Kun tällaisen tunnu&

lauseen (tommuniain vastustaminen) pohjalla tapahtuu 

hyBttääjien yhteenliittyminen AaSiassa ja Europassa yh

teisetsi "b10tits1", niin koko maa11ma ymmärtää, että 

tyaeessä on sotilasliitto, joka on solmittu Satsan 

ja Japanin valtautsia tavoitte levan 1mperialistlsen po-

litllkan toteuttam1eeks1 

"'AKELUOH.IE : 

Ta.aUinea. .... - .......... ~ ....... '... . ..... .................. .. . 

UI 1 : • 4. 

a suunnattu to1mans a 

.... k.luohJem.II.J. : 

T.valll ..... . 
TavalII ..... ja 1I.lkal . . ................ mlnl.t .... IIII • • 
EI ulkom ......... k .... tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk .. n. mutta ulko .. I.lnminl.t .... lln lIedol

tuk.lln. 
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vastaan, niiden joukossa myB s Neuvosto lii ttoa vaataan." 

.Pravda" arvostelee so p imusta samalla tavalla. 

Neuvostolehdistö tek~ edellämainitun johtopältök

sen s1ih en, epäilemä ttä tie toise st 1 naiviin vii tteeseen

sä vedoten, että kommunismin vastustaminen olisi yksin

omaan siaäpoli i ttinen kysymys. "lsvesti ja· 1 BUSUU: "Kuka 

• uskoo, että Herra Hitler' in Saksa, taistelussaan 

ltumouksel1193n liiklteen ltanssa , tarvitsee Japanin apua, 

jolta sijaitsee toisella puolen maapalloa tailtlta ettl 

Ja pani tässä taistelussa tarvitsee Saksan myötävaikutus

ta. Kulla u*oo, että Saltsalta tai Japanllta puuttuisi 

poliis1miehistö ä ." llutta, tämän eivullejättäen, on leh

distö llä todennältöise sti oilte in siinä, että tehdyllä so

pimuksella on erittäin suuri ullto poliittinen merkitys ja 

että se tietenkin lähinnä on kohdistett l Neuvoetoliit-

• toa vastaan. Se voi sanon voi muodostua lähtB-

kohdaksi yleisemmälle ltansainvä liseU e yh teenlii tt.,miselle 

Neurostoliiton kaltsimielistä, mutta pOhjimmiltaan aina 

vallanltumoultsellisesti imperialistista ulko politiikkaa vas-

taan. 
, 

Itse asiassa ei tehdyssä sopimuksessa ole mitään 

yllättävää enltä luulisi, että 88n aolmimi sta mi.lln 

pidetään odottamattoman a. 1l01eIDmat sopimuspuolethan ovat 

jo uuven sitten tuonee.t julki pyrkimyksensä Komintern'ill 

toiminnan vastustamiseen ja tukahuttam1seen Itaikkialla, 

miasl se niille on mahdOllista. Tahdon vain palauttaa 

mieliin Japanin pääministerin, Hirotan lausunnon Parla-
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menti8sa Euluvan vuoden alu88a, j08Sa hän, määr1 telle8-

sään Ja~in ulkopolii ttisia pyrkimyk8Iä Aa8ian mante

reella, keskitti ne kolmeen kohtaan, joi8ta kolma8 vA

li tt{jmästi , mutta muutkin välillisesti kosEiTat 

min etenemise~ vastustamista Aasiassa. Hitler'in SaE8an 
• 

asennehan 'tässä suhteessa on tunnettu kan8alli8sosialisti-

sen regimen alusta lähtien, asenne, joka sen 

varsinkin hiljattaisen Ntirnberg'in puoluekokouksen yhtey

dessä vain on tullut pää t'tä väi semmältsl ja johd onmultal-

semmaltsi. 

Mitä eriltoisesti Japaniin tulee, on se jo 

aikaa käytännössä, myös sotilaallisin keinoin, nouda'tta

nut tätä politiikkaa ja tekee al tä tälläkin hetkellA. 

Paraikaa on nimittäin käynniBBä japabilaia-mandshulainen 

hyö kkäys Sil:A-Mongo li en ll\nti simpään maakuntaan, Suijuan' iin, 

• hyökkäys, jolla, muiden tarkoitusperien lisäksi, 

himmän t ä rkeä ei ole Talmistautuminen ennemmin tai myö

hemmin odotettavia sa olevaan yhteenottoon Japanin ;Ja 

vo s't olii ton vä 11 11ä, se epäilemä ttä pyrkii Kominte rn' in 

suorien yh te yksien ka'tkaisemiseen Kiinaall. Jo skin 

joukkojen taholta toistaiseksi on voitu osoittaa tälle 

etenemiselle jossakin määrin tehokasta vaatarintaa, ei ole 

epällemi stäkään e11 tä , ette ikö hyö'kkäya en'he n pi tkää joh-

taiai peking'iata Kalgan'in kautta Suijuan'lln ja edel-

leen Ulko-Mongoliaan johtavan rautatien valtaamiaeen. Sen 

ketta joutuisi 10mintern'ln tärkein yhdyal1nja Kiinaan 

Jap auin valTonn81 ala iaekal. 

On ennenaiEaIata Tielä tehdä pitemmälle meneviä 
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JOh to pä ätlS ksiä Saksan ja Japanin 

v a sta so p imultse st a . Se t o teamus 

nyt t;ehdä , että Neuvostolii no 

nä altti vi teet; in vo imistumi se st a 

välisestä, puheensole

voidaan ainoastaan Jo 

pitä ä sopimusta merkltl

sen ulko poliittisia pyr-

Itimy lt siä v a s t ust a vissa maissa, j a tällöin mylSs niitä 

sen py rkim y ltsiä , jotka tarkoittavat "kollektiivisen tur

va llisuuden" ailtaansaamist a Euro passa. 

+ + 

+ 

24/ll 1936. Olen voinut todeta, ylläolevan ltirjoitettua

ni, ett ä niin hyvin Saksan, kuin Japanin suurlähetys

t ön taholla täällä asetutaan tietämä ttömiksi mainitusta 

so pimuk ses t a. Olen Itui tenltin valtuutettu aiitä, että Jon

kunl ai nen so p imultselline n yhtei symmärrys on saavutettu 

Saksan ja Japanin välillä kommunismin levenemisen vae-. 

tustamista Itosltevassa Itys~yltsessä. TOinen asia on, liit

t yykö siihen joi taltin sotilaallista avunantoa er äissä ta

pauksissa Ito s1tevla määräyksiä, jotka an t;aisivat yhte isym

mii rryltse 11e muodo Ui83 st iltin sot11as11i ton luonteen. 
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Täydennykseksi ministeri Yrjö-Koskisen 23 pä ivänä 

tt kuluvaa marraskuuta pä ivättyyn raporttiin • ?5 on syy

tä mainita, että Moskovan tämänpäiväis1ssä lehdissä on 

julkaistuna TASS;in tieto Berliinissä eilen tapahtunees

ta Saksan ja Jap anin väli sen, Kominternin toiminnan vas-
-

tustamista tarkoi tt.avan sopimuk sen allelti rjoi ttamisesta. 

Ei ehkä ole sattuma, että tämä sopimus allekirjoitet

tiin samana päivänä, jona ),{oskovassa kokoontui propagan

dateholtaan laajalti vailtuttavaksl tarkoitettu, ·maailman 

demokraat~isinta valtiosääntöä" käsit~elevä Neuvostojen 

.. Kongressi. 

TASS;in uutisen yhteydessä julkaistut kommentoin

nit käyvät samaan vihestuneeseen ja yleismaailmallisten 

sotaisten •• lltkauksien uhkaa korostavaan suuntaan kuin 

lehtien tästä asIasta aikaisemmin julkaisemat kirjoituk

set • . Xominternin toimintaa vastustavat tOimenpiteet ei

vät sinänsä aiheuta vastalausetta -- senauuntaiset toi-

menpiteet vähäpät61stetään lehtien kirjoituksisöa edelleen 

pelkiksi: pol1isltolmenplte1tsi -, jotavastoin sEi&1 Iz-

JAKELUOHJE: J .... luohj.m.lI.j. : 

T .... III-. 
T .... lllnan j. 1....... . .. ..... ........... m ... l.tarIOlI • • 
EI .. I .. ~ .... tladoltu .... ln • 
EI .. I .. omaudodt ...... n. mutta ~1 .. o •• I.lnmlnl.t.rllln tladol-.......... ............ .. . ~ ... :v: .... t~.~.~4I. .~.",- .... .. .... .. ... 

tuIt.Un • ... : ... 
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ves"tija et"tä Pravda kiiv aasti väittä vät, että kyseesaä 

on naamioitu sotl1asliit~0, jok~ on luonteeltaan agr6s

siivinen ja joka p aitsi Neuvostolll"tl;.oa kohdistuu mui

takin vai tioi ta vas"taan. Todisteena sop imuksen sotilaal

lises"ta laadus "ta huo mautetaan m.m" että Berliinissä ta

pah tuneita neuvotteluja on Japanin puolesta käynyt Japa

nin sikä l ä inen sotilasasiamies. 

Pravda kirjoi ttaa asiasta t ä nään m.ID.: 

Niin kutsuttu kominterninva stainen so~imus ei 
o ' 3 muuta ku~n Saksan ja Japanin välinen sotilaallinen 
sopimus. - - - J apanin hallitus tietää, että Jap anin so
tilaspi irien alo ttee s ta s yntynyt, Saksan kanssa tehty so-

imus on ep"miel uisa Ja anin kansalle, joka h aluaa rau
haa eriltoiaesti Neuvostoli i ton kanssa. Japanin hallitus 
tulee nytkin yri "ttämään pettää kansaansa valtuuttamalla, 
ett ä mitään salaista sO Dimus'te. Sa~an kanssa ei ole ole
mass , mutt.a t äm" e1 tule onnist umaSlll. Japanin h&.llituk
sella on ollut tilaisuus todeta, että. jos neuvostohalli
tus ilmoittaa hallussaan ol e vaA l u ot e t t avi a t ietoj "' l niin 
se ystyy t äm"n aSialti r j allise s"ti todis"tamaan. 

Vii"ta 'tuaan t ä te n si ihen, et"t ä Neuvostolii1Dl1a oli

si kir jallisia todis'teita salaisen saksalais-japanilaisen 

• sotilasso imuItsen olemassaolosta, Pravda e delleen kirjoit-

ti seuraavaan tapaan; 

Saksan kansaa 'tek emäns ä sal ai sen so p i n:uksen si to
mane Jap anin halli tuk sen t u le9 olemaan pakko Berliinin 
kä sitystä keskeyttää kaiklti s0 i> imusneuvottelut Neuvo stolii
'ton kanssa. Hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa 
ei "tUle enää huolettamaan Japania, sillä se on nimen
omai sesti si toutunu t olemaan tekemä ttä sellaista sopimus
"ta. Kysymykseen Neuvo stolii ton ja llantAurian rajaolojen 
järjestelystä Japani ilmeisesti IDYös talee suhtautlUaan 
Berliinin ohjeiden multaisesti. Ja sattuma ei ole, että 
päivää ennen japanilais-saltsalaisen sopimultsen julkaisemis
ta Mantlurian-vastaisella rajalla sattui uusi rajanlouk
kaus.+) 

+) 
Tästä asiasta jUlkaistiin lehdissä Habaro vsltiata tullut 

uutinen, jonka multaan öo-miehinen japanilais-mantlurialainen so
"tilaaosasto 24.XI. oli tunlt eutunut Neuyostoliiton alueelle n 
1700 metrin päähän raJasta. Osasto oli !tarkoitettu ja aSiast: 
Kos!toyassa esitetty protesti Japanin asiainhOitajalle. 
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Sa~sa ja Japani valmistavat uut~a maailmanso
taa. T" mä herättää levottomuutta Engl anni_a, Yhdysval
loissa ja m iasa maissa. Juuri tämän vuoksi Japanin 
ja Sak san hallitukset koettavat salata totuuden.-

Se, mitä Pravda kirjoitt;i Japanin ja Keuvostol1i

ta n vii lisi stä so pimussuhte is~a, näytUiä olevan omansa 

vahvistamaan ti etoja, joiden mukaan Neuvostoliit~o ky-

seessä olevan kommunisminvastaisen so p imuksen aiheuttamana 

vast a~oimenp iteenä puol est aan aikoisi kieltäytyä saatta-

masta voimaan kalastusta ja Sahalinin öljykonsessiota 

koskevia so pimuksia, joista Japanin kanssa jo oli pääs

ty asi alliseen yksimi eli syyteen ja joi den merlti tys Japa-

nin ItEllna1 ta on varsin suuri. 

Mainl ttaltoon lopuksi, että Japanj,n uuSi Mosltovan

suurläh ettiläs SIGEMITSU saapui Mosltovaan ellen. Hänen 

vaikutuks ensa a1 kaa vailte ultsi en merlteiss ä. 
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11 1876 • 

Herra Tohtori 

oslto vas s a 3 . iv " n ä joulultuut a 1 936. 

Eerra 1 n i s t e r 1 . 

Kun nioit "t a vi rrmi o 1 :' h etä n Te1l1e, P erra 

M1 n1s"t e ri, oheenl i i t e tt io" 11 Itappalett Mos-

ltov a n -l q .e tys"t J n ra o r t t e ja N: ot 77 , 78 ja 79: 

~ 77 . euvosto jen Kongressis ta. 

78 . Ul ltomaa l aisten .2 idätyltset 
euvo sto 1 i 1 t o sa. 

11 79 . ~DAnOVl r e t 

Ot t a Kaa vas"t a n, erra Mini s "terl , 

de ll ise n KU nioitultseni v a ltu tus. 

Rudolf H 0 L S T 1, 

Suomen ul Ito asi a lnmi nisterl, 

R e 1 s 1 n k 1. 

UE 10: A 312. 
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Mar ras~uun 25 pä ivä stä al~aen ~oolla ollut Neu-

vo sto je n Ko ngressi , jO~8 Ne uvostolii ton ylimpänä va ltio-

e l imenä käsittelee valtakunnalle s ääde tt ävää uutta perus-

t:uslaltla n .s. stalinilalst a , myö s maailman Itansan-

v a l t a isimmaltsl maini ttua valtio&l. ä ntö ä ei miss ään 

suhte ess a ole t a rjonnut yll äty~si ä . Oli ennakolt a selvää, 

et:t:ä valt io sääntö e b dotuksen kä s i t tely ko ngre ssissa oli 

pelltkä muodollisuus, jota kuitenkin ltäy te 1:; täi 51 in laaja-

su unt ai seen neuvo sto-olo jen mai no s1:;u ltseen se Itä kotimaas-

• sa että u komei ll • 

Senj ä llteen kuin St a lin ensi mmä i se n ä is tunto pä i vänä 

oli v lti os ään töltysymy~s e st ä e sitt:änyt arvov a ltaisen alus-

t u Itse nsa , jota erä iltä buomiona rvo i slmmilta kob dilt on 

selost:e t:tu Läbe tystö n sano maleh tikat sauksessa Ii 101, oli 

v a. rsinainen asianItä s1. t t ely suori tettu . J ä lellä on vain 

ahdo tultsen lopullise n sanamuodon by v ä~syminen pari tuhat

lukuisen edusta j akokouksen yltsimielisellä kä sien nostolla. 

Tä tä e n en Ituuluu ohjelmaan kuitenkin epälukuinen määrä 

Sta1 iDi.ln j a Neuvost: olii ton saavutuksiin koh d istuvi a ylis-

"AKELUOH"E : 

.,. .: A 4. 

"ak.luohJ.mall.Ja : 

Ta ... lIIlMln. 
T .... III...n Ja 1I.lkal . . ... .... .. .. mlnl.terlOIl •. 
EI ulkomuedu.tuka.n tladoltukalln. 
EI ulkomuedu.tuk.en, mutta ulko •• lalnminl.t.rlOn Iladol

tuk.iln • 
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t;ys- ja pro agandapuheita . 

Neuvo stol ii to n va t i osäänt;ölt symylt sen nyt jo u tues-

5 ratltais uunsa on s yyt" erikoisest i Stalinin lausun

non pe r ust;ee 11 a todeta , että ne h uoma ut;u k aet, j otka mi

nisteri Yrjö -Koskinen . val t;i osääntöehdotu~ta Eoskevassa r e 

port;issaan :v 40 (la.VI) on eS it;t; ä nyt , entistä selvem-

et min o v~~ kaik i n ko ' din oso~t u tuneet peru st; e lluiksi. En-

• 

nen kaikke on paino st;ettava , et tä St; a linin omien nimen-

omei.st;en sa noj en mukaan "työ v " en l uokan dikta"tuu ri uuden 

eru st.u sl in voi rt aantullessa jää muutt.umat tomana py symään 

a et;t; ä h all itsevan 1t0lD!!lunistisen uolue en rinna ll a ei 

tulla sll imaan muita poliitt;isia 9 uol ueit;a. Koko uuden 

valt;iosä ännön mu kainen poliit;t;inen demokratia r aJ oit;tuu 

siiS euvost;oli iton asuk k. aiden tasavertaisiin oikeuksiin 

ja kansalaisvapau ksiin kommunistisen puoluedoktriinin ah

t; ais s a r ajoiSSa , jotlta vah vistaa puol uean joh to, s.o • 

diktaattori St;elin, ja pi tää voi rr.assa valt; i olline n polii-, 

51, jonka t;oim innasta aivan viimeaikaisetkin ilmiöt ova t 

antaneet puhuvia "todistuksia. Neuvost ' \iitossa vallitse

vaksi tuleva pöliittinen demoltratia on tosiasiallisesti 

vain p ettävä ulkoltuori, jonka 

~inen dilttatuurl11e om ' nainen 

ltatsant;otapojen j"" rjestelmä ja 

taakse kä tkeytyy tähä nas

paltollisesti yhdenmukaisten 

silhen liittyvä pol11s1-

"terrori. Ne 

on esitett;y 

polil tt1sista 

Iteutultsella 

mustamaalaultset, joita kongressissa runsaasti 

·fascistiscen ja puolifascististen maiden" 

oloista, voidaan ainakin yhtä suurella oi

ltondist.aa Neuvostoliittoon itseensä j& tässä 
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suhteessa uua 1 val "tio sä äntö el tule aiheu ttamaan muu-

to sta. 

Erl!änä mei no stuslte lnona on ne uy osto-o lojen yliste-

lyssä valtiosääntö~y symy~sen yhteydessä täytetty uuden 

valtiosäännön kansalaisille takaamaa oikeutta työh1:in ja 

selitetty, ett·ä Neuvostolii t ossa, toisin kuin kapitalis-

• tisis sa maissa, ei ole olemassa tyött1:imiä. lliten näi

hin v akuu tuksiin sinän s ä suhtauduttaneenltin, j ä ä joka 

-cap auk sessa to siasialts i, ett ä muiden maiden h ä täaputöl-

.. ä Neuvost olii t oss a v a staava"t si masialnkomissari aatin pa It

kotyö le irit, joissa p idätettyj ä "epäsuotavia aineltsia" to

dennältö isest i mil joonamäärin Itäy tetään asi allise sti p alkat

tomana työ voimana etenkin Itanava- ja rautatieraltennus- . 

't öi ssä. Toisaalta myös Neuvostoliiton väestön keskimää

räinen elintaso, jolta ainaltin l ä nsimaiden oloihin verra-

• ten on h yvin alhainen, teltee vertailut muiden maiden 

työ oloIhin ont uvi Its 1. 

Samalla kuin uu'tta valtiosä§ntöä kongressissa esii 

tynelden puhujain lausunnoissa on \täytetty de kl aratoorl

sena taustana, jonka pOhjal-ca on esitetty ylistäviä ja 

kerskaavia kuvauksia ne uvosto-olojen väitetystä paremmuu

des"ta porvarillisiin maihin verraten, ovat useat 

muutkin kuin Li tvinov 1 Slsunnoissaan Ito eltetell eet 

myös ajankohtaisen ulkopolitiikan kysymYkSiä, ensi It ä dessä 

Espanjan tapahtumiin sekä juuri Itongressin alkami~äivä_ 

nä konkreettisen muodon saaneeseen Whyökltääjävaltioiden" 

yhteistoimintaan liittYViä. Lausunnot Sa~an ja Japanin-
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välisestä "hyök kä ysliitoeta", jonka Litvinov vahvaeti 

vakuutti olevan olemassa (kts. San.kate •• 102), ovai!t 

olleet l isä aih eena kong ressille suorastaan leimaa-anta

viksi muodost une 111 e va~uutuksill e Ne \NO st oli i ton soti-

laallisest mah tavu ude sta j a Puna i sen arme ijan voi tta-

m ~tomuudesta . ' uuan ko gre ssissa esii~tynyt punako men-

"t aj a s e li tti - t ie t enki n t oime :t seen saane e~ -nimenomaan, 

että euvo sl:oliiton ilmavoimat t ä tä nykyä ova " volmak-

kaamma't kuin minkään -:J orva r1l1 isen ",aan. 

euvosto ' en Kon gr e ssi on '·ten sujunut vale-de -

mokr at ~isen ? rop agandan ja militarismin me rkeissä. 

/1 
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r Ca 
Koolla .olev a neuvos-colt.ong ressi on v ä1iai ~alaest i 

t öntänyt yle i sest ä hu.omi os t s y rjään Neuv ostolll to ssa 

viime ai~.oina j ä rje stel mä ll Isest i t .oimi te tut ul~omaa-

leiste n , l ähinn ·· s alt s a l ai s t en p idätykset , jotka ennen 

~.ong ress i n al kua o liva s uor staan yleismaailmallisen 

h uomion ko hte>e na . Ko ngressin pä ·: t y tty ä j ä ä näh tävä~si, 

tu llaan~o Itu ten Saksan s uu rl ·· e"t yst ö tuntuu ot alt su-

va~n n ·· i d en p i dä te t ty jen asiat se lvi ttämään j u1~lse l

la nä ytö soike ude nlt ä ynnil1 ä vai hoidetaan~o ne h iljaisuu-

de ssa • 

Ainakin "t .oist i se ksi n··ytt ·oä siltä , että rat~al

aevana s eikkana ulk.omaalaisten p idätyltaiä viime ailtoina 

1;0 imeen p an"t ae saa en .0 11 ut asianomaisten to siaaiallinen 

"tai 01 e"t e r.tu ltans alliasoslal isti n en t.o i minta tai aina-

Itin mie lenl satu. Tähoon vi it taa se, että p idätyltset 

ltailtlteln suur i m al ta .osaltaan ovat Itoh dis"tuneet sa lts alai-

siin, Joi ta on p idäte ~ty Itolmisenltymmen tä. Ne ulltomais-

te n leh ti en julka isemat t iedo t, joiden multaan kyseessä 

olisivat yleen sä ulltomaalai aiin Itohd istuvat p idätykset, 

JAKELUOHJE : 

. ........................ T avallin.en •. 

UI 1: • 40 

J.kal"ohJam.llaJ. : 

T .... IIi ...... 
T •• alllnen J. 11 ..... 1 . . ..... ..... ..... .mlnl.terlOlle. 
EI "Ikomaaed".tuk.en tledolt"kalln, 
EI "Ikomaaed".t"k.en. mutta "lkoa.lainminl.terIOn tiedal

t"kalln. 
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pli VB,!; aina" in as:!. an alkuvaiheessa p eräisin ssltsalai aia

"\; a l äh"t ei st" • Ss ks al ai Bel t a "taho 1 t.a tahdotaan 11mei seati 

yleismaailma llisen miel i pi teen muodostamista 'silmä lläpi-

'&äen !tuvat ~ seessäolevain ilmiöiden tausta mandolli-

simmal laa jaksi . Tosiasiallises"ti lienee aiaäas i ainltan

san!tomiss ari aa t in to i mi nta puheenaolevassa y te ydessä sak

salaisten ohessa koh distunut vain eräisiin Itävallan kan-

sal aisiin, 

l ä kuin 

joi ta epä ilemä t ä 

saksalaisia on voitu 

jotenkin 

epä illä 

ruotsalaiseen, jotka ovat alkuperä ltään 

yhtä suurella syyl

nazismista, pariin 

saltsalaisia (toi-

nen nä i s"t ä on j o "tuomittu 10 vuoden akltotyörang aistult-

se en vas tavall an lt um ouK: se 11i s e sc.a to irninnasta) ja yhteen 

Liei."tuan kansalaiseen, joka palveli eräässä t ä kä l äise ssä 

s a ksalaisessa Itonsessi oy rityksessä ja lienee tosiasialli

s eitä kans ll isuude l taan väh enm ä n liett t: lai n en kuin sak-

sal ainen. 

• Kuten tiedetä' n , on ulko mailla levite'tty tietoja 

myö s S omen ltansalai s '&en p idätyltsistä. Moskova n l ähetys 

~ö on Ulltoasiainministeriön tiedusteluun vas t ten ilmoit-

t anut, 

ei ole 

et t ä Lähety st ön 

täällä vi i m e 

tiet"män 

aiko i na 

mu ltaan Suomen Itansalaiaia 

i dä tetty. Allek ir Joi tta-

nut on puhuessaan Saksen tietotoimiston tääll ä olevan 

edust ajan kanssa jolta osal taan 1 i e nee vastuussa suo-

malaisten pid"ty itsiä Itosltevain tie tojen levittämisestä_ 

tullut siihen k"sityltseen, että t ä lläläiset saltsala1set 

todella olive't saaneet tietoj~ jo idenkin suomalaisten 

vankinaolosta , mutt a että n ä mä tiedot ilmeisesti t a rkoit-
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t ivst tää ll ä neuvost oltansa laisins s s un ei t a. l:en ki l öit .. . 

Mik " l i jul kine n o ikeudenk 9.,Jlnt imenette l y p idätet ty

Jen sa lt sal i sten < S muid n samsss,", yhteydessä (josta 

yh te destä Saksan s u r l äbe t y stö ei sano olevansa selvil -

l ä) vangi t tu j en asisss J" rjest e tää n, tuomio epäilemättä 

va ltiintunee seen t ayaan, joet a tQore.im ana ilmault ae ul:!. on 

oVQsibirsltin ~u o lai s j ~u ssa ~uomi~un sa ltsalai sen insi

nöö ri S t.iclt 1 ingin "t aaus , ~ulee pe rust um aan syytettyjen 

omiin tu, nu s tu siin Ja i"t se s yytö ksiin . Mitä tällaisiin 

tun ustutteHn 1.ulee , u u omaute"tl:lan s aksal ai selta 'taholta 

nii en useiml!liten j ot. tuvan s i itä , e t tä a s ianomaise t Neu

vos"to l iimssa "toimineet ulltomaalaiset "tää ll ä ova "t solmi-

n e et aviosuhtee n a perus "t nee t ) erh een monast ikln 

u l ko m i ll a 01 ev !:.s "t a ,;J uo liso s 'taan Ja }Je r he estää n h uo limat-

"ta J a e&tä t ä mä s e ikka antaa neuvo s tovir a no maisten 

kä t t t. ' viitsi v i ltUtt vi suo st ut 'Ce l u- ja pa ltotuslte inoja . , 
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A. i • : .tDANO.YIl'L .. . ;puhe. • .. 

Ku t en Suc men leh dissä cn kerrcttu, Pieta rin puc

l u e j 'rjes t ö n sihteeri ~D NOV Neuvos"tojen Kon gressissa pi

"t äm ä nsä ;lU h een e räässä ko h d ssa kosketteli Suomen, Viron 

ja Latvian s uhtau"tumis ta Neuvostoliittccn esit"t ~en tässä 

yh teydessä n " ille maille, etenltin Suc melle, j onkinl a1 se n 

uh au ksen. P le-e a rin pää ltonsul invi r s ston se Itä Lähetystön sa

no mal htilta t sauksist a , joihin sisä ltyy ~danovin lausunnon 

asia.aomai ne n ko ht a , E ~ lviää, että tämä ttohta 

dissä n j ulkals"tu melkoista lievempänä kuin 

disaä o.ll e essa, STT:n Berliinin kautta saamassa uutisea-

sa, jolta selvä sti perustuu Saksan "t ieto.toimis"to.n tältäläi-

sen edus t a j an tiedo.tukseen. 

La"tvi en t ä kä läinen asia inhoi taja, jo.ka o.li ltOngres

si n istunno.ssa l ä snä ~dsnovin p itäessä puheensa, en alle

k rjeitt nealle kertenut, et-eä puh een asianemaisen kohdan 

aj a tus "tedella 0. 1i agressiivisempi kuin mi tä neu vo sto.l eh

tien julltaisemasta sanamucdesta ilmenee. ~danev o.li, ku

va tuaan Pietarin Euro.o.p paan 'antavaksi ikkunaksi ja lau

suttuaan kunnloitultsensa puheena elevien naapurimaiden 

JAKELUOH.JE : 

Tava llinea.. 

.,. 1 : • 4. 

Jak.luohjemalleJa : 

Ta"alll ... n. 
Ta"alll ... n ja lIalka! .. ... .... ... ... .. mlnlaterlGlle. 
EI ulkomuecluatukaen Iledoltukalln. 
Ei ulkomuedualukaen, mutta ulkoa.lainmini.te .. llln tledol

tukalin • 
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"työtellä1l1e kanso llle" (tämä kohta ei . ala älly leh

dissä julkaiatuun uh eeseen), s e li t'täny"t niiden halll

"tD8ten osittain ol eva n fascis tisten, seikkailu olltilk

Itaan t ä h täävien v i kutu s"t en alai sina; ede lleen hän 011 .. 

h uomauttaen asisno ai sten maid en tuntevan Neuvostolilt n 

voima n, lau sunut, ett ä jo s nä mä maat menevät liian 

pi tltä lle t'ascistien a j a maan Slun"taan, ne voivat jou-

I "tua kokemaan t ä mä n vo i man, ja et tä euvo stolii ton "ik-

• 

kuna" s aa ttaisi laa j entuakin. euvostoleh tien multaan 

~d nov unu i vo i man kitytD stä siinä ta)8 uksessa , että 

"1' a. scistit hal u avs,"t koettaa sot Bonne e uvos t oliiton luo-

vei sraj alla." Ikkunan laa j ent am isest a n ä iss ä lehdissä ei 

main i t tu. 

ä yt t ää sUt · , e"ttä samalla kuin ~ danovin sanoja 

neuvostoleh di ssä on joss kin m" ä rin lieve nnetty, ne sak

salaisess a "tiedotukS3ssa on se lost e tt u r " ike ämm ä ssä muo-

do ssa ku in m i ss 

nistä tul l u"t t 

ne 

STT : n 

tosias iallisesti lausuttiin. 

uutista asiallisemmin n " ytt ää 

Berli i

ky-

s eessäol evan puhee n Itoh d n s e lostaneen Eelsingin an omis

s 30. XI. j u l lt i s tu Uni te.d ressin tiedo tus, j on ka mu

kaan ~d n ov oli uhunut ~ unaisen arme ijan esii ntymises-

"t ä n me no maan uo l us t uI'. re l l isess mi ele ss ä . Tämä vbstai -

si ki n aremmi n e uv06 tol~ist a ulkopoliittista sanonta , 

jo ka aina 0 t r~oin vä lttä y t uhumast a Punaisesta ar-

meij s ta hyökk·· ··vä nä vo i mana. 

Se s e ikka, että ~danovin sanat, vaikka 



- 3 -

sä ltö e päilemättä j o e nnakol t & oli tarkast e ttu, neu

vost oleh dissä j ul k ist i in 1 ievemmä ssä muodossa kuin 

mi ssä ne oli lau uttu , saatt6 isl Latvian asialnhoi ta-

j an j oka c.. . j. ~.l r. ''1ut sia sta asian omaisessa is-

"tUnnossa myö slt ln 1 ä snä o1leen Viron mini s t e r in kan ssa 

j h " en nssaan v e r ta il l ut ~d n ovi n sanoista s aa-

m' ns ailtu ~ e l maa a ll akirjoJ..t1: nee1le l ausu man it" -

sityksen l! U ~ ::l jO l t ua s iitä , e-r; tä l eh diss ' s moih 

ikoihin ' u ' a i sti in s e ostu ke uraa li i do erin ä s -

ke l:t"i n pit ' mä sl:ä , Neu vos tol ii ttoon näh den sovinnolll

sest .... p\J.!leest a , J el: t ä sovi nno ll ista l: u nn el maa :eu-

vo s 1;;o l iito n t holt;a ei t;ahdotl: u l:ä rvell ä j ul kaisema lla 

~d novin Vl roonkin koh O. i s tuvia uh uksia n i i den a lkup e @. 

rä ise ssä rä åkeählt öss ä muodo ssa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 1916 

Herra K i n i s t eri . 

Koskovassa 10 päivänä Joulukuuta 

' : pbr 'I..l . 
lVii - ';' L i :~ 

-:-r-I-"'-"'-;;-L ~j 

1936. 

Kunnioi ttavillllllln lähetän Te 111e , Herra • 1 n 1 s 

r 1, oheen1iitettyinä 11 kappaletta Koskovan-1ähetystOn 

porttia n:o 80, 

N:o BO. Komintern1n-va staisen sopimuksen va sta.kaiku 

Beuvosto11itossa. 

Va s taanottaba, Herra K 1 n i s t eri, täydellIsen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Tohtori R. H 0 L S T 1 

Suomen ulkoasiaInmInisteri, 

He18inkl. 

UE 10: A 312-
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Asia : Kominter.DtD-vas~a1~.D aopl-
II) , 

I t · , 1· -- ~ --,-----
mukaan vastakalku ·B~uvosto11itoeea • 

Neuv9.tolehdlstOssä Jatkuu kii~äDä ·~akkääJlen 8&

laliitonft käsittely. Tällä salaliltolla ymmärretään tieten. 

kin lähinnä Saksan Ja Japanin valisen ~mlnternin-vastalsen 

sopimuksen ilmentamaa kansa invälistä yhteistoimintaa. Johon 

Italian katsotaan Jotenkin täydellisesti liittyneen. Kuten 

Moskovan-lähetystön aikaisemmista tiedotuksiBt& on selvl~t. 

5euvostoliitossa alusta alkaen on aset.ttu sille kannalle. 

että Saksan Ja Japanin välistä. Julkisuuteen saatettua 

pimusta on pidettävä pelkkänä naamiona. jonka taakse ka~ 

keytyy Wmaailman uutta Jakoa ft tarkoittava. luonteeltaan 

kaästi agressiivinen vlJ.lpuhe. TIma kanta npauttaa ilman 

muuta neuvostolehdet kä81ttelamastä asiaa Eoaintern'in 

nan kannalta Ja .,antam&sta slta seikkaa, että 

lltuB, Joka aina on Y8kuuttanut Beuvostolilton 

in t&7dell1stl keskinäista riippumattomuutta. J:I1't Joutuu 

ml el ui Balla tavalla nielamaan tlmän valtteenaä toisten 

Joilemans. 

JAKELUOHJE: 

U( 2 : A 4. 

LuonteeDO.aleena pllrteeD& aalaata ~ult18UDde8" 

Ta.vallinen. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Hllkai miniller ill lle. 
EI ulkomaaeduatuk.en li~doilukliin. 
Ei ulkom •• edustuksen, mutta ulkoasiainminister iön tiedoi~ 

tukiiin. 
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t~tyiss& l ausunnoissa on se seikka. että huomiota varsin 

vähän kiinni tet ään Beuvosto111ton omaan asemaan väitetyn"sa_ 

1&111 ton" uhrina . Tässä suhteessa ko et et aan -- mistä 

äskeisessä NeuvostoJen Kongressissa vallinnut 

Ja voitonvarma mielia.la oli todistee_ 

mill tarist imn 

saada Junrtumaan 

se käsi tys. että Beuvostoliitto Jo on r11 ttävasti 

tunut t a r peen tullen lyamäAD vihollisensa. vaikkapa 

l akin rintamalla. Ettei asemaa kuitenkaan toslasiall1 eesti 

aivan näin va l'llaksi tunnettane. osottaa se kiihko. millä 

"hyOkkääJ ien salaliitto" vakuutetaan Ja todistellaan ~_ 

kin val t ioita vastaan kohd istuvaksi Ja sitäpaitsi 

perleDsä tavoittelussa Jo epäonnistuneeksi. Todistelu perus

tua pääasiallisesti seuraav1in selityksiin: 

1) Saksa Joka tämän 

euvostoliiton päävastustaJana 

asian 

samalla 

;yht e,ydessä esi tetUn 

kuin Japani kuvataan 

vielä pahaluontoisemman agressGrtn mukaansa houkuttelemallai-

on kommunisminva staisen sopimuksen avulla p;yrki~t luomaan 

kansainvälisen Beuvostoliito~vastaisen rintaman. mutta ei 

ole tässä onnistunut. TIma ilmenee siitä. että sopimukseen 

nähden ovat asettuneet tuomitsevalle kannalle sekä Ranakan 

oikeisto että Englannin yleinen mielipide. Jotka ovat ha

vainneet. et tä Saksan 10pull1 set pUmääre. t kohdis tun. t ni

menomaan molempia mainittUJa maita vasta~. 

2) l:aul:ais8D Idän tilanteen kannalta on imperialia

tisten hyGkkUJ&val tioiden välinen salaliitto vaarakei. pait

si Ezl8lannil1e. III1'Gskin Yhdzavalloille. Jotka ovatkin aset. 

tuneet varuill een. TIlIDI.I1 osottaa tl.k&l&lsen käsityksen IIIU-
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kaan selväs ti Rooseveltin pan-amerikala1eesB8 konferens8issa 

pitama puhe, ~ohon täällä on kiinnitetty suarta huomiota. 

3 ) Samalla kui.n Saksa sopimuksen &TUlla ensi 

sä pyrkii toteuttamaan pyyteenaa Itä-Euroopassa mika 

tietää pelottavaa vaaraa etenkin T8ekkoslovakIalle ~a muil-

le It .... Euroopan pienille valtioille seka sittelllllIn 

kin Länsi-Euroopassa ~a muuallakin, tavol ttel ee Japani lli-
!!!.!! täydellistä orUuu ttamis ta. TämI. seikka on neuvostoleh-

tien kuvausten mukaan heti ymml.rretty Kiinassa, missI. 

san Ja J apanin välisen sopimuksen selitetään ~ohtaneen 

sallisen Ja Japanllaisvastais8ll ( 811s tAkl.ll.1sar. toivon Ja 

kinnan mukaan neuvostoY8tl.vällisen) mielialan ToimiBtumiseen. 

4) Lopuksi mainittakoon. että takäläis1ssl. lehdissl. 

innokkaasti on painostettu arvostelua Ja tY7tyal.tt~ttl., 

Jota Saksan Ja Japanin välisen sopimuksen ilmoitetaan ai

heuttaneen itses8ät.n Japanissa. Jonka vl.estGmassat 

vastoIn kuin hallitus Ja etenkin sotila B.Piirit __ tälllA 

eelltetäln rauhan turvaamista toivoviksi. Tässl. yhte,vdes8ä 

korostetaan erikoisesti, ettl. use1Dmainlttu sopimus Jo on 

pahasti kArJi8tlnyt Ieuvostoliiton Ja Japanin TAlisil. suh. 

te! ta • ~otks kutu tlkl.llis1ssA lehtllauaunnoissa moneen 

kertaan on h~~aautettu -- ennen sopimuksen solaimista oli

vat kehitt7llllssA sovinnoll1se8ll suuntaan. Ja siten tuotta.

nut tuntuvaa vahinkoa Japanin om11le edutlle m.m. s11na 

muodossa. ettl. Ieuvostoliitto on klelt~ty~t allekirJoitta_ 

masta Jo valml1kl1 SOVittua, Japanin etuJen kannalta var-



s1n merkitykselllsta kalastus8opimUsta. 

Lyhyesti voitaneen neuvostolainen suhtautuminen puhee

naoleviin sei kkoihin kuvata sanomalla, etta 

maat kOIlllllUDiaminva sta1seksi otsikolmallau yhte18to1Jalnnalla 

ovat pyrkineet saamaan Beuvostoliiton isolo1duksi. mutta et

ta ne , Koskovan Julis taJDan kasi tyksen mukaan tos Jasia111-

sesti ovatkin itse Joutuneet eri stettyyn asemaa ylei8Dlaai 

mallisissa kansainvälis1ssa suhteissa, kun erikoisesti 

set suurvallat sopimukseD vaikutuksesta ovat 

hemmllk.si neuvo stolaisen turvalllsu1l.spoli tUkan linJoJa. 

A.s1allisesti katsoen on tOdettava, etta SakB_ Ja 

Japanin valineD sopimus Moskovassa on aiheuttanut 

hermo8tumista,Jota koetetaan p~ittaa Ja rauhoIttaa 

malla, etta lJeuvostoll1 tto ei ole yksin vaarassa. 

tleta hermostumisesta Johtuneeka1 lienee ymmlrrettavl myös 

se Suomeen kohdistuneitten lausuntoJen klrJistynyt savy, 

Josta viime viikko1na on hava1ttu ilaauksla. 
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Koskovassa, 30 päivänä Joulukuut a 1936. 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

5:0 2000 

Herra M 1 n 1 s t e r 1 . 

Kunnlolt tavlmm ln lähetän TeIlle, Herra M 1 n 1 s

t e r 1, oheenl 11 tettyinä 11 kappaletta Moskovan-lähetys

tön raport tIa n:o 81 , 

N: 0 81. Tshang-SJue-LJang' in kapina. 

ottakaa va staan, Herra XinIst eri, täydell1 sen 

nloltukseni vakuutus • 

Herra Tohtori R. HOLSTI, 

Suomen ulkoasiainministeri 

Hela1.nkl. 

UE 10: • S/'L 
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... 1L O .. 5 .. lL Q .. Y .. A ..... ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... " 

llGskGva ... ssa .. a 9P: nä ·· · · · ~Gullt kuuta 19 ·a6· 

Asia : 

kapina. 
;f" I 

On vaikeata muodostaa täsmllllstA käsitystä vilmeai

ka isista tapahtumis ta Kiinassa. Asiatiedot ovat tlalläkin 

leet siksi epämääräisiä Ja ristiriitaisia. Täkllaisten vi-

rallinen kannanotto nlkyy kuitenkin selvästi lehdistan 

palstoilta. Se on Johdonmukaisesti Ja ratkaisevaati koko 

aJan ollu t ~l:Inte1nen .ankiD,g'in halli tuksene Ja 

diatunut Tshan,s=SJu .. LJang'in kapiD8yrityatA Taataaa, 

ta aiitä, etta viimeksimainitun pAAvaat1aukseDa on 

tu 018V8l1 yhteistoiminta Kiinan kODlu.n1atiEl1 kansa.a tehok. 

kaam.an vast&rinD&n tekemiseksi Japanille. Tämä kannanotto 

Jatkuu edelleenkin neuvotteluJen nyttanmin JOhdettua 

Kai-Shek'in vapauttamiseen Ja JOnlmnl.a.iseen kOllprom1aalin 

lIa.nking' in Ja kapinallisten. dl1l1a. 

Täkl.l.ä1sten lehtien mukaan on TShane-SJu .. LJang'in 

kapina ll.hlnnä Japanin aotUs.piirien pro ... osoiJ118 sen, Jo 

vlllä alulla olleen kehityksen keakeyttaalaekal, minka 

king'ln hallltus vara1Dlt1n ... 11.. yuoden aikana on KilnSD 

yht8DI.latyttlalaellal asanut aikaan. .aiUe tmper1alisUalUe 

JAKELUOHJE : 

tavallinen. 

UE 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja Ii.lkal ......... mlnl.te";!!lIe. 
EI ulkomaaeduotuk.en Uedoltuk.lin. 
EI ulkomaaedu.tukoen, mutta ulkoa.iainmini.terl!!n liedole 

tukaUn. 
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piireille ei mikään nimittäin olisi niin toivottavaa, 

kuin Be. että sisäinen sekasorto Kiinassa Jatkuisi. 

mielessä olisi uusi vakavampi kansalaissota ~iinass& sen 

tarkoi tusperllle erittäin tervetullut. Kapinallisten Isku

lause yhteistoiminnasta. kommun1stic kam s& Japanin eka

pansionipyrki~sten tehokkaampaa vastustamista 

en o11s i myÖSkin katso-ttan valn sll111anl.UIleeka1. 30nka 

t arkoituksena olisI plittäa liikkeen todelliset 

perät. 

Näin venäläiset 1 ehdet, Jotka. kuten tunnettua 

8siintuovat yksinomaan niitä a jatuksia. Joita hallitusval

ta t Bht 00 saattaa julkisuut een. Onko todellinen käsi tys 

täällä toinen, jää Jossakin määrin arvailu3en varaan. 

tenkin on epäilemätöntä. että Neuvostoliitto tOdella, oman 

etunsa vuoksi, toi voo Kl1nan vOimistum1eta, mikä t1 etäi

si sisällisen sekasorron loppumista aielll ja keskushalli

tuksen vallan vakiintumista, sillä yhtenlisemmlstä Ja sil

loin ~Os voimakkaammasta Kiinasta toivoo Weuvostoliitto 

eplilemattl tulevaisuudessa liittolaista itselleen Japanin 

etenemispyrkimyksil vastaan AaSiassa. LuuliSin, ettl lIeu

vostoll1tto näin a3atellessaan pitää D7ttelllllin väh8llllll1n 

merkl tykeell1senl Kiinan bolshevlsoimista, mInkä S8 

kin jo muutenkin on huomannut ValkealIlllaksl, kuin ae 

aluksi a3atteli. On olemassa eräitä ulkonaisia merkke31k1n 

SIltä, että Neuvostoliiton taholla todenn&kDlsesti D7t näin 

arvostellaan asemaa. mika merkitsee huolI&ttav88. taktiikan 
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muutosta edellisiin vuosiin verrattuna. Kainlttavln näistä 

on se seikka, että kai kki tiedot n8l1vostole bUssä pun .. 

a1'll1 e13aln l1iksht1mlsistä Kiinassa Ja 

ln hallltusta vastaaD, JOlta vlelä toissa vuonua oli 

dissä mi tei päivlttäin, ovat kulunee_ vuonna tyyaUn 

loppuneet. Punalsttn sodankäynnin 11itae KUnassa on tUl-

11 l a skeutunut täysi hilJaisuus. lakeisten tapahtWl181l va-

lossa näyttU siltä, kuin t äällä tosi aan pldettätBiln suo-

t a vana, että punalset Joukot KUnassa lopetta lsiva t tais-

telunsa Nanklng' 1a hallitusta vasta_ Ja yhtylsivät sen 

kanssa yhtelsrintamaan Japania vastaan. Kys~shlz1 on oi-

keastaan vaI tataiat alusta Kaukaisessa IdäsSä, sanan taval-

11sessa merkityksessä, Ja Neuvostoliitto on aikaisemminkin 

usianpo11 tUl::assaan 0801 ttanut, että se aaettaa imperlalls

tiset Buurval taetunsa konmun1BUsten ldeologioJensa edelle, 

mllloin on oBolttantunut epätarkoltul::senmukalseksi nlitä yh

distää • 

Tapasin eräitä päivl1 al tt eIl KUnan äskettäin saa

puneen uuden ambaasadöCSrln !~ F. Tsl&1!g' in. Jonka );&118-

58 kelk~telu slirtyi l81::elsi1n tapahtWliln Kilaaaaa. 

Tshian-Kai-Shek'ia ei silloln vlel& oltu vapautettu. HIz1 

hUOlDllutti, ettei hlLnkäln viell ole saanut tarkempla 

Ja Teha~SJue-LJaug' in kapinan luonteesta Ja tarkol tuap .. 

rlstl, mutta otaksui, ettl se 011 tarkoi tettu prote 8til::ai 

Nanklug'in hall i tu.l::a en, lakenma1nitllD mlele8tl, l11an ~CSD-



t~väistä politiikkaa vas taan Japanin suhteen. Hän kertoi 

lisäksi, että lIanking'in hallitus ~o on pu.sqt verrat

tain pitkälle pyrkim,yksissään Kiinan yht EIla1st~ttlmiaeksl. 

Ennen kaikkea on tärkeätä, että ristiriita Kantontin ~a 

Nanking'in välilla on kokonaan voitu likvidolda Ja muis

sakin osissa Kiinaa alkavat sotilaskuvernlarit ~hä ene~ 

män l11tt~ä keskushal lituksen ympärille. Senvuoksi tuli 

Tshang-SJue .. t.jangtin kap ina keakushal1itukselle erittäin i

kävänä yllätyksenä, mutta hän tOivOi, etta sekin voldaaR 

selvittää a sevoimaa klJttlmattä (kuten ~t on tapahtunutkin). 

Kitä Kiinan punasiin tulee, mainitsi hän, ei heitä ole 

sekotettava Venäjan bolshevikke1hin. He ovat tosin erä~ 

laisten kommunististen ajatusrakennelmien vallassa olevia 

Joukkoja, mutta venäläisten bolshevikkien kanssa on heilla, 

mitä ideologia an tulee, hyvin vähän yhteistä. YleenSäkin 

ottaen on venäläinen kommunismi kokonaan sopeutumaton kil .. 

nal aiaeSl maaperään -- Kiinassa on paljon sellaisia piire. 

Jä, huomautti hän lopuksi, varsinkin ylioppilas. Ja nuOri. 

sopiireJä. Jotka kamallisess& innossaan tahtoisivat, että 

Kiina esiintyisi voi_kkaam. .. in Japania vastaan, olkoonpa 

kO'Mluni8t1enkln kansaa yhte istoiminnassa, mutta 11 saa 1 

hän hlelllU1 surwniel1sestl ... si118n on Kana viela 111m 

heikko. 


