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S UOMEN LÄHETYSTÖ 

W:O t' - I( 
Pariisissa tammikuun 9 p:nä 1936. 

~ ?fO J,J . -t . .Jt . 

' lj,.ry" 

Ulkoaalainalnisteriölle, 

Helsinki. 

Lähetän tämän mukana kunnioittaen Ulkoasia1n-

ministe rUlle raporttlni n : o 1, Joka käsittelee ai

hetta: 

Tilanne LA.VALin voiton Jälkeen. 
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.. ~ ... .A.. .. .R.I.T . .s .. I .............. SS A OLEVA LÄHETY STÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 1. 

pa~.~.~.~ ... ssa ., p: nä .1i~ ....... kuu t a 19 .... 16_. 

Asia: Til~e LlVALin voiton 

. .J .~!t .. ~ ... _ .......... _ .............................................. ................ .. -)J 

Unden vnoden alku on diplomaattisesti ollnt Jossain 

määrin r&llhall1sempl. Ranskan parlamenttihan on mennyt lomal1e 

pariksi viikokal Ja odotellaanhan Englannin nnd.n nlkominlst •• 

rin mahdollisia o~teita. Kansainliiton nenvoaton kokonata 20/1 

Ja Yhdysvaltain kongressin päätöksiä nentralitee ttil&kiin nähden. 

Lomahetlt1 tarJoaa tllaisunden viell palata Palais Bourbonln 

suure.n isb1ntoon 27 - 28 p. Joulukuuta Ja LlVJ.L1J:l voi "oon. 

En hetkeäkään .päll17t LlVALin voiton mahdolll~.la. 

IIII1tta totta on .ttä parlamentin ens1m.Usen iSWntopälvln pIlAt

t7es.a tilanne n~ttl uhkaavalta. Kat.okaamme mitl 011 tapah~-

nnt • 

b1kkUn ensiksi on lIII11atettava että Ruuan parla

mentin n.k. suurina pä1Tlnä pä1vIJärJe.t7kae.sä oleva a.la 

u •• ~lt.n en Taln faaaa41. tod.lll.en tals~lUD klrd ••• 1 mte

h1.U Ja Talla.ala. ottaen hu.aa1oon parlamentin nhmlen el&a1l1-

auuA.n. aisti aonaatl olen kir Joi t\anu'. '''1 tal.'elQ T&&raD 

he\t.lll helpo.'i kIr oratoorl.'en n.,'tel"en tilpallukal. al.

sa onnls~t ~pRheinen tllnnekln Toi rii"aa e,lrIiTle. 

e4.ustaJlen taaIlQUIIl1.etd. 311U, oliTat Joululaluil 87 -. pl.1-

JAKELUOHJE, 

UI 2: A .. 

Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. ... mini. terUSlle . 
Ei ulkomaaedu.tuk. en t iedoituk.iin. 
Ei ulkomaaeduatuk.en, mutta ulkoa.iainminlsterllSn t.;edoi

tukalln. 
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vien auuret tail!ltelut parlamentiasa kouluealmertklna. Puhel '

ten kTalitatiiv1Dan enailuokkaiauUA a.ti iatuntoa .ortwaaata 

kaaok.eke1; ae P7a7t teli koko aJan harTtnalaen korkealla 

aolla. 

11 p141 luulla e Uä Ranskan kamarhaa m1 täln oliai 

01eell18a.1I1 muut1w1ut. a1 tä tulee suhtau tAlmia.en ulkopoli

tiikkaan. Ranskan parlamentti on ulkopoli1ttiae.t1 er1namaiaen 

huono.ti aaioi.ta perilla. aen ainoana todellisena kohteana 

on aiaäpol1tl1kka. llUuttalnut oli a1noaataan radikaalien kanta, 

a.o. ~u kaataa L.A.V.u. 011 D7t enUatä suurempi. Soaiali.

teille Ja kOJllmQAiatel11e aala todellisuudessa 011 ene .. an 
perlaaUeell1nu.. a.o. heldlll ta1ateluu.. k~ L.A.V.u.ln yli 

ta.olam1a v .. t .... 

HBRRIO!fn Jatet"ä puolueJohdon 011 kuten vl~. ra

porstaaan! kirJoitin vaara olemaaaa että hallltu.ta kannatta

vien radlkaaUen luku pienani.l enU .. atl.lll. Niin kävikin. 

L.A.V.u. 011 kylll huomannut tilanteen vakaTUll4.en P17t .... UIl 

• ~v&ll&D pre.ldentti&. Joka on LlV.u.in ~o.iJa. 
HEaRIO!'hon aiihen ~taan ettl rad1k·.'lpuoluean r,ybaaJohto 

Jattll81 lIDeatykaen ~ekin vapaak.l. !IDIll RlRRIO! .&1 

plaJe~.1 r,ba..... !a..a oli en.laJinen edell7tya L.A.V.u.tD 

pel,,"ull1ae.n. Jo. 17ha& nae, 011a1 pUUäD7' UIle.taa puo-

l1lemr1D mbu UVAl4a va •• _, ollai negatiivinen talo. 01-

111.t todannIk81 .... · UVALin .. emaa vahvisti sekin ettei RaIIa

t&n parl ... ntl.... kolaannen taaav&llan allene viell ko.k .... 

anll.i tt.411l, hallitu.ta ole ~ .... &4e"u ultopol1Utiseen qQ'_ 

III'k..... lta •• daIl luoJUlOUinen b&.41 'to • 

.. 
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3. 

L.t.VAL1I1 taktiikka 011 ihall tava. Tänl pähänlkllA ilO

nl ei vielä ymmärrä aen tineasia. ~a ulkomaan leh4ist8s •• 

en ole siitä nälulyt hnoma.u.tustaku.n. EnsimAisenA plhänä näet 
J 

L.t.VAL keskustelun alkae.sa luki paperista lTh3'en. aSiallisen, 

h3'vlnkin asial11sen, IlI1tta kulv&hlton deklaration. ~onka kui

VUUS UV.lL1n. 1I1lProvisaattor1n. lUiaana vielä enemmän piat1 

.UJIIUzt. UVAL sUäpa1 t.l ei ollut sinä pähäDl, ehkäpä t .... 

h&l.l1seat1 (1). t»l's1l1 ata.aU .. •• lUkä 011 tiililän taktiikan 

t&rko1 tus 1 Sen tarkoitus 011 raJoittaa maalitaulu Jo e tult .... 

teen, .1ten e.tllkaeen keskustelua turhaan laaJentwnaat& yli 

ke.keisten ky~sten. hän.n 1t •• n.ä tlllä tavall .. 

tl alAr1telle.sä käs1tettl .kesk.inen •• 

Ainoa Joka klelttl ettl tIDä dlklaratl0 011 loukka, 

011 lna1lRl.1nln puhuJa Lclon BDJ)[. Jonka epäT&1'IIUus .elTllati 

h.1kenai hillan t .. va1l1 ••• t1 niin loogilllsta '.ltyatlan. KUut 

pubAJat •• n.1~. luull.n LlV~a v~n.ek&i Ja voitosta s e 

TUoksi varm .. p1Da aekä a.vist ..... 't.. t&ktllkk~ 

tt VALin luo... m&&litan1ua vast&aa koko ara.naalinaa viimel ••• n 

lalt1in .·aJdra. uvn se lisllt.i .1 ollut deklar&tio .... an IV

nntynyt ainoa-Dan yka1tyl.kohtuA, Josta JohtQ.l eUä pulm.-

Ja t tyb.~en u ... un varutona& • ai tU vU auur.n JOukon U,yain 

~e.t.. .. ... t~J. todi.~~pal.l'a, Joiden o.ottamin.n v~ 

rik.1 011 helppo tehUvä all11, Joka ku '.n LlV.Ili hallita! 

a1JlMu" 'lI'4ell1a •• id.. 

bIl .itt.n vutu_Jlen taåI:Lt olivat 

011 ~t •• toA 
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4t. 

ennen äänutysU. Hän puhui vapaa.ati 1 1/2 tuntia edueälln 

vain Joi ta1lt yksi tyiakohtia valaiaevia muist11npanoJa. Rän 

oli enemmän kuin koskaan ennen eleaentissään Ja osoitti 

Ben vas~st.Jien puolelta esitetyn väitteen toisensa Jälkeen 

väärtUtd. Oli hauskaa huomata - istuin m~a päivinä 
.;-

melkein l&kkaamat ta kamarissa - m.i ten deklaration Jälkeisten 

hTISkkM;vsten aikana SUOSionO?2Oi ,n raJa sl1rt,yl yhä pit .. -

mll.l.e keelnutaan pAino ni n että' se Ll.V.A.L1n nouste.sa puhu-

maan ~i Jotenkin kamarln &kltse. Ja mlten ae Bltten 

painui takaisin syvälle vas.mm&lle hänen lopettae.saan. 

Ll.Vll1l1e ominainen eleiden J- Unen pehmeys (atrl

kala1nen pl.ara vereaalU tulivat tällä kertaa uv&n erikoi

.esti oikeuksiin.... Ei ainoatakaan k11vasta ~ISkk~stl koti

maisia v.e~8taJla kohtaan. Ulkovaltoihin Ja n11den Johtollen

tillJ ih1n nähden ei p lenin tältäJLn huonon tuulen llaallQ.a. 

seikka tu.li puhn ttuna vielä eneJlaän nlkyvl1n kuin painettu-

Puheen tartoitb.kaena 011 osoittaa vHsi _Utltaa: 

1) ettei LlVU. toat&&n ole WSSOLIBIlle ant&Dl1t vapaita käeiä 
x) 

sodant~tUn Etiopi..... 2) ettei hlll hetket.itään ole ol-

lut ualtoton XalUuL1nli1toUe; 3) ettl hänen neuvottelunsa 

lann1n kana.. toto aJ&n ovat hlLir1intyalttä JattuneetJ; 

tI. 80P1-.. Ven"~1Il k&lUlaa ei ole 8otllaall1tito, Ja 6) 

hlll p71'i Sakean kan... bil& tU'w,iseu 80p1lmk.een vaan P7r

tii ~1r~e8t"lIn .ahteena~ Saksaan ykainomaan kollettlvlteet1n 

pohJ&ll&. 

Palaa.n nl.1hin tohtl1n viela. JIIlUa sitä eanen on 

meidlD parilla .. nalla anal7s01tava hiilen pll.vaatustaJien.

M.rtolw..erl\. 
zJ'Uml var.in tuttu legenda tuli tait nyt 'haudatukSi. 



Ranakala1seasakaan leh41st~saä. saat1 sitten ulko~ 

la1a,ssa , 81 ole su.inlta&n tarpeeks1 sel v1 tel t7 QIIYlII1'stä 

aUU., mitkä toaias1alli .. t syyt p1111vät päänstutaJ1en 

ealintymise.81. S7Y~kset Englannin ystäVT,Jden la1min~~a1ae.tl. 

u8.1tottOllUu,4eeta koUek1t1Tl teeUU, Ja Genhe '111.e. ItalU.n 111al

lisesta suoa1m1se.ta , ' .. ol1Tat näet parhaaata pllatä dlmlD.

lumet ta.. 

Radi n alien pläpuhuJa oli Y. DBL:BOS. r&diaal.1en edu ... 

• lmntal'1hmlll puheenJohtaJa. parlamentin TaraprtsidentteJI. HIin 

on k~t Venäjällä Ja on Koskovan ,stäT1ä. siinä seuraten 

uSkoll1sestl pääm1ehensä HERRIO!'n mieliJohte1ta. Tässä on koko 

hänen e sUn t7mlaenaä aveJ.n. Tosin hän oli puhee.naa. loppuun 

siJolttanut s17t6ksen Venäjän ,stävyyden la1m1nly6misestä. mnt

ta puhetta munnellessaan e1 v01nu. t tulla muuhun tulok.e.n 

leuin että täSsä 011 Qsym,yksen ydin. Puheen kokoonpano 01.1 

s1t~a1ta1 ~ln HERRIOT'mainen Ja moni TäHtää ettel hliln 

it.e 01. puhettaan kirJ01ttanut Ja ett.1 hlin muodo1.11s •• t1 

• ni1n qvään puh ..... n kyken1slkUnl 011 sen sian 1&1 ta mi

ten tahansa. IIIlUa DRLBOSin kärki 011 e.a101 ta 8euranneell.. 

a.1vll .elTaapl. Tätä kä.it,stä vahvistaa vl.lä se seikka 

että t01nen ra41kaal1puhu~ 011 d. KOJ'ZIlI, ent. kul.tuuainia-
x) 

bri. Joka on erik01a.sti \unnettu Jloaltonn-käT1JI. 

xl 01keuBllal&t81n k~tITlI.1 ei ole nlOat. tul1.a vakuuta

tultu a11" • ttl hlzl on JloakoTan palveluksessa. Hill on h&l

kl1.'TIzl lahJakaa ~tta t.,.1n aaoraalin.n as1&naJaJa. 
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Nillle Jotka Kans&1 nli1ton vuoksi valittavat että 

LA.VJ.L e i kaa tunut - Ja nl1 tä on kaikissa mai.... .. on ._ 

nottava ett ä hAllen voit ton. ensi s1J •• sa oli suuri kolaua 

MoaltovaUe . Jonka täkäläis.n auurl lb.ettlläAn . sormenjäljet o11.at 

hJ'I.Utkl.1ksen t akana.. 

TIsIn vuoksl myös katson ve lvolli~udek8.ni 

taa seuraavasta. J oulun &lla mUlldan suuri RelsiD81n &aIIlu.leh

ti pääklrJoi~ksesaa&D kos . LA.VJ.I, - ROARIn ranhanehdotu.ta 

valitti ettei LA.V~n käsitys knnnia.ta ole sama kuin mei

d llll pohJolaaaa. P .o. pUkirjoitu. Upoi litä rajaa minkä 

8&& s &noa ys tävällisessä suhteessa ol.van suurvallan 11lkomi

nisteristA. Meille tietysti on erittäin tärkeätä että atri

kalai.elle neekerikanaallekin tarjottavat rauhanehdot soveltu

vat pohJolaaaa valli tsevl1n ltu.nn.1&ltäsi tteiaiin. mutta tämä 

toki ei aaa sokaista reaalista snhtautl1Jaistuae ky/J11ll7kslln 

Jotka koskevat )loaltOV&&. Ranakan Ja Sllomen Enhtei ta valvo

maan .. etettmla virallisena edustajana on millUl pUko täatl 

huollautt.... se~nk1n kun mainitun lehAen väite kohdistui 

vain LA.VJ.L11n. vaikka samoiata r-.hanehdohta olivat l'kaJ.ale-

11liä .1 .. inoal en UVA.L Ja ROJ.RK vaan mylSskin V.dSIT'URi'. 

EDglaanin tlkälUn.n euurllhettUa. Ja EDgl&n1n ulkolllnlat8-
xl 

rilSn Urlk ...... spuial1aU. aekl aUtelllll1D. B1U)1fD. 

taatwa1at. tolvone.' olisivat plla.ee' toiveitten.a perille, 

x) 
Kn pidä _rpe'lllaua enli .rUeUI U •••• 1In L-h4otana 

Ja ~1&an1D. ~... loukkaavaa l,sendaa al1tä etta ROARI. 

VABSI!!&R! Ja auurllbettilla ollaivat menn,e' LlVALln vlrlt-
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011s1 meillä tällä hetkellä R&D8kan ulltomln1ateraa mi .. , 

Joka altti1st1 kallistai.l korvansa KoAltovan s1reenillnille. 

aVAta toln8n pUvastuataJa 011 TJJU)IJ!:[1n halli tuk

S8n r&h&ministeri Paul REYImD. Joka my"s on oUut atltoi

na&11 sl1rtomaamaisteri (hän on harTaat,8n matkustellut J .. 

muihin lIlaanosia tutustunut henkU"). lQu1 TARDIKU kaaduUua&Il 

.ro.... puolu ... taan (keskustan suurimmasta l7hmäatä gaucme ra

d1 &1e), ' REYlIAUD kuului niihin Jotka hllntä seur&alvat - mil

tä synt,yl uusi puolue oentre r6publioa1Jl. TARDIBUn pys1tel-

188aä kaatumisensa Jälkeen eniamllltaeen etelässä 11m antuen 

vain harvoa Pariisiin - hlln klrJoitt,l,e kirJan toi8en ... 

Jälk8en välttämättDmiatä poliittlsiata Ja yhtelsknnnallisll~ 

uudis~silta. Joita hln sivuaennen sanoen ei koet~\taan 

p~ vo1aaan oll •• au.n hallituksen pälnl. - REYlUI1D on ol

lut täJllln puolueen todellinen ···et··,·.·.,·... JohtaJa Ja 

.en edu..kuntaryhmän puheenJohtaJa. 

RKYKAUD on kut.n tunnettua ae mle. Joka innokk .... 

a1n kua ku~Jla11 JIlUD. täaaä mU.aa vi1llle ailtoina on aJanut 

dev&lvat iota.. Hllnen puheiataan tosin ei k~t 1Il111Un t&

vaUa 1lm1 että devalTatioaJatus hiiltä 01181 kannuatanu.t, 

mutta kRA LlVALin enamm1st""n luJasti kuuluneen puolue.n 

r1hmlpuhe~ohtaJa odottamatta hlntn k1appuu.a h7"kkU mltA 

JIr.~lll tykeillI., on pakko et.il s.n takana pil1.vla 

totelll81. aylt... SiTUlllennen sanoen RBYBAUD T11l1le &ikOlAa on 

ol .. tellu t KDglun1... Ja s11 tl kai t .aa 8811 tyka.n.1. hla .. 

la-tn puoluatuspuh.snaa englantilais.n yat&T;nden ~Iltat. !J •• 

llIi4 aJatU... vllpittIJlI77UI. kuitenkin vähentU. huolllattavaU .. 
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8. 

ol&lta ae seikka että hän pari TUotta sitten 7htä odotta

mattomalla tavalla alkoi tehdä matkoJa Berliiniin aJaen 7h

tä innokltaaati s1nnepllJ.n SIluntautuvaa 7stäT77ttä. 

Siitä ollaan kulisseissa Jokleentin 7ks1mlelisll 

että REYBAUD oli laskenut että LlV~ kaatuisi 

- erittäin ~i&nh1moinen kun on - pääsisi uuden halll

~k8en JOhtaville paikoille, ehkäpä rahaminister1k8i. JOI 

LAVAL olili kaatunut olisi siihen h7vin 01eelli8esti vai

ku.ttanut BEYlf.A.UD'n hT!Skltl7s. SenTUoksl on varsin luultavaa 

että de valvatl0 oli81 ollut ovella. 

ImYlU.Ul)·nt1l.htl ei k .. tiUlyt monta tu.ntla. Puolue-

17h1Dä paai hänet paalua vastaan J T.l.RDI1!IT etellatä avoi-

m.... kirJreaä / JulIIU hänet panna.an. REYlIAUD ei edes 

ka! tanut äl.he.ri'ää vaan pidätt7i. Ja seuraavana pllJ.vänä 

nlll 17h1Dln Jäten oli pakotettu lyhyesti sell ttämUn edue

knnnaD ftpDntelta- että puolue on LlVAldlle uskollinen. T~ 

paua osoittaa. lRuten miten vähän pohJaa dev&lvatiolla to

deUIaW14elaa 7hä e4eUelll äa Y. uu.a on. 

Olen edelll88saä koettanut 17hyesti hahmotella LA

VUJ.in kohdistuneen hy!SL;~kaen todelliaet S"t. Vlär1nkäai

t7sten välttlai.eaat 11,1In etten tle~ltl ole sokea 

JUAn, eUI. vaatu,tukåe.. IIT"I oli palJon aa1&lliat&. lUin

II monelta taholta. IIl7DS oIkealta, huomaulltttUn - elkl. 

vallan ilaan S"'1. - e"l UVJ,Un vl.l1t7Ipolit11kka 111an 

vIhIII. Oll ott&llllt huomioon RanKan oa1a intrta,eJI Ja ,Uell 

&1&1.'kll1.. 
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Oli tietyst1 Samuel KOAREn kaaduttua Ja Pariisin 

ohJelman Jouduttua pois päiväJärJestykseetä erittäin kiitollla

ta kä;ydä UV.lL1n kimppuun. Si tä huomattavampi on LlVAL1n per

soonallinen voitto, Joka seu.raavana päivänä llmen1kin s11nA 

ettl klldentäänteusä kamarissa sekä ensl yuoden taloUBarTl0 

että kyaymys o1lceistoJärJestölstä, herättämättä kUmpa1ne~ 

mitään lntohimoJa Ja salin ollesBa melkein tyhJänä, va1lceuk

sitta JärJ ahtt11n. Ku.inka ol1lL1an maailman lehdistö ssä taas 

huudet~ budJetin mahdottomuudesta tulla aJoiasa valml1lcel • 

JärJestöJen puolelta uhkaavasta ll1lcehtelemlaeatl, LAVALLa eä18-

t150hJelman tuomiosta· parlamenti.sa y.m.a. R&naltalaia-auomal&1 ... 

ten suhtet tten valvoJana kä;ytän hyväksenl tilaiSllutt näin 

TUoden vldhteee8& hllomlll ttaa sli tält1n. että vuoden kulu .... 

lehdlatl5mme ehkä on 1 Halcsl luottanut vieraaseen t&1 värltet

t17n l~ormointl1l1 Ranskan maaeta. sen pyrkimyksiatä. sen t .... 

loude.ta y.m. On vuavaet1 tolvottan. tllanteen v. 1936 Ua 

urto- al1t~ pt.rantllvan. Vars1nkin olia! mitä toivottavlnta 

.ttä h1e1ll&ll vähellll1län luotetta181in tllapl1s1in ta1 mu1aaa 

malaa& asuviin klrJeenvaihtaJ11n, Jotka eivät ymml.'rrä tlmAn 

.aan rakenn.tta, .en mentalihett1a Ja sen er1k01autJte1a., 

Ja Jotka. ovat tyytyvälaiä Jos ll5ytävät Jonkun 88n8&t10uut1 • ..... 
.1 tarvitse muuta ~1n knlk.a päivän Pari1s1n ~ 

1iuJa. huoaataka •• n Dl! t.DltA ellaA tW1A, lc&1k1sta kiel UmA'

t8a1.tA vaikeukdeta. huol1Mtta.. JU1.an alkaa virota.. Ramt

kalat •• t U. lallkeva.t .Hhen ettl n1in pian kuin Ur1Jtan 

pulaa ft t...... tUllA tul.. taloudel11n.n noua. Job Jo 011 

huoaa".1a_ _tta. tJreh,tyl. !Uotanto nou... .IUIIaPJSllia .. t1. 
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10. 

oin v1e!1n1n voJ.nom1. KUuluu ehkä paradoksaallselta laul 

lIanon että on Ranskan ollal ta kanna! 'a TahinltO JoUei pula 

menekäln tUllä sen syveJlllllällel Tllllllä on pula nrratw.. 

melkälä1s11n maihin ollut niln p1nnall1n.n ettei se ole 

koskenut lu1h1nltaan 7tlmeatä pubnmattaltaan. lAulan että Ran ... 

kan kansalle 011s1 ollut terveellistä J08 pula 01181 ollut 

anltaramp 1 t 

x x 
x 

Erittelen seuraavassa raportlssa vlelä niitä viittä 

kohtaa Joihin LA.VAL1n puolustuapuhe . keeki tVl Ja jotka anta

vat alhetta monenlaisiln mietteisiin. Sen kautta joudumm. ~

tom&att1suU luomaan katee..... taaaan etean:pä1l'l (sill~ Ja 

ullto:pOll1ttlsestl) sekä koakettelemaan myOs Ranaltan yleisen 

mieli:plteen ~tau~ista Yhdyevaltain neutra11teettia koeke

vaan laltlehdo~seen. 

x 
x 

Täsaä yhteydessä tahdon viell lyhyesti mainita että 

Sak.an sQarllh.ttl111n hantaJaiset aa1vat tavattoman Juhlalll

.. t 1I110dot. L&.V.&.L1n :puhe, Jonka. hiilen :p018sa oll •• aaan l.a-

k1 lalvaatoa1J11sterl PDftI. aldltaä kohtia Jotka t04.i .... 

vd aiten ,..a.rUvl.1a •• U tlll.ll hall1t11lJ:Pl1reiuä Salt .. s'" 

aJatelta.A Ja aiten :par.ona gra'" KÖS!12 011. Oaanotto ~ 

taJaialla oli .. kl virallisten ettl yksltyiaten puolelta to-

4e11& aureDllOinen. Konenlaia1a aJata1k81a 111kk111 VUll&sU 

la.alolevlen mlele •• ä ~ haataJalaten lo:pu... erl aaalaJele-
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11. 

ta kokooupantu paraatI. kaikessa rana~laia.a8& kOmeud •• ~ 

oaolttl viimeistä ~1.. vat.umukseltaan syvästi kanaalll .. 

aaks&lalsell. dlplom atIlle - 011 sitten paraatI sella1.e

naan kl:..J.nka palJon tahan.sa protokollan aanele .... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariislssa tNnmikuun 18 ~:nä 1936. 

~ ", Irv - 37 
y 8<J ' i.1. " J€ . 

.. 1.: A 4. 

----
'J..'/t. 0b . ~ 

h (Vrv 
UlkoasieJ.nm1nls terlö11e. 

H e 1 a i n k 1. 

Lähetän täten kunn10ittaen Ulkoaalalnmlnlsterl~l-

1e raporttln1 n : 0 2, joka käs1 tte1ee a1hetta: 

K~nt1 LAVAL1n luona • 
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..... ~ .... R .I .. l. ... S .. 1 .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .2 .• 

Pa~i,ll;l.t .. ssa 1'Z p : nä t~ .... ku u ta 19 .... ~.6 .• 

Asia: .K!'3nti LAV:..Li~ . +-u<?nlLs .......... . 

Vuoden alussa pyysin päästä pää- Ja ulkoministerin 

heille. mutta hän oli silloin lomalla Ja heti lomalta 

tuaan hän uudelleen joutui (kolme 

koon~eeA) parlamentin virittämien 

päivää sitten uudelleen 
xl 

anaoJen selvittelyyn. 

illalla. kohta hänen uuden voittonsa Jäik en, hänen kanslias

taan soitettiin ja pyydettiin minua inlemu.n tänä aamuna. 

Ennen minua oli Juuri Ranskan uusi lähettiläs 

sä ollut LlV~n pllheil1a. Keskustelun alottlkin LAVAL oi-

keistomiss! - minulle vakuuttamalla että BaNNEPOY-SIBOUR on a1-

van ayyMn siihen että hän tuona kuIllu1aana helmikuun 

2 v . eitten JoutUi poliisipre~ektln tehtäviä hoitamaan. Hän 

• saAoi keu.nl1 ta suoja BONBDOY-SlBOURiat.. Ja toivei hänen Hel

singissä menestyvän. Vastas1n ryhtyneeAi k 1ken varovaisuuden 

VIloka1 tOimenpi te1s11n, et tei sa.nomalehd1atl5l5l1111le ilme.s~ia1 m1 . 

tään turhia viittaukai esim. Grlngoire~ tunnettujen musta. 

ma&l&llsten Johdosta - tuohon onnettomaan päiväln Ja v~utIn 

xl Siitä parin päivin päästä eri raportl ..... 

JAKELUOHJE, 

Tavallinen. 

~E 2: A .. 

Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal miniaterlölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukaiin. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaaialnmlnlaterlön tledol

tukalin. 



e 

e · 

että hänen ve.ataanottonsa Helsingissä tulee olem a.n mitä 

lämp1m1n. 

x x 
x 

• 

2. 

Tämän alkusoiton Jäl.ke en Ja onni teltuani LA.VAL!a 

viimeisten parlamentaaristen vOittoJenaa Johdosta, sanoin k~

t1n1 tarkoituksena olevan kertoa lyhyesti siitä mitä viime 

ikoina on tapah~ut SUomen ulkopoliittiseen orientatioon 

nähden. En tässä uudiata esitystäni. Kä,y tin 

ta orientoi~i8estamme sanoJa "une oodifioation des id~es, 

depuis 10n«t8mps d~Ja. dans 11 aIr maIs souvan t aJollrn~e " 

a. la suite des dIssentlments secondaireaa • LA.VAL puolestaan 

ku.u.nt811 minua t rltkaU, minkä Jälkeen hän allevl1'Rtusti 

sanoi olevanaa hyvin tyytyväinen meidän skandiDAaviseen orien

toitllmlseemme ," ~oska Jokainen rauhaa tarkoittava kollektIi

vinen toimen ide, dJ ol1pa Se kuinka vailla kirJ&ll1sta 'tlk

sointla tahanSA, kansojen yhteiaGn kannalta on Ilolla. ter

vehdittäTä asIaa. Hän pyysi minua sanomaan halli tukaelleni 

... tämän. lUnWl lienee turha muni ta että i täpakt1sta. ei sa

nallaktl.an ollut pllhet~a.l 

En voinut olla huoman \twna tta. että tässä h8.l'lll0nias

... kuitenkin on o18ma.8& visa! aoral.l..n1. se nimittä1J1 että 

MoskOv",,,, ei tll;ysin nll;y ymmärretyn että meidän orientoUu

misamme Skandinavian maihIn on paras todistus siitä r~han 

reJtltaude.ta. Joka meille on perinnl.1nen. UUdistin nytkin sen 

minkä kerran .anoin ministeri BARGE!OBille - mistä aikoi

naan tein •• lkoa - että näet skan4In&Tian soslalisti.et 



• 

hallltuka.~ eivät kyllä olisi näin pltkälle menneet Joa 

heillä o11si ollut pieninkään epäilys s11tä että me täl.

laista rauhAnraltkautta emme om.... tal että me "Jonltwl toi

sen auurva.l.lan avu.l.la muka suunni t te 11 a imme yh teis tä osko

van-vastaista rintaJll .. -. Tämän e.rgwnentln LA.VAL hyväksyi ty

de1l1sest1. 

LAVAL oli mitä loistavimmalla tuulell riippuen 

tietysti eilisiltalseata voltostaan KamariSsa . mutta sitä

paitsi hän oli minua koht an aivan erikoisen ystävällinen, 

Jopa Sydämellinen, mikä sai ilmaisunsa sikälikin että hän 

s&nol 11011a Ja uteliaisuudella tutustuneensa maamme viime

aikaiseen kehltykseen - "Je sala que vous etes un pays 

en ple1n et rem rquable d'veloppament-. Tähän luottaen s~ 

toin myöskin sanoa että meilläkin on ylioppl1aita aivan 

niinku1n RanskallaUn {v11tt sin paraillaan aktuaalls11n yli

opp11aameteleihin täkälä1sessä Jurl1dlsess& tledekunnassaJ. et

tä onneton on m a Jonka ylioppl1a t eivät "pidä elämää-

Ja Jotka eivät oaota iaänmaa.l.liauuttfian, Ja että o11sin 

perin levoton lsäDm •• nl tulevaisuudesta Jolle1 näin 011s1' 

'llltlnkln käsltylu811 U.V.A.L - Joka aivwnennen sanoen tätlsli 

yhteydessä hymyillen kertoi ltse alottanaensa rabulistlaena 

aost.llstina - t~a1n käsitti J nau~suin hyvät.,i. 

x x 
x 

x,.,in vielä Gen~ve'in tulevaa neuvostokokouata. 'lä-
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ltKa.nsu nl11 tto on osoittanu.t au.uremmoista elinvoimaa 

Ja yhte.nkuuluvaisuustu.nnetta. Tiedän että esim. HITLER on 

tästä 54 kansaalDDan yhteisty~stä perin impresa1onn'. Kitä 

tulee pe troolikysymyksun ei se nyt ole d taotue.li U. Pet

roolla&nktiota e1 voi nyt l aaJentaa universaaliseksi. Sen 

merkitys 011a1 s11s lähinnä more.allnen. Sen k~tänn!Sllln.n 

merkl tY"a 5i täpe.1 ta1 vähenisi 511 tä että Itt.l.ialla 

tonsa t~nnä moneksi aJaksi. Senvuoksi luulen että Genbve'i 

aä kuten Jo sanoin petrool1kysYmY"a ei tule etuala1seksi 

että sitä Joka tapauksessa tul1aan käsittelemään dfune 

extr3me d'lloate5ae". 

Ja hän JatkOi: 

"Minä olen kuten tiedätte engagoitu.nut En8lantUn 

nähden. Mutta minun on pakko, katsoen m.:;.ani erlk01saaemaan. 

tehdä toiselta puolen keJ.ltk:eni Jot ta se mistä olen Englan

nin kanssa sopinllt ei kosk an stu en aotion". 

KUn hän viittaai suureen puheeseensa parlamentiasa 

00/l2 Ja kun kerroin siellA 1 s tu.ne eni, hän hyvin intiimisti 

kertoi m1nllll. "ml ten vastenmielisesti hän yleensä puhun" 

lDIltta mitenkä hänen tuona pä.1vänä tlll'tY"i "v&.lkka 'olin mo-
lemanvAsynyt" nousta puhu.m&.al1. "sillä muuten ollsiv t minut 

kutaneet" • Tlmä osa lteakustelll..... vahvisti muuten oikealta1 

•• n minkA olen raportisaani nlo 1 kertonllt hänen talttl1ltaa

~. Ja YJIIIIArain myOaltin että hän e1 ml tenltään pidä lton

.111atiomahdolll~ultala lopp~.ina vukka hän.n Ja HOARln 

tunnetta. ehdotus 8illä k.rtaa Jaanl karille. 
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5. 

Olisin tässä yhteyde ssä mlelelläni vielä kaJortnnt 

kya~kseen hänen vastustaJiensa oskova-vireestä Ja ranska-

1 la-venäläisen sopimuksen ratifloinnista, mutta varovaisuus

syistä pidln parempana olla sltä tekemättä myös koska oli

sin siten Jou~ut liiaksi kaJoam~an ,Ranskan sisäpolitiik-

an Jota mieleatäni oli vältettävä. 

Yle iavaikutelmani keskustelus~e, Jo t a kesti yli 

20 minuuttia , oli erittäin edullinen Ja tyydyttäVä. Näin 

selvästi että LAVAL ei Moskovan vuoksi tai muista syistä 

kanna meille minkäänlaist · kannaa. 

x x 
x 

Päivällisillä, Jotka toissailtanll annoin Ranskan 

uuden Relsill8in-lähettllään kunniaksi. 011 minulla taas ti

laisuus puhua orientoi tum.1sestamme Q.uai d 'Ors~n direoteur 

pOlitlquen, mlnisteri BARGEfOHin k~ssa. Hän kertoi instruoi-

neensa BONNEFOY-SlBOURia SUomen uuteen semaan nähden viI-

meisten pohJoisnaiden yhteistyötä tarkoittavlen tapahtumien 
( 

valo saa. Hän ei kiel Unyt Moskovasaa yhä vall~ tsev~ aune 

opinion suapeotea ulkopolitiIkkaamme nlhden. Inn kesknstelumme 

vieraitten lähdGn vuoksi keskeytyi, päätimme piakkoin uudel

leen Jatkaa aJatuatenv ihtoa. Pääministeri ~ 5/18 Bdua

kIulna... pi tllllJLn pUheen ranu&nnoa Jonka ellen sain. on an

tava keakuatelullemae realisen pohjan. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ParHsissa taJlllllikuun 29 p :nä 1936 . 

N:o '2 0/-7° 

Ulkoasia1nmlnlsteriölle, ~ l ~ 
H elsinki. 

Lähetystö t äten kunnioittaen ohel11sena lähettää 

Ulkoaslainmin1steri ölle raporttinsa n:o 3 , joka käsitte

lee aihetta: 

Ranskan uusi ha' llms . 

V. a . Asiainho ltaja : 
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.... J> ... I>, R 1; .1 .S .... I ............... SS A OLEVA LÄHET YS TÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~. 

Pa:J;"1. .. 1.Iit.. ..... ssa 28 p:nä . ~ .mm1 k uuta 19 .. .36 .• 

~ /! 03' 

Asia: .R~akt.n ...... u.u.a1 ..... .haJ.llt.ua •....... 

~U!tn muodostama uusi hallitus on julkisuudessa 

• vastaanotet tu melko sekavin tuntein. Oikeiston Ja ke akus tank.1n 

ka tkeruuteen tava sta, Jolla LAVAL kaadetti1n, liittyy tyytymät

t ömyys uu.den hallituksen kokoonpanoon, Ja vasemmisto&k1n tuntuu 

häi ritsevän eräitten sille vähelllll1än mieluisten henkilöitten läe-

näolo hallituksessa. SAR~'lla 11enee, halli tu s t a muodostaea

saan, ollut suurena apUlla Yvon DELBOS. r adikaeJ.isosieJ.istien 

edusta j aryhmän puheenjohtaja, FLANDIR, A~lianoe d~ooratiquetn 

puheenjohtaja Ja MANDEL, joka yleensä nauttii poliittis1ssa 

piireissä .elkois ta orvonantoa. Nopeu.s, jolla SARRAU! ratkaisi 

• kolmannen tasavallan sadannen hallituspulan, on toistaiseksi 

ainoa seikka, Josta häntä yksimielisesti ki1tetään. 

Vaikka uusi luUl1tus ~lQ'ttäll. lepäävän suhteellisen 

laajalla pohjalla. joka ulottuu keskustan oikeasta eiivestä 

(FLANDDI, ulkoministeri, nCOLLE, terveydenhoit0lll1n1ster1) uussosia

l1sh1hin (DlU.~, ilJaalluminister1), on ee toiselta puolen ko

koonpantu niin eplhoaogeenisieta aineksista. että on vaUt ... 

eJ1ll1Ultaa a1 t.n Un.t .dustaju .... ris. tule t janan tuaaaD 

SI.RJlJ.U!tn •• 1t~~t7..... .1U. t.k. ZO pIa". ., .. Ue_tilau. -

JAKELUOHJE, 

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

UI 1 : A 4. 

Jakeluohjem.llej. , 

T.vaIl1 ...... 
Tav.lllnen j. lIaIk.1 .... . ........ mlnider illlle. 
EI ulkomaaedudukHn tledoltukailn • 
EI ulkomaaedu.tuben. mutta ulkoul.inmlniaterllln tiedol

tukalln. 
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j ok selvästi i lmenee Ranskan koko sanomaJ.ehdi st!5ssä. ja val.

linnaa toista iseksi edustajakamarissa ltsessä änkin - on sitä 

suurempi, lct1.n erä.ät uudet m1nis teri t, NICOLLE, !rRELLIER (maa

ta.lousm1nlsteril, vielä.pä FLANDm, t uliva t hallitukseen en_

män t a i vähemmän vastoin r yhmlens ä ja OSitta1n, niinku1n 

n~ttä.ä., V&litsijo i t t en sakin tahtoa. Selvästi puolellaan lie

nee hallit uksella tällä hetkellä.. eräitten tietojen mukaan. 

r adikaal1sosialistlt. osa Allianoe d 4moora tiquela, Unton so

olaliste ynnä. j otkut muut. yhteensä va staten no1n pariasa

t aa ääntä. Epä.va rmoja Ja horjuvia lienee lähes 300 j a var

masti vastustavia hiukan yli sata. BDmMin s osiali s tien väi

t etään "suopeasti" pidättäytyvän äänestämästä, mikäli eivät 

karraasaan lläneatä mukana . 'tl 

Uuden halll~sen ohjelma s1kä.li kuin s itä tähän 

mennessä tun.netaan, sisä.l tU sisäpo11 tiikassa frangin arvon 

Säilyttämisen. pyrkimyksen rauhaan Ja yhteisymmärrykseen. ta

loudellisen asema parantamisen ja ty!5ttomyyden lieventäml- _ 

sen. . ulkomaihin nähden rau.h&n poli t11kJUl KansaJ.nll1 ton 

pUitteissa. T.s. Jotalminkin LAVALin hallituksen ohjelman • 

.Tatkuv 1suutta hallituksesta toiseen edustavat tlUlä. kertaa 

finanasim1nisteri REGlIDR. mertm1nistert PIETRI. kauppaminis

teri BODft Ja posti- Ja lennät1nminiat8ri JLUlDEL. EnslD1l&1-

ni ttu lienee lqllä Jonkinlainen tae SA.RR.a.UT ln hyvästä teh

dost& ylllpitää frangin arToa. mutta toisaalta on hall1tuk

.e.eL un.ao.ial.iaa1n perustaja DKtf. joka Pr'sidenoe du Con

.el1 t n al.iTaltio8ihteerln ZlYn Ja opetusalnistert ~'. 

ohella on k11hlteä clnalTat10n lc&nn&tt&Ja. 
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Mitä taas alkopolitiikkaan talee , on aadessa halli

tuksessa kYllä s&nktiopolitiikan vastastajia, matta toisaalta 

yhdistelmä FLANDIN - BONCOUR on omiaan osoittamaan päinvastai

selle taholle Ja pakottaa ennen kaikkea sahtautwiaan FLUl

DI1i1D Juiat8lll &n LAVAL1n poli tUkan jatkumiseen eräin va

raUsin. FLA.NDI N ei ole erityinen Italian ystävä, Ja tu.lee 

sii tä syystä tuskin ylläpitämään a8lllaa tasapainoa kain edel

täJänsä. v an kallistunee yksIpaolisemmln Englantiin päin _ 

Englannin lehdet n~ttäv ät tervehtivänkin häntä ilolla. K&n

sainlii t toministeri PAUL-BONCOUR - oikeasministeri DELBOS1n 

tukemana - tuo hallitukseen 

element1n. Jonka vastapainona 

ta ei p idetä Neavos tol iiton 

taas neavostolaisystävällisen 

on mi tenkin SARRAU-r itse. 

ihail1Jana. 

Koska aaden hal litaksen p~siallisimpana tehtävänä 

kuitenkin tullee olemaan vaalien valmistela. Johon sillä on 

vain pari kuuaatta k~tettävissään. on tuBlt1n myöskään syy

tä sen a ikana odottaa ~llistavampla mnatokaia - mikäli ne 

hallituksesta riippavat sisä- taikka alkopolitiikkaan. 

11en valmistuksessa lienee hallItuksen kieltämätt15mällä vasem

mlstokeakia17dellä kyllä tietty merk1~ksensl. matta toiselta 

paolen ula. väitettl. että L~on BmJ( olisi saatu. hallituk

selle saopeak.l lapaamalla hallituksen salaisia k~tt15varoJa 

vaalitaistelussa l'ront Popalairen hyväks1. 11enee pidet'b& 

1110i tel tuna. 

x x 
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4. 

Albert SARRAU'l, pää.- Ja siSäministeri, senaattori, 

s . 1872. Puolue : gauohe d6mooratlque. 

m'i ' 1933, Jäsenenä CLEMENC~'n. BRIABDIn. 

Ollut pääministerInä 

POINCARE'n. CHAU-

TEMPS' in, STEBG'ln. HERRIOIf 'n, PAUL-BONCOUlt t ln. DALUfIER'n 

Ja DOUMERGUE 'in hallituksIssa. SisämInIsterinä v. 1934 lcu.-

nIngaa Aleksanterin murhan tapahtu8Bsa MarseIllessa. Indo-

KIInan k8nraal1kuver~arl 1911 - 1919. ollen välillä Jonlcu.n 

alkaa kotima.&.aaa ope tusministerinä. Sp.urlähettlläänä TUrkia-

sa 192B - 26. 

Ohe11isena mln1sterl11st. puoluemerkintöineen • 
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KI NIS TBE S 

~8ldenee du Con8el1 et Intår1eur •• ALBERT SARRlUT, e6nateur de ltA. 
(Qeuohe demooratlqu.). 

K1nletre d'Etat •• ••••• • • • • •••••••••• P. UL-BONCOIR. eenateur de 1Olr-et 
Cher (aucun groupe). 

Vloe-Preeldenee du oOA8el1 et Justloa lVaN DEIB08, 46put' 4. la Dor40ga. 
(ra4loa1 .oola11ete). 

Ar!airea 6tra-s~ree •• •• ••••••••••••• P.-E.YLAHDIR. deput6 de l~ABe 
(r6pub1loa1A 4e gauohe). 

y1aaAc.s •••••••• • ••••••••••• • • • ••••• MABCEL RBGRIER, e6Aateur 4e l'~ller 
(gauehe 46moor.) • 

au.rr ••••••••••••••••••••••••••••••• GENBRAL KlUBIN. 

Karlae ai11 t air ••••••••••••••••••••• 7BAHCOIB PIETBI, 4eput6 4. le Cora. 
(r6pub1lcalA de gauch. ). 

Air ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ DEAT, 4'put' d. 1. Seine 
(Unloa .ocIellete). 

E4uaatIoA natIona1e ••••••••• • • •••• •• BENBI GUEBNOT, deput' 4. 1tA1ene 
(radloa1 .ooleli.te). 

Commeree et Indu.tr1e ••••••••••••••• GEORGES BONNEr, deput' de 1e Dordogae 
(radloa1 soc1allete). 

Agr1ou1~e •••••••••••••• • •••••••••• PAUL TBELLIER, d6put6 du Pee-de
Cala1. (r'pub11ea1a 4e gauehe) • 

~Ya~~~11e •••••••••••••••••••••• CAMTIJ~ CHAUTEIPS.e'aateur de 1OIr
et-Ch.r (ratlea! .oolaliete). 

P.~.~ •• t ~ .. oe Lorra1ae •••••••••••• GIOHGIS MÄNDBL. 4'put' 4e la G6roa4. 
(groupe 4 •• 1A4'pen4.). 

Pen.lo .. ••••••• ••••••••••••••••••••• RIRB HISSI, 4eIN" 4u 10t (la4'p.A
daat 4. gaucha). 

Mariaa aareh .. 4 ••••••••••••••••••••• LOUIS D. CBAPPZDlLAIHI, 4'put' 4 •• 
C't."''''ar4 (puoll. ra4.). 

Co1o.le·············· ••••••••••••••• JJCQUlB STBBI, 4'pat' 4 •• Sa ..... 
.upe. (riPQltl1oaia 4e geuohe). 

Saat' palt11qu ••••••••••••••••••••••• LOUIS BICOLLB, "pu" 4u Hort 
(group. re,ult1loaiR .t .001al). 



Pr'.lde.oe du oonae11 •••••••• JEAN ~Y, d6p.~6 du Loiret (rad1oa1 
8oc1al1ate). 

ID~6r1eur •••••••••••••••••••• AIDRI BlAUGOIT!S. d6put6 de "8888881 

18 .e .. (r6pub1.de gauche). 

~Taux pub110 ••••••••••••••• PIERRI KAZI, d6put6 du F1.1stlr. (rad1-
oa1 aoc1a11ste). 

• b8elgn_nt techll1que ....... ~ .TULIER, d6puU du De •• (radloe1 

• 

aoolal1ah). 

~ava11 •••••••••••••••••••••• ~ BIBII, d6pu~6 d. 1. Dordogn. 
(URIon 8oc1alt.te) • 
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he~m ikndn 4 p : n ä 1936 . 

b ta 10.1. 'b J'. 
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Ul koasiainministeriö lle , 

H el sink i. 

• Lähe t än täten I kunnioittaen Ulkoasl~lnministe-

ri6lle r porttini n :o 4, Joka käsittelee a ihetta: 

Englannin Ja oskovan suhteet • 

• 

UI II: A .. 



- l_ " 

.............. l? .... R. .I .. I ... S ... .I .............. SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o .4 • ........ -
P~rl1Ji11 .... ss a ... 2 ..... p : nä ..... P.. •. l.m.1 ..... k u u tai 9 .. 3.6 .• , /to j,.1 . 1> 

/ 
JL 

A s i a : ... ~,g~.~M.1.u ....... j .!L... Q.Wl;.Q.Y..a.n. ........ . 

.. JilMtU..1i ................................................. ............................ . 

Käydo6Stini äsket t äin Brysselissä oli minulla parikin 

• pitkää keskustelua J l'loskovan sikäläisen lähettilään ministeri 

RUBIl'lIlIin kanssa, joka vasta pari kuukautta on ollut po st11-

l aan. Koska en moneen ku.ukauteen ollut Brys selissä kÖ3I1Yt , 

tei~ vasta nyt virallisen ensikäyntini hänen luonaan, mihinkä 

hän vastasi. 

• 

Keskustel umme liikkui u.aeilla a loilla emmekä välttä

neet keskustella yleistilanteestakaan. Tässä yhteydessä RUBIl'lIN 

tuli sanoneeksi seuraavat sanat: nVenä jän koko historian i

kana ei sillä koskaan ole ollut niin hyviä su.hteita Englan

tiin kuin juuri nyt-. Tämä, tosin lHotel tu väl te on 

Ja ansa! taee tulla rekisterHidyksi, sillä se antaa hyvän taus

tan s111e mit ä ministeri GRIPENBERG vUme a ikoina on kertonut 

Lontoon ja Moskovan hyvist ä ~teista sekä sille 

välle kohteliaisuudelle Jolla LITVIIOlFia äskettäin Lontoossa 

kohdeltl1n. 

puu.ttumatta tässä niihin syihin Jotka tätä ystävyyttä. 

motivoivat. mlnl18ta tuntuu. ltu.1tenkln otakSllttavalta että Lon

too on Jo .. akin määrin k~ttänyt ~väks •• n UV.lL1n 

JAKELUOHJE, 

Tavallinen. ............... -_._---_ ... _ .~. _ - _ . _-- -_ ... ---_ .. ---_ .. __ ....... _ ....... -.. _ .. ..-" ... . 

UI 1: A 4. 

JaJr.eluohJem.lleJ. : 

T.".lIInen. 
T .... lllnen J. lIaIk,1 .. ministeriIlII •• 
Ei ulkomaaeduatuk .. n tiedoituksUn. 
Ei ulkomaaeduatuk .. n, mutta ulkoulainminl.terilln tiedoi

tukaIin. 



• 

• 

2. 

ta kiVlmäkiskoisuu tta oskovaan nähden. LAVAL sanoi syksyllä 

Jugoslavian valtionhoitajalle prinssi Paulille, ett ä ranska

lai~enäläinen sopimus on "oad.uo". Ja tammikuun :5 p :nä 

kertoi minulle Eoho de Paris tn toimi ttaja PIRONNEAU. PERTI

NAXin lählmpiä, e t tei LlVAL koskaan tule r a tlfioimaan p.o. 

sopimus~. Niin käv ikin. 

Toiselta puolen voi pitää varmana että uusi pää

ministeri SARRAUT on luvannut veaemmistolle ratifioinnin 

kalsen järjestel~n, Ja kysymys tu leekin Kamarin eteen t.k. 

11 p:nä. Vaikka SARRJ.U'ra on pidetty vahvasti an tikommt.lnia

tisena Ja antibolahev1atisena miehenä, jonka suusta ovat 

lähtöisin sanat: "Vihollinen on äärimmälsell ä vasemmall a" , 

ja vaikka FIANDIN varmastikaan ei ole mikään kommuni stien 

liehakoltsiJa, luulen kui tenkin ettei ratifiointia 

min voida lykätä. LITVINOFF , Joka Lontoossa sitäpaitsi 

nee pullhannut lainaa, saattoi eilen par11sl'asa käydessään 

FLANDINin luona k~ttää aivan toista kieltä kuin ennen 

Lontoossa käyntiään. 

On niitä Jotka luulevat että Saksa, joka koettaa 

esittää ranakalais-venäläisen sopimuksen Looarnon hengen 

taisan , b11ee käy ttämään rati!iointia hyväkseen vapau~&k

saen Re inin ase1st&riisutt.ln zonen rasl tIlksesta, johon Saksa 

e1 ole ainoastaan Versa111eB1aaa pakosta suostunut v an 

vapaaeht01sest1 Looamossa tämän pakkomyOnnytyksensä hyväksy-

nyt. 



.. . 

• 

• 

1 itä meih1n tulee, on luonnollisest1 me1dän kan-

naltamme valitettavaa 

tä parl1 s1n -"uolel ta 

pl5nk1tetään • 

ett ä samanalkulsestl sekä Lontoon 

I oskovan kt..nsa1nvä l1stä asemaa täten 
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U1koasi 1nm1n1ster1ö11e, 

F: e 1 s i n k 1. 

Lähetän t ä ten kunn101ttaen Ulkoas1alnmlnlste

rlö11e raporttln1 n :o 5, joka khs1tte1ee aihett: 

Habsburg1n otto Ja GBmbBs . 

UI II : A 4. 
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RAPORTTI n: 0 .5 .. .... . 

Pa:rlis1.. .. ssa .2 ..... p:nä .4~.ltllL .. kuuta 19 . .3.6.. 

A s i a : ... a~b.a)).\U"g1n ...... O.t.t.o .. .. u.J.a.u .. u s. 

Ruotsin lähettiläs Brysseliss ä DARDEL kertoi minulle 

muutama päivä sitten ett ä hän äske t täin ol i j out unu t pitkään 

kahdenkeskise en keskusteluun Habsburgin kruununtavoittajan Otton 

kanssa . DJ.RDEL 011 täynnä i hailua tämän suurista l ah joiate. . 

suuresta lukeneisuudest ja ku ten h än sanoi harvi na ises ta ky_ 

vystä perehtyä sekä pOlii tti siin. sosial islln et t ä taloudelli_ 

siln probleeme1hin. DJ.RDEL l i säsi saaneensa keskustelusta sen 

vaikutuksen kuin 011s1 hän o.hunut t äysin kypsyneen miehen 

kanssa. Edelleen hän sanoi ei koskaan t avanneensa ketään ly_ 

hyen ai a ~o.otsissa oleskello.tta henki l~ä, joka ollsi niin 

t~elllsestl tutustunut kai kkeen näkemääns ä, j opa maantieteel

listen nlm1 tysten ihmeellistä muisti a my~den. 

Tonavan kysymyksestä otto 011 sanonut DARDELille 

v nsa erittäin tyyty.ä~ GÖMBÖSiin. Joka on aivan liian an

oien r'glme. Jonka Järjestämät vaalit olivat skandaali Ja 

ka eatää ka iken kehityksen. Otto oli pitänyt hyvin todennä

k~ia.nä että Unkari. Itävalta Ja T~ekkoslovakla voisivat 

tä yhteisymmärrykseen Joe GÖMBÖSiä el ollal. Tälle.lata 

YJIIDlLrryatähll1 on SCllUSCHBlGin k"'ntl Prahassa osaltaan vaW ... 

JAKELUOHJE, 

_ .............. __ .--._.~~!~~.~~!~,_ ... _--_._ ... --.. _ .... _ .... -

UE 2: A 4. 

JakeluohjemaUeja, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ualkal .... .... ..... ministeriölle. 
EI ulltomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulltoaalalnmlni.teriön tledol_ 

tukann. 



.. 

• 

• 

, tellu t. Helata referoI 

Tässä yhteydessä mainittakoon että yleens ä odotet

t iin prins s i STARBEMBERGin Lontoon h uta Jaisten jälkeen 

pyrkivän Otton puheille. On enemmän kuin todennäköistä 

ett ä sekä Lontoos ta että Pariisista käsin hänelle on an

nettu neuvo olla sitä t ekemättä, koska Italian tapah~ien 

kautta Tonavan l~aksossa syntynyt u si tilanne on siksi 

arka että mona rkian p l aubLmis&n pelkkä maininta voisi 

hittää tätä arkuutta konfliktin asteelle. Tästä syystä 

STARHEMBERG tyy~i lähettämään Otton luo luottamusmiehensä 

seli ttämään missä a steessa kysymys resta:ure.t1oata tällä 

hetkellä on. On sanoma ttakin selvää ett ä viime päivien 

lukuisat diplomaattia.' k~nni tt ja keskustelut Pariisissa 

(pai tsi STJ..RHEt.mERGiä, Rumanian kuningas. Bulgarian kuningas. 

LI~VINOFF, TlTULESCO y .m.) ensi sijassa ovat kohdistQneet 

Tonavan kysymykseen • 
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Ulkoas1a1nm1n1ster1~11e t 

H e 1 8 1 n k 1. 

• Lähetän täten ~101ttaen Ulkoas1a1Dm1n1ste • 

r1~11e raportt1n1 n:o 6, Joka käs1ttelee aihetta: 

T1edot SUo.esta ulkoma1lla • 

• 

.",A" 
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RAPORTTI n: 0 6, 

Part48J .... ssa ~~ p:nä .h'l.JJ.l ......... k uuta 19.36 .• 
J _ 

(lJ(n 

On tunnettu. että manaJita !tJHI.fSHBVSD: tUllllUuU". 

to~eDpaa.van komitean kokoukse •• a Moskov .... vilttaal 81lhe • 

ettl SUoa.... muka on .er04roae~. en ... an kuin suhte.lli ••• tl 

.4el17ttl181 aen asuk.sluku. !'Isti JI1rJejttöaäatä vä1tt~atl .. 

e!hlll .er04rolll1en luku ole rl1ppuva1.en a S1b.sluvu.... V&aA 

.aan p1nta-al •• ta - on llael.e.t! tulo... uu.l lIoakovan tai ... 

talu .. meltl vaakan plätta.n .11ta että 1;ol88&pl1vl1.e •• 1 

Plsaroa. -j,otu.allUa--ohakk •• n alla 011 .1hkG .. no.. Lontoos •• 

Jo,,, .ano\aan flJHA.!SHKVSIDl vUUlAeen a.... aanoaaleb.t1aJ.ehll, .. 

1. Jotka 011 kutsunut luoksee., !UHAfSRIVSII 011.1 l~pet~ut 

aanaaaa tla.' k0b4.n .eu~av .. U: -tahlll aelJttaan 0. ..14" 

• koh41ateUa1'. .rikol.ta v!aUaao.-, 

hel)ostl tap~ rohkea.. huoa~t~ ait.. tArk.ltl 

•• 1&ll1ae. vaatiA. .0pl1'alla t.Y&lla to1a1tett.l.1in .1 

ka i kkllA ulJtoaal.11. baoa.tta1'l1n 1;1 ... 

to'o1a1stolh11l, 0.... puoleat&a1 Jt11nAlt1. .1th.. R •• elren 1Ul4a 

S:.lalDC1a-l •• UUua Jmoaloia. Ja t&T&teeAll1 

rie. )olilt".e. o ... toa he~Ja '-1.. alltl 

JAKELUOHJE. 

................ _ ... _~-~~.~-~ .. _ .. __ . __ .. _._ ... _-_ .. _-_. 

UI , . A 4. 

Jak.luohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai ... . . ..... . mini.t.MIIII •• 
EI ulkom .. eduatukoen tledoltukaUn • 
EI ulkom .. eduatu .... n. mutta ulkouialnmlnl.terllln tledoi

Malin. 



• 

• 

.. 

-..n, sitä SIl\U""8lllJllaUa 8,11'1111 kun TOlU.!'SKlVSI ellan ___ 
X) 

pul Parl18iIn, mlseä vIIP.JY pari pälvlll. 

'Jllaä .s1m.rkki antol uutta vlrike ttä 

että uutlsla meiltä kalkllta alollta 011.1 palJoa sanre.

.... aa mlULräaall kuin tällä he tkaUä on aalanlal ta to1ai t.t-

taTa .0plY&8aa muodo •• a ulkollaill.. BOBBxror-SI~ .1 11-

m&n s1'7tl, huoaautU ll1nulle huolestuneen ml ten eaia. 

Le Telllpal.... ei koakaan ole uutisla SUolIesta. On mn.avaa 

että tl.don ~otsin kuninkaan matkaauU.l1.l11t.lmaata SUo ... n 

tlkälUaet lehdet ovat kerton •• t Ruotsista eikä SuOll.sta 

tull •• na uuti •• na. Jos kohta tämä on lIe11le .dullls_paa. 

on toieel ta puolen tod.ttaTa .ttä Joll.l Ruotslsta tie toa 

011s1 tullut. a81a 011s1 JUD7t l.hdls.ä lIla1n1t ..... tta. 

Ruotsin tl.totolRt-'o luo.l1.l1ol11 •• stl antoI uutlsen kut.n 

IIl1lUtkIn MIIaIlt&pe.J.s.t autoaatU ••• tl. Juurl ' tlltä autOMaat;

tln.n tl.dollu. m.lltä puuttun. 

VenlJID levlttäalä v&lh.lta Ja puollvalh.lta 011.1 

ata. allalDr.,.,kaa11la •• tt dement01taTa .1kl annettava ni1-

dan .,GP71 tl.tol~utean. 

1I7G. 011.1 va r.1Dlt1Jl nUnä a1ko1na urh.lluaaavu

tuka18t.... tehtllTä lIahdoU1aa.an suuri nUMro. U:rh.Uu-u 

•• , ovat tillI hetk.UI kaikkein korka1llu... ture.lasa. 

xl 
!U1l1 k.rro" e"" !OlU!IImJSI ei ola wMIlå:alal ... 

Ill.ll ••• • VUll • .,.. 7htela"'Ir!7a'1 lle1oh ... hrtJa tau_. 
ko.ta hlll ,Ul1al VenlJIlle ta-.tl"Ofaa1.1.ena Ja.. '-18te-
1 ..... __ na ker1Iaa kMII.ella. I'uk .. l.la ••• kl klUai ..... 
1'.... ."1 1........ lDI.uten 011 _Koltu. a"l !DlIA'tSIIii.ao 
.1 Tl1J71d Par11ai •• ku1a puoli •• n pIiv", Jott.1 hIa •• 
'"111010.. ..talu t.utLla ... 1 ta JloUovu ao,laukaan y .... 
_.J1U.. ,... kIUl _uaSJnala .. U on ba&r1. kl.aUelu.. 
yllla. 



• 

• 

Ke1däa a&avutuks18~e 

seati. koska niitä e1 

valkeneTat lehdet yleenaä 

nkaan lIIluk&an JUallmalle 

3. 

sllZlJll511t
xl 

tledo1t&. 

1I7kyiaen epJlkohdan polstamhekai ta"l ttala11n to

sln rahaa, IIlIlt t a el l lhealtlln _avutta.ttoalaaa oleTl .. 

w.ala • . 

xJ 
B111a.a'l aaarea-" T01toa~e G&ra1aoh-Partent1rohea1aaa 

teaTlt qUa n.ra1ald.a .rU' lel14et KUru nUMroa. .U • 
.,t tutaa eDa8at1a .... ~ .1el'l ta.1l.14ea tiedo1ta..t8a 
r1n.a Tll1ata ...... DJ.a J&1k&1l.iaea. 1"&41o~.na Iuao-
.... e'''' _1kllliaa' eiTI' el. ..... ~1r.fe.'e1a1l.11 •• aU. 
yala1.tell .. , nkl-.'a. Sl1na aJlte... OYat å&DUaaytt 
.. UI Ja1~_ aa.ua. 
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Ulkoasiainmin1sterlölle. 

H e 1 s i n lt i. 

Lähetän täten kunnioi~~en Ulltoa.tainminlste

rit'SUe raporttini n:o 7, Joka käsittel •• a1.heUa: 

Parii.in neuvottelut Ja yleinen tilanne 

Euroopaaaa. 

111 II: ... 
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RAPORTTI n : 0 "" 

P~11,1 ... ssa .l~ p : n ä .A'l,m.1 ...... kuu t a 19.:56. .. II J 

As i a : .Pt.rU . l n. .... .J1 • . Il.y.o.t.t.lut ...... ,1 .. .. 

3.lI.1.nI.n. ..... tUaDne. .. hr.o.o.p.a.aa .......... . 

1. 

LA.V.l.Lin kaatumin.n ei ollut S'JU'&u, hlll.n ulkopol1 Ul-

kae'aan. 30lle hlll Kamarl •• a aina aa1 .nemml.t~n. Taan s. 

011 seuraua 811 U. että vaalit läh •• tyvät 3a että puolu.et 

ovat pakotetut tl1vistllD.Un rivin.ä. Ol.n 30alcl1. 8&Il0nut eUIi 

LA.V~n vahvoJa puolia 011 slinä ettel hlnellä Kamarl... ol

lut llhe1l1ä ystävl& eikä senvuokal my!5 skäin lUan vcarallhia 

v1hlJD.1ehil. llUtta tlll1& toslaala hänet Dl't 0..&81. koska hllL 

. 1 ~ulunut m1hlnklln puolu.ese.n. 30k& hllltl ollsl krl1tl1li

sen h.e tk.n wu...... tarvlnnu t. 

lO1n hiiltä el ..... tu kaatUlllllan parlu.ntiaaa. radU:a.allt 

kylmlLati rlkkolTat l)()'O}UmQU'Bn alkuaJollta 8&&kka. 1111 kakU 

vuotta. vall1Jule.n po111\tl.en l1nnarauhaa. 8.0. JätUTät 1.1.

V.l.L1n 1stluaaan tynklh&llittlkaen kaUaa. HKRRIOT'n p • .l1 täaaa 

.. lain polttopl.t •••• 1 oli ala-arTolnen. RIA aahaal po1kt1 

V.uJ,n tuolin Jalan. LlV.1L1n ol1ai ollut erlUä1n helno re

ltonatru.ol4.a h.allUuDuaa. _Ua ...... pelll hlnU n.\a&a 011-

.1 Ja\bumt Ja niin hla nUo1 Tll.,··ak.l antu TUtu .... 

J 1en 71"1 'U&. 

JAKELUOHJE: 

UE 2: A .. 

Jakeluohjemallej. : 

Ta""lIInen. 
Tavallinen ja lI .. k.i .' ministerilIlle . 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukailn. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulkoaaiainminlsterilln lIedol

tukalin. 



2. 

UUd.n hallltuk.en kokoonpano.ta on llhetyat~a1ht •• rl 

SOR&.VUO Jo tehnyt selkoa. Sen hlloaattavln J .... n on ulkoal

nieterl J'LUDDf. Josta .n ollut odottannt että hän Jo nyt 

uudelleen p7rltial p1nnalle. Hänen o8&kseen tdlut vaataauotto 

e1 ole ollut .dullinen. Hänen vanhat rl1 tanaa :Won BllJ)( ' Ja 

~pp:l.n kanaaa pred.stlnolvat hänen uudet "ystävänsä" 

lhUt varslll lt;yl.m1kal häntä v aata an; koko oikeisto taaa.n 

Ja suurin os. k.eku.t.... .i hAntä rakasta. T.ki hän ml tIL 

tahariaa. hänestä ei häviä malne olla ollut yk81 

ka DOUKIRGUln kaulvd. Ea1m.. L. Teaps e1 tätä kouaan unoh

~. Kytkin hänen menon... h&lll~s •• n herätti 

Qn hän.n osassa puolu.ea..... Jonka puheenJohtaJa hän on, 

että puolue on haJcan~stl1 .. s ... 

UVu. J. FIJJIDIlf ovat D7ttemmin verlvlholll.lt. Lou

na111n ».skettäin .rU!1 d'puU-tu.ttavanl luona. LIian». 011 

uuteen hallitukseen sl1rlynyt po.Umln1steri lUlIDBL. pari M

naattorla Ja pul "puUta, n11'en JoukO'" llaroel B:ERA'Um. 

UVAL1a yatävl&, dkol.Daa.n URDDOn llh1llpl1 miehla. Ulkou.a

lalaen 011 melkein pUnalllat.. kI:mll... ulll tavalla. laea 
kAv vW 

olev .. t parlaaentaar1kot p~y4"'sl /PIlttel .. IUI 1WI'DEL1n kiap-

PUllA -nr"ltn hlAtI lntri1«elaU. LlV.u.1n •• lln takaDa SIJl

R&.U!'. lqvlt81. 1UJIDm.1. .uI pt.kko puolutall.... HIn vlUU 

LlVALlA Jo kola, pl1vl& eanen kaatua1.~ lt., ".lgno1A ... 

Sl.RRI1Pf'. s~Jak"". ..tta l1sllalle .. , -Saatt. P&Dll. ul.to

a1a1.tarik81 ka •• n SIUl kben... _tta eI lI'Ll1fDIB1a-. 

vl1".en .akllllll ~11 LlVAL te~ lI:a1kbn. .U.l kUau ha.

... .1~.t&ID .. Ill.l uuta.. halll~.a ... 
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Tlml FLUDIlIln Ja LA.V.lL1n v .. taltohta .ell ttlä palJon 

.11tl mitä ParHa1n vii.e x~I11V1en 

=t. Tulemme kohta alihen. 

neuvottelu1ssa on tapahta.-

II. 

LAVAL unohti h~1n ta1attlle.aa&n toi.otonta ~ul1-

1117117ta.!eteluan rad1kaaleJa va.tau. ettl Ranskan maaaeudulla 

e! m1tu.n ole lllUuttunUt. Ranskan lIIoka.eutu on yhtl re41k"_ 

HalSti 

alueUl 

Jattelev.: kuin annen, ei .1h1lunin etells.' .Unl

S1elll ulkopoliitt1set ty.Jm1k •• t ovat tola&rYol.i .. , 

taloudeUl.t t Ja t saval ta1un r'a'1aen .,.1III.p1l pertaa ttel ta 

koakevat probltemat ovat e tual&lla. Paraskaan ulkopcl1t11k .. n 

JOhtaJ ei ~lA niitä la akere1ta, IllUtta.. veroruu.in kirle

tlain.n yhden a1noaDkin kiertetn verran e1 11all rakkautta 

halll1uk.ten. Tiililän 8&1 LA.VAL kok.a. 

~tta paraa todlstus al1tl atabll1te.t1sta a1nltA 

UUI. af. vuoden kulu .... 011 eht1nyt .......... luoda on s • 

atikka .ttei hlllltll lAhti.aalln m ..... a ayntytqt pieninta'lD 

panUltkla ltuten aika1stlllPina halli tuapul1na ennen LA.VÄL1a.. 

Tolilin BnBlann1n kwl1nlta.a.n moltma onnekai .Ursl halli tuapu

lan taka-alaUt, Ja mylSntU. Ui,-tY1 etU S1RU~ nopt .. ati 

iJ 
Jlltttl1ll t"" 1 Ja .ara1nk1n LAVALtIl ...... ta. tlDlän Hol

l&llll1ll .aahan llhettllUll kua.. Hill 011 .. 1'f&1l ... a lIliel

tA lt&Ilaaa.a1 aUtI eUI FLAJIl)D Oll ant_tunut .... ralli •• 1l 

11UkDallt JlIllt. 



• 

• 

pani uuden hallituksen kokoon. Mutta tosiasiana py~ että 

frangi ei edes heilahtanut. 

Siihen mitä ikaisemm1n lisääntyneestä hyvinvoinnia

ta Ranskassa olen kertonat .alnitsen tässä yhteydessä vie

lä sivumennen että Ranskan Pankin kaikkien ha&raoeastoJan 

kuukauskertomukset osoittavat selväl pulan helpottumista Ja 

yleistilan parannusta. Sama päätelmä tehdään BaDque de 

Franoen vuosikertomnkaeasa, Ja esim. sellainen erInoaainen 

Ranskan OloJen tuntiJa kuIn Frankturter Zel~n täklläi

nen talouAelllDen kirJeenvaihtaJa äskettäises.ä pitkäs.ä kat-
x) 

saukselaaan lausuu samoJa käsityksiä. TOiselta puolen on 

todettava että JOI kohta budJetti ainlnaä on saatu n. 

15 %:l1a pienenemiln - uskomaton saavutus Ranskassa - val

t10n rah&ntarve pyrqy eul1nna. Kesäkuuhun mennessä 

7 mllJaard1a. Tämä r&ha saataneen Rn81anntata. 

ennestiln on velkaa y11 50 ml1Ja&rdia frangia. 

aan l&1l1an aiheuttamiata v&1keuka1ata ovat turhat: er1aIeli ... 

1177. koake e ainoastaan sltä muo toa Joka lainalle 
xx) 

tav ... 

Tiasä yhteyde.sä on syytä mainita että Ranskan 

Moaltovalle ltauppuop1mnksen pldenUlI.l.en yhteyd •• sä mylSntlaä 

x) 
P.s. samoin br.rssellli1nen ~ettu ft~l.ttn d'In!o~ 

tiu et de DOOUlentaUu- tUIID1lt. 10 p. 

xx) 
17.11. Bttteaa1n on BQglann1sta .. ete'~ a ailJaar41 

RaDakan .'etU,TIkIi. - Parl1atn osake~r8Bisaä vallits.. ~

ltylULn vo1Mltaa nouausuunta. 
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5. 

800 ml1Joonan ~rangIn ostoluotto el n~ menestyTän. koska 

sekä yles1tyiapanltit .ttä lea oa18a88 de dfpSt lt1el t~tJTlt 

rahaa ant&maata. Kis tlän varsinaisesta lainasta Moskovalle 

e! tUli hetkeU»' ole puhetta. 

111. 

JIät~~n aanoaatta oliko onneksi FLABDIN 111 e että 

hän heU QUai d'Ors~lle tulaa.an pakosta Joutui leeakuate

lu1h1n Ja neuvotteluihin useiden hallitaiJain. v&1tIo~~ 

mieat.n. pllm1n1sterIen Ja ulkomInIsterien ~aa. 

t1m&tk&11a Lontoon h~taJal.iata poikke.ivat Pariisiin. 

tämän kahd •• ta. syy.tä: 1) aenvuoks1 että FLUDDI taten oli 

pakot.t~ ~ omak~aan k&nt~ 

sitoi. Ja 2) koska Pariisln kesku.st8lut ovat herättän.et 

laaJoIssa pll~i.el toivelta ~olt. han.n luultavaati tul •• 

olemaan vaikea toteuttaa • 

TÖIIlI pUu. pa1kkaua viell enuall1 1tW1 ottaa huo-

aloon ettl vieraiden JoukO... oli en~s.en keak1- Ja 

ka&kkola-Kuroopan eln.taJia. Jotka kaikin moko~ tahtoivat 

p .... u. Ranakan poli t1Uaata LlVA.L1n kU4utW.. s.lvlll •• 

Olen kerran a1kal • ..a1.zl hUOIlaltt&nut s11tl et .. 

LlVALtn .rlänl.l..... k7~ •• al koll.ktivit.ettlpollti1kkaan 

nlb4en piili .htl .n ... 1D bon •• neia J. realIt.ettian 

~ kain kollektlvlteettiklaltte14en vlhek~.tl. e.o. L&

T.&.L tllldelUaan haluUo

..... _18teUa _iden puoleeta tahtoi palaut.. oUela11Ja 

aUto1h1aa B&.1l!HOtJn ;r.m. laati •• t unIl1nnat. 
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tlL pien1 .ntent. tl.stl h.rmoatune.na 1:I1't k~tU ~väka"1l 

FL1IDIKin vast&kohta18U~detta LlV~in - Jota FLABDII ryh

allla' erUa.1 kokoukau... ei k1el tlil7tltlla - 81 ten 

hlzl.t kohta alusta a&nJdran la pikmr u~"Jl vllll ... n .,auh .. n 

tradlt1oD&al!se.n yatävyy.euht •••• ea. 

IV • 

1I.11vOtt81l1l118 tllUl.lI. nelJII. ae1kltu. a.ntal erikol ........ 

r1tykaea: Sak.a.n pelotta.,a .... istu.. lt&11a.n selkb.us ltlLooAt

rik ...... , RDglaaain 118UntyTl k;yllQ"ya Berl11D1ll taholl.. J 

EDglaADin llaUntyTä rt.kka11a 14oU:OT&U plLtD. Mol.lDIIl .. t ena1a&1-

a.t to.la.1 .. t t.k • .,ät 1110nnol11s •• tl Itä.,all&n as.man 11udel-

l .. n .rittll.1n ar&k.l. miatä Jo oli pllhett.. raporUs8&Dl n:o 

5. Voi pitu. v&1'IIl&D8. _tU S'UJlHl!:ICBERG todell.. lupaal Paril

.1..... .tt.l monarkiaa r.at~t10t1s~. It~all .. aa lähiai

koina ..... pilata &lttu.aa.l1sekal. Vaan S~G1n •• 11't7k

se' le hdi 11. .ekll. tlUl& .tU., kotiln palattua&n v ralDk1a. 

Wleni •• 1 allevU""" t Itäval.lan sllTerunlst& olke11tta JI:rJ .... 

ta U.e oaat s1all.18.t aalaa.... .1 01. .pll.117sUklUin aUU 

etteitD STARHJMBIRG tlllll .amoSnknln Lontooaaat1n 

totettR pa.a.maan h1117l1. le.plaJ .. tu.tan~ Tosin .anoi al

DRll. Sataan ... la1Dholt&J.. - tlAll. el 01. vlel& llhet.t~ 

uutta a1 .. t& !dSSUR1n alJ&lle - .. k.ttU .... 1I. pUklaal 

te!ua___ hIMa luoaaaa. Johon v1ell tulen Dl3'lSheM1n vii '

.tt.l aonarklaa rea~tl0 ItlY&ll..... ait.DtILlD 

hllri hld .ualuaia. aillA IIOMoålnen Wlen ei lI::Il1 te_ke •• 
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lÖlUIs1 tukea mhtun mu.u.al ta nln BerliinistA,. 311 tu, bno

limatta pitäisin SIJ'4RREIA'BERGin lupau.ta tUllI. k~tyJen n.u

votteluJen tlrke1mpänä saavutuksena. Pan1slll vähemmin arToa 

niIl1. lup&Qksil et Jotka STARKBMBERG111e annettiin Itlvallan 

taloudelllsekal ~k.mlseltai. 

Slitä miten Itallan valkutuksen väh.neminen To~ 

v-.n laakaoa... Ja 511 tl aiheutuva ·aakaal.&1am vaaru· lt&avu 

voitahUn par&i ten paral,yaol4a. sUU ml.UpUe.t Par1181n 

keSkustelul... menivät haJalle. BrIttäin aktllvinen on t&a

aä suhtte... ollut TI'lUI&SOO. Joka edellemltill vUp1Y P&r1Ial... Pl t&lsin va~&n& ettl TITULlSOO Ja Prag - tu.Il1nlta&a 

tllllloloa lt&1t on pIdettävl en •• 1A hu.vitteluna Joalt6hta 

alUe ulkona1ae.t1 anneUl1n 101stoa (kau.ppuop1aulta.n &11e

klrJo11iulI y.m.) - ovat koe ttane. t propagoida liiti aJatu.ta 

.ttä Toavan garant1lta1 Itallan .qaata tI1l1aI Kollkova. 

dln .en m.m. slUI että kenru.li LI ROID minulle pari 

vII sitten kertoi varottaneen... TI'l'ULBSOOa tietä. .J;.iiuk .... _. 

FLUDDI on Uet;ylltl :r-lrtäDTt v.aran Ja koettanut a.nvuoltal 

elilltt.. ainakin Italian muodollista aaeaaa Tonavan 

tia tarltoittav ... a mah4ol1i...... ltoll.ktI1v1.op1multe ...... 

pll'tlen ettl KG.kovan lehd1.ta a1ltIll tlältl ol.n vo~t 

nlb,4I, JIl koett&Dllt su1 ttll KGaltovan e1 .b.al.uav&n " rautuaW 

•• llai.een valvOAtat8ht&vlln (al01), !I!ULlSOOIl 

.. el ole aaavuttaDllt, .en pareapl. yle1atl kaauatu.ta. 1J!0-

.in OA luul tavu eUI Ru&Ill&n Ja VenlJID. sopt.ll. .otilaal-

11.en a't'UUllOA pohJaUa 0 tulOII" Ja to.in kertol . m1nulle 

Saau. ul&1111t.oltaJa e tU. Slov&lt1a .. a t04ell&lt1n Jo OJl a

keJlJl.t,- lentotuktpla'el'l venl1l1.11 1.ntGkoJlelt& varta...a .. 
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ta .itt.nkIIa .n luule tämän ~rleakin aJa~aen toteutuyan, 

en ik.nin koska en usko Englannin lUin pl tkUle mene Ylll , 

tOl.ekei koska Saksalle alten annettaisiin aihe louttaantma 

Ja kolmanneksi koska moraalinen vastuatus niin monella ta

holla vielä sen parempi on olem ... a. 

Balka.n-ll1 tto lCIllk.. kaikesta pliUL ttäen hyvinkin 11-

heises~l Pragin Ja Bukarestin talubl8nuorassa. mutta tiedln 

yarmastl että Bulgarian kunlngaa tllllä olle.saan ei suos

tunut lIl1hinklUin yhtei.tyDhlSn ylllalainitussa tarkoitukseasa. 

Lopuksi älltAäaae unohtako että Belgrad Jatkuyaatl 

kielt~tyy tunnustaaaata )(oalcovan. Prinaal Paul. 011 UIJ.l1 

ollesa&an hjTin varovainen lausunnols.aan raJoittuen tultka1.

kieleen maansa Ja Ranskan yäll.latä hyvistä suhtei.ta. 
xl 

Kaikki nlmä t une lmd ova t mie 18 &tiili liian kll1.nl1 t 

VOidakseen toteutua ainakaan siinä muOd08sa. Jl\ltta toll1aslana 

vOI pi täl että Pariisin neuyotteluJen kautta RanHan. pie

nen ententen, VenlJIn Ja Balkan-11iton suhteet t ..... 11 Oyat 

tullut lU~UIIIl1ltsi tuin UV.1L1n aikan. Tässä suhte •• aa PUlI

DD. alh1l1 alus .. , yU ttas1l1, on taikesta pUttlLen allta •• 1-

västi .itonut tulevan tolllintanaa Q.Uai 4tOrs~1l .. . 
la tllltl»l1n 8&IIOa miten RDglanU tlhln kalltte.n suhtaut.lu. 

KUU" en pl tlial a priori mahdottoaana että EqlaJlU. Joka 

a1U. pelaa taM..lla llll~all... k.,"1181 3&k ..... h7Yl.t .... 

i) 14... IQ'G. pw.:,. ...e\ ~oak1llla18 .. ta VIJ.1aerl-paltU .. 

ta. .Ua alkll.! U.41n KDclant1 ei ole tahtOllJlt .U'I~

lQ-olo18 ... 1.aDe .... 
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uuden tll&nteea slelll y rmaank1n herättlaää epäaielUiauaden 

twm.U. (W!DOlIDIRRYn kftpti Berliinis81 1), s la laul •• 

luonnolllseatl ~ur1a 

kansa. rlnD.... Jonka ltcanaaa 81111 tlllll. he ttelll ehkl on 

paremaat ~teet kn1n monl1n a1ko1h1n. 

V • 

L1.t~an ulkoministerin keSkusteluista töllll tiedlB 

vaia että hlB 011 hyvin 17qen a1ltaa FLUDI1I1n luona, Jolla 

011 kUre. sensiJaan pitUllllb aiDa .eorft.lr' ~nfralen luo

na. 1Utäl.n er1lto1aempu. tulosta ei kellkustelu ollut tu.ot .... 

Dnt. Osaks1 011 hän intormo1 tunut tlllll k~y1atll. ke~ate

lu1ata. osata1 myUa 011 hän ln:tormo1Dn' ~.1 dIOr~t& nb,. 

tehtaan Puolaan, Kemeli1D. Y.Il. lCr1lto1aut1 011 ollut pub.e~ 

t. .emelin garan'iaJty~kaeat.. Sen.l~ en tiedl ol1lto 

keskusteltu U&paltU.... Josta hlaeU& 11en88 ollut askuate-

• lu Lontoon.. lIiU.. er1ko18t. huomiota tlhln k~t11n e1 

lehd1stö 11101& oa1stknut. 

VI. 

Yhl ally_aai k.,. mi tenkl LlV.A.L koko toiminn.l_ 

laan PTrki ftpautt· ... a Ranaltan ka1klata ael.la1B1au. ltahlel ... 

ta, Jo,ta a1 ta e.talylt halteaata Sataan lDUuIaa p7syYl1aU. 

yh,t1.~IrI'7.,a. Sakaan la1Dholu.Ja auol minulle lqQll7k. 

aeuJ.. .ua hla 'Ia" .JaUeu.. eUI L.l.V.A.L ltu1tukla &1M 

lta1k1se& ke~.telul..... Sakaan e4Da'-Jien kan... ko."! aIt-
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10. 

~ttu ·Ulbinaa· Gen6,.. ' Un ~ a Mosltovun nllhden. Eräs Koho 

de Pa.ria'n to1mJ. ttaJa taas sanoI minulle vuod.n alussa et;.. 

ta LUU 1nlu .ta1lteata s11 t ä huo11lllatta minkä hln 28/ 1% 

parlamentissa .anoI h&lteu~, 

t eraall _en yh tei symmlrrylta.en. 

.... "ell&·. blla

Gen6vt' ln, Saksan 

Re1nJ.n sotil.&attomuU8Yy8h;rltlteen lt7a~a on 

• pahaltsi .. '.elt.i Berl11n1n ~a P&r11aln vllliUä. Saksa.n 

aai&1nhoit&Ja oli hyvin hermostunut siltä että Ranaltan l.h

d.t allDn811iaeatl k1r~oittavat tllatä Saksan 1nl eTaa t& aopl

mualou.kltault...... Hän aa.nol 8tu~ava.ati: Looarno on blUans 81-

tnntuin.n aopimus : ltolme uhattua.. ltalta! garanUa. Sop1llua 

Koskovan kansaa hll1rlt.181 täti balanaala. Samoin ltäv181 Joa 

Englannin Ja Ranskan sotilaalli.et neuvottelut menevät y11 

7htel~lrr.Yltaen Etiop1an ltonfl1lttin JOhdoata. Kolempl1n n~ 

den Saksa on vain ttir4 l'attentlon du gouvernement tran-
xl 

Qai. .iihen että anaaln hll1r1intyminen on mahdollin.n. 

Hill eI sanonut sen t&1kka tuon tapahtuvan. Jo. aopllma 

tUlo1daaa. v&.an AIl01 vain et tä va.ta Jo. niin lt~. qq_ 

IITa tulee alttu.a.&U.ekai. Hän pani aul1rea pa inon tll11e nyua-

81Ue. 

x) 
Iiul qll1'in l'ORS!l!2llta .. itl hln on vaatannut ran akal&1. 

aiUe bul nla' ont aanoaett lteallal1 .. n 1&1 vaatoaop1llultaea .... 

aoin rlltltoMen LooarDOn aoplauata. hIn UuaeeltaeJl1 v&8tae1 

tel RanataA puolel'- heille koslt&aJl ole tltl sanottu. 



• 

• 

aiaoa.na mahdollisena ratkaiauna nyq1l;ilantee.sa, mutta UVJ.L 

ymmlrai ette i aika ollu t qp.... Siihen tarv! t&.an ".in. lanse 

Vorb.reituDg". 

!Altäk1n kannalta kat.on .ttA Pariisin äsk.ttäis.t 

n.uvott.lut .ivät FLANDIBill. aJanpitkAän ole hy~dylllset. 

HIn j"u~i nlet tllaän kautta heti alusta pUlan ki'roon 

a •• maan Saksaan nlM..n. Pelkään ett.. hlll ... , 011 8i täpat tsl 

"JoDk1nlain.n lHan vähän sordinoitu ht.lu n~ttäA voivan_ 

toimia tols1n kuin ed.ltäJän.... saamme nlhdl. 

vn. 
Ranak&lall1-Tenäll1 se.tä II:op1.Jznkae. ta, Joka in tesra

lisena 08an 11itt17 siih.n DYqhe~ken kuvaan Jota ~l.mp&nA 

ol.n ko.ttannt 10.11. puhun eri raportiasa, kun 

rit ovat lopulliseati mark •• rann •• t kantanaa. 

tam.1a huomau.1nka1a. 

Yleenaä pid.tään selv1~aA .ttä k&lllliU"l sop1mD.ksea 

raUtio!. Tod.nalk~1ae.t1 my!lskia aaua&tU. Jos kohta 81eUä 

~e. olemaan palJon va8tua~.ta. 

On onn.toata ettA kTayays on tullut 

a •• n Juuri vaalien alla. Jolloia .itä kaikki k.,ttäTät pro

pagan4 ......... na. mikä ml hllltia. 

Soaialiatit ovat päättäne.t 1Ia •• tAl. ratifioinnin 

puole.ta, -.tt. lla päättäne.t .tua" 

laaJen~ .op~ata .0tila&1l1 •• kal. 

kela' pUtlSbea'. ei vllh1amin senvuokal etU ~Ullla1aUa""'l 

a1Il1 •• rS. KAlIDu.. Joka nI.Tttel.. aura 08&& kuli ••• taa J. 

Joka oli ~la oikea klei hall1tuk .. n ayntyheiked -
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hlntä voiei hyvln kutsua harmaat i emlnenl8ikal _ ylempänä 

malnl~asa tllaisuude.sa minun 1 ~le.a&n1 sano 1 oleYLnaa 

valml. menemläD sotllaalliseenk1n lilttoon MoakoY&n ~D8". 

T.k. 11 p :nä kuulin osan Kamarin puheisk k08. 

rY.81D pakti... Va8tua~a 01kal1& Ja os .. ksl keskustaa .. 011 

T01lllakaa. aano1si.nko vahnmpl kuin luul1n. Joa kohta kea

kustelu kataoen aaian rkaluontolsuut8en pysyttel1 korkealla 

ta80l1a. lausuttiin kuitenkin Moskon.a va taan verls1ä ta

tliUka1a. SUrkea"- 011 nähdä m1 ten HERRIOT hermostui kun 

nuori Uput, LAUREn' laaJasti puhutbaaa ep 0raal.1sundeata 

solmi.. tlUla1Den aop1lllD.a ennenkuin ~aYJll7. 

nlolata J.. lc7s1ll7s ranaulaiatln menetyks1sttL VenäJällä OTat 

saan.et ratkai~~ lroonlaeatl rauhoitt1 parlamenttia 

ett. VenäJ~ä oaalauutenaa menettäneiden ransk .. l&1aten yh

dlstyksen puheenJohtaJana on - HERRIO~1 HERRIO~ nousi pal

kaltaan. huito1l1 käelään elkä tle~t Tutata pa.remp ... 

kuin että: tlJ,[1nulla on täs.ä. korke •• ea huone.. a aumre.pl 

auktor1teetti kuin t.illä-. Johon ~ "et ... l ... ttu ...... tl: 

~lnä en koskaan ole itselleni pyytäD7t auktoriteettIa &1-

hInklln mnuhan nlh4en kuln slihen a1Qkä olen - mode.t •• ent 

auer1 ttamt-. X .... ri 011 aelTIaU puhuJan puoleU. J. 

kättentaputut.et puhuJalle meniTät kesk1v11T&8t& huoa .. tt ..... tI 

n..8IIIIU1.l.le. 

SUUr1n 0_ lehdht"a - melkein kalkkI lumanot8\

taTat lehdet ParU.I.... OT .. t kUten twm.ttu.. olkelnolehUa 

.haUU pl.1"'1 UIln h7lJkkl1'ka1a VenAJaa ", ... tau. KUUn 

•• tulaa1a tlhlZl aop1auka.en ei ole, Ja on lI:u~ft. ei. 
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la. 

era. Berll1Ain lehti eilen syytti BAglantla siltä että 8e 

muka yllyttU Ranskaa ratl'tloimaan aopimuksen, Jota Ranska 

lt.. ei ellu' tahtoisi. Kame.rlliaa sai alnn selvän vultu-

telJQa.n 811tl että Upu.t6t YIlllllArtävät, ilihn SIlur1ata 8.rToi ... 

ta on q.e. 

Ratlt1011ln1ll J -tkokäs1tte ly tapah1nl to1aaapl.1vllnl. 

utta aapls1nl hyvin lyhyeell sen h ämm lnglll Johdo.ta mlDkl 

Xamarieaa berIt\! JUuri sattunut L'on BIIJJ41J1 paholllpltely _ 

,11lttu Josta uusi hallitus viell saa mOllta pllhklnU. purt .... 

Taka! (ten a11 tä selkoa eri raportlsaaJ • K~tety1atä pu_ 

heenvuorol.ta aaattol kuitenkin huomata, mltell ~la erlm1.

l1sJ'Yka11 valli t e. aop1mu.ka.n tu.lk1ll1l&ste. ll1k:äll koso. tlLr

kelLtä qQ1ll1'ata avun&llnon edell1'Vka1atl.. lUlnpä LlVAL eru..

alL eanomaleht1k1rJoltukaesa& on lau~ut sen ka8i~k.8Il. 
tarvi I 
/kansi1D111ton neuvoston pu.tea elln.aknlll qSymy8 VUAaIlnoa 

nou.... Xamarin ulkoaslalnvaliokullna:n raportt!S!Srl taas ltataoo 

neuvoston ltlLaltttll! riltt&TIn. Kamarissakln näkyy l!SytyvlD 

niitä Joldtn mitl.atä uuai sopimus on Looarnon htngen .aa

tainen. 

Rat1'ti01lln1n JatkoltAal thly lyltlttl1n t.k. 18 pl.1-

vlla~ Pllatu.nlte .lllo1nkaan vielä 1IIl •• Vltae.n on tpAvarmaa. 

Palaan kuten .anot1n tlhäa qaymyltae.n llhemm1ll. 

VIII. 

T& .... yhteyd.aa" ehtlaAttä tehdä sUU er1koiata 

raporttia, aaill1 t •• 1l etu Belglaa8. .Wlrln ylelllen qQ1lYa 

t111& betkeUA oa Sakaan varuatauluaillu, Ja etU Tara1lllt1Jl 



~ Solr huom tu,.. k1rJoltul.arJa.~ ko.ttaa todiltaa ettl 

Sakaa Jo nyt d. taot on rikkonut lup&WI:I.nl. koski.n '0-

-tllaattolluuI17lUl1k.UI. On erikoil"U lIlerklUe pantan: .UI 

10ai&l1.titk1n oya' ~Oltun •• t palv.lueaJan ~omattay.-n 

n,yk •• u, Jo,ta halli tUlI ,tuur1 on Jlttan,yt lakllhdotukau Ja 

Joka pian tul.. Kamarin ete.. 

Pari vIikkoa 81tten puhuttiin hallituapulan uhaata 

• Belgi .... oaaksl J'UDaa.1nl tu.ta 8178101 Olaltll senYlloka1 .ttt. 

h Ui tua toi 17klltl uudet vaalit sJ'kQ7Z1. sosialist1puo-

lueen niitä v atl"s& Jo klYälkal. Tämln s081&11stl.n kannan 

takana on toivo elt.n marutoll1e~an pian päästi nl1,t& eri

kolSJaltllukel,t. ~olden noJalla hallltu. halli tae. varsin 

tatoorl •• st1. On llelttävä ettl täti soslallst1.n kaAtaa 

11 tuklm soalaltatl JII.ne' eivät karmata. 

Sen Jälk.en kun on aovittu puolu.1den keat.n palve

lu .. Jan pld'Z!.A7k.e8tä Ja vallen mllrlUlat1sestä b,äkuun aJ. 

• p:k.l. hall1tuapulan uhka l1tn.. vlltettJ'. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o Y;!'- JJO 
Pariis issa helmikuun 28 p:nä 1936. 
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Ulkoasiainminis teriölle. 

Lähetän tämän ohella kunnioittaen Ulkoa.ialnml-

ni.teriölle r aporttinl n:o 8. Joka käsittelee aihetta: 

~eunamuistutuksia. 
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.. l.' A :a 1 ... 1 $ ... 1 ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI 0:0 . 8 • .. 

Earti.n .. ssa 26 p:oä h~lm.1 ...... kuuta 19 ... 36. .. n kj /~.~ -Je.. 
Asia: Reunamuistu~st • i. .. 

Ran~kalais-venälälsen sopimuksen ratifiointia 

teen seuraava ssa eräitä reunamuistutuksia viimeiseen raporttl1n1 

(n:o 7). osaksi eräiden keskustelujen perus1nksell 

nulla senjälkeen on ollut. 

Jotka mi-

HERRIB'l"n suuri kaksi tuntia ke stl1nyt sopimuksen puo-

lustuspuhe parlamentissa t.k . 20 p:nä oli hänen heikoimpiaan. 

Se eI sisältänyt mitään uutta , se väitteli peruskysymyksiä 

liukuen a ina niiden ohitse silloin kun ollal odottanut 

kouraantuntuvaa. Hänen onneton egosentrisyytensä tuli enemmän 

kuin koskaan näkyvi i n. Sitäpaitsi hänen puheensa slsäl8i asIal

lisia erehdyksiä, Jotka osaksi on oikaistu Berliinistä käsin, 

olllJc:si tUl.ti. On kuv avaa että kun HERRIOT koetti puolustaa 

~ oakovea 8iitä syytteestl että bolshevikit 1917 pettivät Rane

kant sekä Ranska.n s11loinen ambaasad"Ori Pietaria" NOULDS et

t ä Ranua.n armeijan s1110inen korkein edusta ja. Piata.ris.. ten .. 

raall NIESSKL ovat vuoronperIIn Figarossa todistaneet BERRIOf'n 

argumentit Yllrlksi. 

Sulana päivänä puhui ent. kolllDl1n1st1 DORIOlf melkein 

tunnin yerr&n eaittAan Koskovalle J täkäläisille kommunlsteil~ 

1e toi .. n Prva&n totuuden to1aen... jälk .. n. Luu.l1al DORm!"n 

J AKELUOHJE : 

"Tavallinen. 

Jakeluchjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja llaak,i . . minl.terllllle. 
EI ulkomaaedu,tuk .. n tledoituk.iin. 
Ei ulkomaaedultuitaen, mutta ulkoa.ialnm inllterllln tledol

tuhlln. 



• 

• 

jos kenenkään tie t ävän mit ä hän s&noi 

Ja tkuv sta kakso i apelistä . 

Eilen FIANDlli vihdoinkin Kamarissa piti kawr.n lu

paamansa puheen 8opimukaestlto. Istuin sitä kuulemae$!:':' Je.. 

voin vakuuttaa kuten kaikki lehdet tänään: ~tt~. hän 011 

un vooat s ns oonviotlon, tai kuten sanoo tämänaamulnen 

L'Eoho de Paris: hänen kylmä pl'ldoirienaa olisi yhtä hy_ 

vin voinut käyd ä toiseen suuntaan. Hän 011 Mrett8män 

v~rova1llen sanoissaan koettaen osoittaa sopimuksen vaarat-

tomuutta J t~rpeellisuutta yhdellä kertaa. % •• 'a»' ••• ". 
..... xxun, •• "" Esittäen laaJahkost1 sopimuksen eaih1sto

ri-.n hän erikoisesti syventyi kysymyk.seen sen Ranskalle 

asettamIsta velvollIsuuksista ja tuottamista eduista aekä 

paljon puhuttuun kysymykseen sen mahdollisen funktioinn1n 

edellytyks istä. Mitään uutta puhe tässä kohden ei mieles

täni Sisältänyt Ja niinpä sanoOkin Figaro tänä 

tä Jos kuten luultavaa on ratifiointi ~e'l se tapahtuu 

aivan toisista syistä ku1ll FLANDINin esittämien ~rgument

tien perustuksella . 

uutta FLANDINin puheessa oli oikeastaan vain se 

kohta jossa hän ilmoittaa Ranskan mielellään lykkääTIn 

H&&giin kysymyksen sopiMuksen ~hdolliae8t. sovel~attomuu_ 

desta Looarnon .opimuksen kan .... 

VenlJän vanhoista veloista ei FLABDIli puhunut 

FLll'iDIl'Ua hermos\u. ttiTat välihuudot. Joihin hllD 

ei helpo.tt lGytänyt v.staatsia. Hän teki miel •• tän1 
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tamia vallan kummalllsi kysymyksiä eslm. sanoessaan: "On-

han Italiallakin m1tä lähe1si Iät suhteet Moskovan 

ta eall1nu t lueel1aan kommunistista propagandaa tai kom-

muniateja". FLANDIN unohti sanoa että Ranska tässä suh

teessa ei ole mi taän vastaavaa teh nyt suojellakseen i t

seään kommunistivaaralta. Omituinen 011 myöskin sopimuksen 

puolustus seuraavin sano~: "Je mlassoeie aux parolea de 

M. BASTID pour 1"ormuler le souhai t d 'une oommunau t~ de 

vuea plus ~trolt. pour le matnt1en de la paix entre 

la Franoe, qul, aprås tout. e.t l'h'riti~re de la r'v08 

lut10n de 1789. et une nation qUi, e1 elle n 'a pas 

les meme. oonoeptlons pOlitlque, a la meme oonoet1on 

tionale" . Oliko tarpeellista viitata suureen vallankumouk_ 

Seen ja onko todellakin Ranakan ja Moskovan oonoeption 

nationale sama ? 

Se s e ikka Joka kuitenkin eniten pani miettimään 

poliittisen elämän äkkinäisiä kokokäänteitä 011 se että 

FLA.NDIli koko puheensa aikana ei s .... nut yhtään suoslonosoi-

tusta oikealta 

t ävll tään ,van 

ja ilme 1aeatt 

tä k01uwn1sti t 

eikä liIoin ke skust&lta , s.o. vanhoilta ys

yksinomaan vasemmalta. 011 silml1npistäväA 

nimenomaisesta yhteispäätöksestä Johtuvaa, et

Ja sosialistIt melkein Joka l auseen jäl.ke~ 

i"reneettiaesti taputteli~at käslA1n. Ei ole epäilystäkäln 

sUtA, että tässä 011 ta.k:tl1~a~ jotta FLANDIlI, Jota v&

semmiatokaan ei raltuh. tuntiai samanaa k1eroud.en. 011 

myös aivan ailml1npiatlvl.l. mIhnkl JI'UliDIlfia tla& ~el1. 

JOnka hln it.. on provosoinut. he~ostutti. To.lalli •• st1_ 

han FLAlfl)IB on en .. an t ikta vab.uAn DRRIOT'n Ja Ur1ll

m&ia en v".lIIUetOll t&lu tuanuore.e .... 
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1;.lkä eniten on ilahuttanut minua näinä sopimuksen 

ratifiointia koskevien ke Skustelujen aikana on se tosiasia. 

että parlamentin oikeisto Ja keskusta ovat osoitt utuneet val

miiksi neuvottelemaan Berliinin kanasa yhteisymmärryksen aikaan

saamisesta. Osat ovat t~sin muuttuneet. ennenhän v semmisto tätä 

aJoI. 

x 

Kenraali WEYGABD on lehdissä selittänyt ei kosk~ 

kisesti t aikka ykSityisesti ilmaisaeensa pitävänsä sopimusta so

tilae.ll1se,ti Ranskalle välttämätWmänä. 

x 
x 

Elys4en suurilla päivällisill ä lähetystöpäälliköille 

sattui tupakkahuoneeasa välikohtaua Venäjän suurlähettilään Ja 
. xl Puolan suurlähettilään vlUillä. POTEMKINE näet alkoi syyt-

tää Puolan suurlähet t ilästä sIitä että tämä intrigol sopl

muuen ratifiointia vastaan. Turkin suurUlhettlläs Joka 011 

läanä - itse en sitä kuullut - kertoi tosin minulle saa

ne ansa •• n käsi tyksen, ettei POTEMKIHn tarko i tus ollu t niin 

provoliloiva kuin aiksi sen Puolan suurlähettiläs käsitti, mut

ta on huomattaT& että Turkin auuslähettiläs ei luonnolllaea

tl tahtonut e.lttää a.laa mInulle Venäjän suurlähettilästä 

vahingolttava... muodoasa. CHLAPO SJa 011 POTEMKINEll. vastan

nut olevansa t~s1n oikeutettu nä1n toimimaan varsinkin ku.n 

suuri o. Ranakan An8&a on ......ua kannalla. Väi te tään PO-
xl 

En ole ol1u 11 &inoa panemaan merkIlle, että POTElJKID. ~olta 
t1ll11010J18& ., na'tolu Ja Tiela aYY'amuaaa a.nhe' laaa "Un-
1;yl m1ellTttliTlaU. Jopa volUavaatl, TU., aikoina on lt~t 
Jo .. &1n m&l.rln 7l 1.aaiel1.elt.l Ja nonohal&lltiltai. 



• 

• 

TEMKllIEn tähän sanon.een seurr.avat merkIlliset sanat: "En pu

hu nyky-Ranskasta TaAn tulevasta Ranskasta", mutta Puolan 

ambaas adIssa dementoldaan tämä. VälIkohtaus rajoittui muuta

miin repliikkivaihtoih1n. 

En voi tässä yhteydessä olla kertomatta. että par1 

päivää sitten päivällisillä erään poll1tt1aen kirjailiJan 

luon. jossa 011 läsnä Turkin ambassad06rI J allekirJoi t-

tanut sekä pari huomattavaa aanomale ht1mie stä. Turkin 

hettUä.. kun häneltä suoraan kysyttiin mitä hän arvelee so

pimuksesta. vastasi seuraav sti: "Kohtalo on meidät määrän.

nyt Venä jän naapureikai ja sHa ystäViksI. MUtta tämä eI 

koskaan 1llle merk:1tsaaään sitä että kommunistiset .... tteet 

pääs1alvät meIllä vt.l.lalle. SUnä. hyvät herrat. on tämän 

maan heikkous ettette käsitä Venäjän yst ävyyden vaativan sI

tä Sutlr9mp~a vigilanoe kommunistls1In ideoihln nähden". 

Samat ranskalaiset - enimmäkseen LAVAlJn hengenheimo-

la191 olivat yksimielisiä tuomite.saan LAV~a 

hän lHan kauan venytteli r tiflointla. Heidän mielestllän 

ollsi LAVAL sisäpoliittisesti tehnyt Viisaammin, Jos hän 

ti olisi ratifioinut sopimuksen. koska hän silloin oliai 

viell7t vuelllll1stol ta vaalien eUllä yhden 

teJ. On helnD perästäplU.n olla viisaa. 

x 

nDin to1asapäi väinen SW1r1 nei tsytpuhe on tl.Alla 

saanut llhinn& neutraaliaen vastaanotoll. Tllaä Jossa Jl ~ 
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ihme tyttää, koska kuitenkin on tosiasia et tä EDENin puheen 

uuimmat pääkohdat ovat ~a.nsk lla mieluisia. Nämät pääkoh

dathan olivat: Englannin kollektivlteetti-intressin Ja tkuva 

allevii~i ~iden piirien Jopa kylmentSminen Jotka pitävät 

8&nktloita ~eti.ohenä, Englannin sotilaallisen voiman esittä

minen kollektiviteetin edellytyksenä; sekä viittaus 5-miehen 

kOmi tean olemassaoloon Ja it~alais-etiopialalsen r!idan kon

ailia tion välttämättömyyteen. Tämä ranskala isen yleisen mieli

piteen varovaisuus se l viää minusta aiitä. mistä kohta 

puhwnaan lähemmin. että EDElf Jätti kokone.an ul kopuolelle pu

heensa kysymyksen sotl1~attom a ta vy~bykkeeatä. Joasa kuten 

tunnetttla Ranska ei ole saanut Englanti lIIIlkaa.n omalle lin

Jallaen. Pelätään kul tenkin myI5 skin jossain määrin täällä, 

että EDElfin henkilökohtainen lähtö Gen6ve'iin 2/3 sittenkin 

todistaa Englannin kiintoa pakotteisiin. joka kiinto muka 

olisi lisäänty~t Italian aseiden viimeisten huomattavien 

voittojen kautta. Ranskalaisten mielestä. toisin 

puhe Jätti monet kysymykset avoimiksi. PERTINAX sanookin 

len hieman h&1keaati. että vielä viime aykqnä 

koille heitettiin sieltäkäain edesvas~ kollektiviteettlaye

teamin menestyksestä - Ja hän viittaa erikoisesti Sir AUS

TDin tunnettuun uhkaukaeen - jotav stoin EDD ~t 

t1 deklarol aque la sort de 1& grande exp'r1enoe de pe._ 

oi~ioation d'pen4. dana une grande meaure. 4e l'attitude 

4u peu»le angla1sa• 

Tllqvnee IIl.YfSntU. että FLUDINin Ja EDUin meUeill 

"'ana1knl •• t puheet eivät palJo~an selvittän.et 
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Paria- MidI huom~ttaakln hieman irooniae s tI että 

m anktn olIsi mielellään pitänyt EDENin puheen Ja päinvas

toin, jos molemmat ol1sivat saaneet vapaasti 18.U.aua ajatuk

densa. sillä FLANDIN. Joka e i ol e erikoisesti Genbve'in 
, 

ihail ija. ol i pakotettu settamaan koko puheensa s ille 

Jalle. Jotavastoin EDEN. Joka on Kansainliiton suuri ysta

v., oli pakotettu panemaan pääpainon Englannin sotilaallisen 

voiman t ehostamiselle. 

Kinusta tu.ntuu kul tenkin. että Re.naka tuakin 011 

oikeutettu odottamaan edes siinä määrin sille edullista p~ 

hetta uuden ulkoministerin suusta. MUtta , kuten sanoin Jo 

sill oIn kun EDEN tuli Ulkoministeriksi. Ranskassa ei ole 

olemassa t~delli8tä luottamusta häneen vaan pysytään mie

luummin odottavalla kannalla. Toiselta puolen tietysti En&

lannin päättämä voimakas sotilaallisen valmeuden tehostaminen 

ei voi ol la Ranskalle muuta kuin mielUisa. sillä v ikka se 

Osaksi perustuu uudelleen heräämässä olev an natsionaliamiIn. 

se kuitenkin ensi kädessä kohdis~ Saksan rearmointia vas-

taan. 

x x 
x 

Edelllaeasä raportissanl sanoin että Sakaan t äkll 11-
x) 

nen allalnhoitaJa 011 levoton siltä mitä Ranskan lehdet 

klrJol ttavat sotllaattolllD.uavy15b,ykke.n mahdoll1seata m1l1 t&rl

solJ1nhta Sakaan puolelta .11nl tapaukses.. ettl r&neltalaia-

Nyttellllll1n on Sakaan hallitua n1.ll1ttänyt lIuurllihetUlUltu 
r.rlislln tlblDaatlaen auurllbettl1älnal Kadrldl... kreiVI 
von nr.cZl!!lJlh 



venälälnen sopimus tulee ratltlolduksi. SveitsIn lähetystOssA 

kuulin eilen että Ranskan suurlähettiläs Berliinissä olisl 

Wilhelmstra •• ella p . o. asiaata puhuessaan käyttänyt siksi 

voimakast kieltä. että o11ai puhunu.t Ranskan tulevan pako

tetQksI silnä tap ukaeasa mobl1isoimaan. 

On vaikeata kontrolloida tätä tIetoa, Jota pitäisin 

liiot.l~a. Varmana pidän että su.u.rlähettiläs on puhunu.t 

hyvin v kay ssa äänilajissa, sen ns!n myOs täkäläisestä 

• as1aillhoi taJasta.. YU;tta en u.uoiai että Ranskan halli tue 

näin kriitillisel1ä hetkellä käyttäi.i niin brutaalia ' pai

nostusta, paitsi sUnä t pau.kaee.a ett ä sillä on ollut ED8-

lannin hallltQks.n t~ellin.n suostumu.a. 

141 tä .,i 1me kai maini ttu.u.n seikkaan tulee malin erääl

tä alna hyvin intormoi4u.lta sanomaleht1mleheltä. Joka kielsi 

suurlähettilään Berlilni.sä tällaista kieltä käyttäneen, että 

tilanne olisi .eu.raav •• 

Ranska on palnostanu t voimakkaasti Lontoota täsaä 

suhteessa, mutta Lontoo .i ole antanu.t mitään mu.odollhta 

lupau.ta, Jonka vu.oksl on oletettav1saa että Jos SU .. Ju.1-

ki.esUkin rikkoisi lu.pau:ta.naa aotll .. ttOllllU.vyOhykke •••• n näh

d.n - tosia.i,.aahan tlmä rikkoainen kuten tunn.t~a Jo 

eräi .. ä auhteUa. on tapahtunut - Lontoo Ja Pt.rlhi eivät 

tee mitlln muuta ~n ettl ylei •• a1kunn.t heti ... t~la1vat 

aitl llhimplln 1htelat1~h8n ~den tilanteen .,nnyttlaien T&a

rOJe~ paral7ao1al •• kai. 

iDulla 011 .ilen uadel1.en pitkä keakuatelu 3&k.aa 

asiainhoitaJan t.u_. Joka kiel.l RanKan -urllbeU1l.", 
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Berliinissä käyttäneen painostuksena mobilisatlouhkaa. 

~onIssa pIireissä kuulee nykyään puhuttavan 

Ranskan yleisesikunta vörmasti 1 ekiai sotaan vuonna 

Pidän tätä puhe tta liiotel~a. Olisi ihmeellistä 

että 

1937. 

kan yleisesikunta eI olisi tätä Inahdollisuutta ottanut 

kelmiinsa s~inkin ott en huomioon että vuosi 1937 

maalattu eiksi vuodeksi Jol1oin sodanaiku1set ayntyväiayya

k~ät y .m. ovat Ranskalle epäedul11stmmat. uutta on 

Uni a11nä että tähän aaak.ka ei koskaan ole sanottu. 

e.1~ 1 skeneen sodan mahdollisuuteen es1m. vuonna 1935 

8. 

tai 1936 muuaaa mieleasä kuin sanokaamme tapaturmaisena il

m1an,. jotav&stoin se nyt ottaa huomioon vuonna 1937 aytty

vlln sodan po tentiaal1suuden Jonk1nlaisena kas&antuv1en palcko

tilojen konkordan't1sena funktiona. 

On kiintoiaaa todeta että sotaministeri MAURIN juu

ri on tehnyt pl tkän tarka8tuame.tkan itäraJalla. ' 

x x 
x 

Li8äykseksi siihen m1tä viime raportissanl 

S~ERGln täällä olosta voin vielä mainita että FLANDIN 

kuuluu oleTan eri ttäin pahoillaan s11 tä että STABH.ElrlBERG 

t1uduttuaan antoi puhel1.mitae lUenlstä Ranskan lehdistl511e 

toh.n ltollllll1Ullk.an kuln 011 a. miltä Julalstl1n STARR!KBERGln 

tllllä oll.a.... SflRKIKBERG puoleataan olisl, 

~utukai ... an FLLNDINllle tlalD harJolttam.ata koy •• ta 

tut.e.~. Oll täti tauataa yaataan kat80ttWla aerklUe 
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va että vaikka FlANDlN toivoi STARHEUBERGin lähentelyä Pragiin 

päin, Itäv llan ulkoministeri heti lähti FIrenzun 

SUVI CH la (tlBän tapa ben merkl tystä el vähennä se 

v&llan ulkomln1aterln rouv.a Ja rouva SUVICH ovat Intiimejä 
x) 

yatävi ä vanhoilta aJollta). 

Itävall n ulkominlsterl on Firenzessä antanut pl tkän 

haaatatteluntapaIaen Matinin kirjeenvaihtajalle. Tässä ulkomi
viime 

nlsteri vahvlstaa /raportissani analysolmani tiedon että 

llkkln Pariisin neuvottelU! sa suunniteltl1n Moskovan Vti.rtiJ .... 

esma. Tonavalla, mutta että aaia lyk:ättl1n monelta taholta 

tulleen vaatustuksen vuoksl. 

Roomloll Ja Berl11n1n välillä viime päivinä kf\ydyt in

nokkaat dIplom ttiaet neuvottelut ovat kalt katsottavat en

simäisekai reAktiokai PLANDINin uudelle or1entoituml.elle, Jo

ka kieltämättä. huolimatta aiitä mitä hän eilen p rlamentis

sa e&noi. de !&.oto kiertää Saksan Ja pakottaa sen hAkemlUUt 

yatäviä. Pysyn mlellpltee.aän1 että PLlNDINiu tähän ~taan 

tähtf\yt.1nyt toimlnta nolna kuuluiaina Pa~iia1n neuvotteluplivi_ 

nä on voinut olla omi-.n komplikoim~l tilannetta. 

Itålian aaeiden vl1mea1kalaet voitot ovat tosln t .... 

vallaan IIIlulttaneet s1 tä tilannetta. Joka vallitsl ParHaln neu

votteluJen alkana Ja antaneet tukea all1e käsl~kselle. Jota 

x) Tä .. ä yhteydusä mainittakoon .ttä Itävallan ulkoministeri 
aylS. w.l1DIl1tt.l1 k~tll B.l8r&d1.... _tta että tllaällllUWltai_ 
n.n tle~.telu B.lgradiasa sai kielt.isen Jopa kylmin T ataan
oton. lla.1autl .1 tahdottu hlll.n tuloaan .nnen ~1n pMl.
min1steriA k~tiä. - BlCIlA k~tl Brysselissä lienee tarkoi
tettu .tap1lta1 aatltalla Lontoose'A. P.oreign O:rtloe kwll_a 
." atall ltohhl1 ..... U pitävlLlllä tlllä hetk.llä BllCIlA lt~Ua 
."Ih..... oppor~la.aa. 
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10. 

FLUDIIPkin edusti, et t e! Italiaa voi Jättää u.lkopuolelle 

Tonavan etatuutin t a r kis tusta tarkolttavien neuvottelujen. 

Palautan mieleen miten lokakUussa Roomassa minulle 

Sakaan sikäläinen sotilaaattaaea sanoi epäIlevänaä Italian 

eiden voiton mahdollisuuksia. Tekiai mieli vetää Berliinin 

uud .. ta Rooma- innostukseata se JohtopäätISs, että Italian voi

tot ehkä ov t muuttaneet Saksan Roomusa olevan 

tl5n käsi tykaiä t äasä suhteessa. 

x x 
x 

Rumanian Ja Ranskan välIllä sovIttiin kUninkaan tläl

lä oUaslI& suuremmasta vllJ.htokaupasta. RWn me; levereer &lsl 

tlQne petrool1a yli aikaisemman määrän Ja oat&isi sensiJaan 

täältll erinäiatä tavaraa, Jonka l",adusta en ole aiva,n sel

Villä. Vaihtokaupan suuruus noudat kokonsJ.seen mllJurdi1n 

t.r&ngi1n. 

HO~ k~nti Belgr disaa tGrkoitti luonnollisesti 

Jugosl&vian illnostutt8mist& yhteistoimint4lan Tonavan l&akeoa .. 

Ja Jil.goal&vian suo stuttam1ata r-'vallan st.. tus , ..... , pon 

garantikal. Monet kaunl1 t puheet 

voineet aIn&k&an minua vakuutt .... 

eataprosenttiseati saavutettiin. 

J memorandumit eivät 

siitä että matkan 

Pieni entente kataoo J tkuftat1 

ole 

tio'- AIleohluaelak1n v all1saamuai t pah~ai. Johon e1 

'1'01 Y&ata~ lIIIlul.1a tavalla min aoblliaat1oUa Ja sodalla. 

el11. Jokin lehti huo.-.ttaakin eilen, ettei tule PuhD.a. 

·reata~tloe'a· '1' ·moA&rti&a~·. koaka v&Dban kakaoleao-



, 

n.rki n perilllsvalloille reatauratio herättää epämieluisl~ 

mielteitä. nimittäin epäitsenäisyyteen palaamisen vaaraa. 

x x 
x 

11. 

MUutama ana Giornale d'Italian Julkaise sta n.k. 

HAPFEYn salaisesta raportista. Ranskan yleisen mielipiteen mn

ka&n MUSSOLINI antoi luvan tämän raportin Julkaisemiaeksi 

osoittaakseen maailm lIe miten kevytmielisesti muk Englanti 

toimi kun se huolimatta siitä että raportti todistaa Etio

pian Englannille olevan vain toisarvoisen kysymyksen, kuiten

kin päätti toimia niinkuin se to1m1. lUille t as Jotka sa.

novat It&l.ian menetelleen tyhmästi raportin JUlaisteaaaan, 

ka Englannin toiminta Ben valossa voidaan käsittää päinvaato1x 

niin että se ei ole ollut egoistista tai imperiallatiata 

Va&r1 ensi . käd .. sä pl tänyt silmällä Euroopan J~ Kansainll1 ton 

yleisiä etuja. huomautetaan raportissa olevan kohdan. J08sa 

eaitetään keskiaikaisissa soaiaalisIsaa Ja talOudellisia .. oloie

aa elävän Etiopian merkitsevän Englannin naapurisiirtomaille 

al1tu1ata vtaraa. Italiahan on samaa väittänyt J pyytänyt 

Kans&inliitolt& kysymyksen tutkimist~. mihin Kansainliitto ei 

kuItenkaan ole suostunut. 

x x 
x 

Ranskan viralliset pl1rit ovat paljoa suuremmaaaa m~ 

räuä kIl1n ulospäin anne taan y_ärtaa levottomia 811 tä al 'a 
Juari DTt t .. pahtwa. Belgi..... ml .. ä kuten tunnettua hallUua 



, 

~rklan perl1llsvalloille reatauratio herättää epämlelulii~ 

mielteitä. nimittäin epäitsenäisyyteen palaamlsen vaaraa. 

x x 
x 

11. 

MUutama sana Giornale d'Italian Julkaise~sta n.k. 

HAPFEYn aalalsest raportista. Ranskan yleisen mielipiteen ma

kaan MUSSOLINI antol luvan tämän raportin JUlkaisemlaeksl 

osoittaakseen m &ilmalle miten kevytmielisesti muka Englantl 

toimi kun se huolima tta siitä että raporttl todistaa Etio

plan Englannllle olevan vain tolsarvolsen kysymyksen, kulten

kin päätti tollDia nl1nkuin se toimi. Nlille tQaa Jotka s .. -

novat Italian menetelleen tyhmästi raportln 3ula.iste.lI&&D, 

ka Engle.nn1n toiminta aen valossa voidaan käsl ttäll. päinTalltolZ: 

niin että se ei ole ollut egoistist& tai imperiallatlata 

vaan ensi kMusä pl tänyt silmällä Euroopan J Kansalnli1 ton 

yleisiä etuJa. huomautetaan raportisaa olevan kohdan, Jo.sa 

esltetään kesklaikaislssa aOlllaallalsaa J taloudelllsla .. 0101a

sa elävin Etiopian merkitsevän Englannin naapuriaiirtomallle 

a11 tulll ta araa. 1 taHahan on samaa vII ttänyt J pyytänyt 

Kanaainlii tol ta qsymykaen tu tklm1a t~. m1h1n Kansa.1nl11 tto ei 

kuitenkaan ole suostunut. 

x x 
x 

Ranskan vlralliset piirit ovat palJoa su.urelllllla.8aa ml&

rbaä klUn ulospäin anne.an y_IrUa levottomia dl tl1 111 tl1 

,Juuri QTt t ... pahtuu Bel.glaa.. ll1aaä kuten tunnettua h.&l.litu. 



, 

12. 

sosialististen Jäaentenaä suostumuksella on eduskunnalle 

tänyt lak1ehdo~sen asevelvolliauuaajan huomattavasta plde~ 

tämiseatä ja maan~uoluatuksen tehostami sesta. Belgian molem

pien kamarien ka tolil ais-flaamila1set parlamentaarikot ovat 

näet antaneet deklaratiOlO t Joka tähtää ranakalais-belgialai_ 

en aotllallllop1muksen vuodelta 19 0 sekä Looarnon soplmuk_n 

irtisanomiseen, s.o. siihen että Belgian tulisi pyrkiä uudel

leen t!fdellilleen neutraliteettiin. 

Belgi an 

Yhtä v~ar llise~-'katllot&an ranskalaisissa piireissä 

sosialistlkongre~Sin pari päivää sitten tekemää pää-

tö stä, noin 90 % e~emmistöllät ettei lakiehdotusta ole hT
väksyttävä. Bäinollen on koko lakiehdotuksen tulevaisuus J 

.e11 ;.: utta myös hallituksen sema ~ttu. Vaikka luulisin 

tljllä hetkellä, että lAkiehdotua kuitenkin tulee hyväkay-

tyksi l&.uien siihen ettei sOlilialist1en puoluekokous &1-

kaisemplen doktr1inlensa vuoksi juuri voinut toisIn menetel-

11 -, on kuitenkin täten Ranskan Versall1esiata saakka mQll

nittelema yhtelsrintama Sveitsin raJalta PohJanmareen ' 

$a Joutua he1kenne tyka1 Jo s sIllan viime lnen päätepiate horo

Jun. Palaamme &81&an. 

x x 
x 

28/2. EdustaJl.kama.ri ratUlo1 eUen illall.. rt.Dlilkal&18-venä.-

111 .. n sop1aut.n, jok nyt menee senaaUiin. llnlml&rl •• n 

~uole.ta ~a to4ill\&& ettl aan •• '7. oli puht .... tl po1iitt~ 

DtA. .1111 .. 1 tt~t7U.1IiD KamariUe tUIIIIltul1l1 lopuUa SA.R1Ill7! 



8a1 Juuri s a.n ään1llläärän. Palu.n vielä tähän ulaan 

eri raportissa. 

( 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa he~kuun 28 päivänä 1936. 

..a.A" 

J~/sJ t J..: 'tr 

~'J - ~(, 

Ulkoas ia inmini ster i1:ille • 

Lähetän täten kunnioi ttaen ohellisena Ulkoasia 1n

ministeriölle raporttini n:o 9 joka käsittelee aihetta: 

KäynU ulkoministeri FLAliDINin puheilla • 
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, A .~~ r .. s .. ~_ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n:o .. 9. 

. ~.~~.~.1ssa Z7 p: nä helmi _._. kuuta 19_;56 .. 

As i a: __ .DnrU ... J1lkBmlll1.s:t~;.1 _._-_. 

ll.&NDmin puh!l1l.1a. m .. _. __ ._ ......... _ ........... .. 

u 
( 1 

1 / 

Täällä on yleisenä tapana että kUn vähä isempiä kaupal

lisia sopimuksia varsinkin pienempien maiden kanssa tehdään, 

tekstit vaihdetaan yksinkertaisesti ministeriön jonkun virkamie-

hen kautta. KUn t ahdoi.n joka t apauksessa nä inä päivinä 

ul.kom.in1eterin puheille, Jota en vielä ollut t avannut uuden 

halli tuksen muodoetumiaen jälkeen, koetin jär ja atU asianoma is

ten virkamiesten kautta ltäyntini tLa.NDINin luon.a s1. ten että 

aamalla tekatit vaihdetta isiin hänen vi rkahuonees saan. Tässä 

onnis tu.1n1cin ja vaihdo1mme eilen ne kirjeet, jotka ' sisU tävät 

v11me kuukausina tämän vuoden kiint H'jär jestelystä käytyj en 

neuvottelujen tulokset. Tästä myöskin kaikki tämänaamuiset leh

det kuten myös radio ovat erikseen maininneet. 

KAytin tilaisuutta hyväkseni erikoisesti puhuakseni 

:rLLNDD1in kanasa va1.keude8ta järjestää kaupalliset suhteemme 

tällaisten uudistettujen väliaika isten kiintiösopimusten ka~tta. 

kun .e111& e1 koskaan ole takeita 8iitä etteikö Välia1.koina 

.... tan puolelta rthdT'I toiaenlaislin re8ttiktiiv18iin toimen

pitei8iin tuontbaa. .a\lmiaekai kuten tullikorotukaiin. lisens8i_ 

JAKELUOHJE: 

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

UI 1: A 4. 

J .... luotij.m.llej., 

T.vallln.n. 
Tavallinen j. 11 ..... 1 miniaterl!!lIe. 
EI ulkomuedudultaen tledoilultaUn. 
EI ulkomueduatukaan, mutta ulltoaai.lnmlnl t.ri!!n tledoi

tubIIn. 
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maksuihin y.~ , Joita k1 i nti ' s optmuk set e i vät muodollisesti 

estä. Sanoin puhuvani väh~ täl l ä kertaa puutavarasta , ko ska 

ota ksun e ttä j ä lk1mäisen vuosipuoliskon puut varakiintiön s a am

me helpommin järjestetykSi kun täkäläiset vaalit ovet Ohi, 

DlUt ta s ensij aan si t ä enemmän paperia ja selluloosaa yh t ä m.1 t

taa uhkaevi ste vaa rOista , j ois ta hänelle annoin lyhyen mutta 

ku i t enkin t arpeeka1 yks ityi s kohta isen eSityksen. Kerroin myös

kin että ol emme a i ke issa aivan p iakkoin alottaa uude t neuvo t 

tel u t t arlfflkysymyks lstä, jolloin on oll ut puhetta meldän 

l el t amme suos t ua huomattavaan alennukseen vilnitulleissamme. 

Tä ssä keskey t t i YLANDIN minut sanollla : ~ctest vraimen t une 

bonne id6e~, johon puolestanl huomautln että tämän hyvän i dean 

realisointi tulee ve ikeaa1aiseksi, jos samanaikuiselJti aiotaan 

korottaa täällä prohibltiveetl e tm. paperltulleja. Luulen että 

tämä viuaeinen vlittaua lankesi hyvään maaperään. 

011 m.Hen 011, l'LANDlN tietysti el volnut mlnulle 

aitAAn absoluuttista luva,., DlUtta hän lupasi 
sanansa sat-

tulvat näin a: ~lntervenlr en votre faveur~. Yleisva ikutuksenl 

keskustelusta ei ain kaan ollut epäedulllnen. 

Mainitsen tässä yhteydessä että pitkin talvea harva 

se päi.... olaame päälconau11 NORDBERGin kanssa n euvottelujen yh_ 

hydea.. j. niiden ul.lcopuolellakin huomauttaneet näistä paperia 

j. ..llUloo... uhka.Viata vaikeuksiata. Norjan lIhettll1a teki 

paperi.ta Tiralliaen UIII8,rt'Jum 'tue1 4t areaJD poliittiaen o.aton 

PIIU11k8n luo.. Vi1ae Tl1koUe. laUtta hI.n on nytte-u _t. 

Jtoi11a. bO'aln UheU1l&a on .iraan.. joten olen j oaeatn 



lIJäärln ykB1n vastuussa. 

tujen maiden lä~etystö jen 

Olen yhtä päätä 

kanssa x). 

yhteydessä mainit-

Loppuosa keskustelustamme käsi tti poliittisia asioita. 

Koska en a ikaisemm1n ole FLANDIN1n kanssa puhunu t nykyisestä 

.. ulkopoliittisesta orientoitumisestamme, tein lyhyesti hänelle 

selkoa, samaan tapaan kuin aikoinaan LlVALille, dtandinaavises

ta oria nto! tumises tamme, jonka johdos ta hän teki muutamia ky .. 

s~yks1ä. En ollut mainitsematta toivova~e että Koskova ym_ 

märtää tämän mei dän orien toi tum1s emmme merkiks1 i tses tään luon-

nol11sesta täydellisestä pasifi smistamme . 

KUn tu11 ' puheeksi ranskalaiSMvenäläinen sop~us ja 

mi~ä siitä meillä a rvellaan, sanoin - käyttäen erittäin varo

vaista sanontaa - meidän ymmärrettävistä syistä e1 liiaksi 

tt entusiaamoituvan tällaisista pakteista, j01101n minut ILANDIN 

keskeytti happamasti hymyillen: "Kuka nyt tässä loppujen lo

puksi nilstä on innos tunutl" Jotta . el mitään VäärinkäSitystä 

syntyisi s&ooin, edelleen hyvin ylimalkalsin kl.äntein, että 

meldäD kannl'l1tamme t.1etY8t1 01181 ollut viell1 vähellIlllän toivo t-

x) 
Kn 'Y01 olla huomllll tt!l1ll8.tt'l attt! senjä:keen kun Ruotsin 

kauppa ta.. ....bD kauaa on saavuttanut meno1aen ta.PaiDon, 
raot.al.1.t.. 0 paljoa helpompi kuin meidln järJ.stIA täata 
lähti.. kauPpa8Ubteen.a Ranakaan t ••• paino.ysteea1n pohjalle 
30ka e4el!7tt&l autoaaatt1.1a kaapenaat101ta tasapainon Jo.takin 
87Jat& M7ös Korjan kauppatase on neuvotteluille 
paljoa edull Map1 Jaa1a ae1d1D. !'autasta la1n.kaan puhuutta. 
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tavaa että Moskova 011s1 tehnyt Berliinin kanssa tälla isen 

pakt1n, johon FlANDIN heti huomautti: "Niin, yksinom 
9 

IDän va ren vuoksi me tämän sopimuksen rat1tioimmek:in". Tähän 

päätty1 noin 20 min. kestänyt keskustelumme. 

KUten hänen puheeataankln KamarisS8 (josta r8portis~ 

ssni nlo a) kävi ilmi. ni1n s8in nytk'1n sen käs1 t'yksen että 

sopimus on hyv1n vähän lähellä FLANDIN1nlcaan sTdäntä. 

Hän san01 muuten luuleV8ns8 äänestyksen, joka on 

tapahtuva tänään. antavan suuren enelllllis'tlSn ratifi01nn1n puo

lesta Ja arveli myös kysymyksen senaatissa olevan parisa 

v1ikossa valmis. On muuten merkille pantavaa että hallitus 
t.., 

ratif101»tl,..,.p' ... nähden ei ole tahtonut aaetta. luotta 

muslcysymystä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 

. .. , ... 

Pariisissa ma~liskuun 14 p:nä 1936 . 

Ulkoa Si&iruninisteri!Slle, J ) (U" 
H elsinki. 

Llilie tys t 'j t ä ten kunniolt taen ohell1sen lähet-

tää ministeri HOLMAn raportin n:o 10, 

lee aihet ta : 

Tilanne 7/3 päivän jälkeen . 

V. a . si&inhoitaJa : 

oka käsitte-
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p 4. R 1 l S 1. SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Salainen. 

RAPORTTI n; 0 10. 

:P .r1.1.a1 . saa lZ p; nä m Alis .... kuuta 1 g.~fu 

Ilf ~' I 
Asia; Tilanne 713 päivän Jälkeen. '0'3(, 

~ C 
1. 

Vi it ten eilisilta iseen puhelinkeskusteluuni Herr Ulko-

ministerin kanssa koetan seuraav ss osaksi konfirmolda osaksi 

lisäkommentoida puhelimessa esittämiäni näk~kohtia . 

On kIeltämätOntä ett ä Pariisissa mielIala 
x) 

t ä on tullut vakavammaksi .1 päättäväisemmä.k:ai . Jos kohta ta-

paa hyvin p ljon arvostelua ensimäisan puheen joh-

dosta. jok oli varomaton ja me lkein lOi oven kiinni. siinä 

määrin että hän katsoi p rha lmmaJcsi antaa pari päivää myOhem

min Kam ~eI1le deklaratio j oka oli v roY isempi. sekä huolimat 

ta siitä ett ä rvostelua aikaisempien heterogenisten hallitus

ten toiminnasta kuulee v8t'slnkin oike.1stopi1reiasä. t~tyy 

tentin objektiivisen tarkkaajan myOntää että, kuten 

tl ennen vakavien tapah~ien sattuessa Ranskan kansa 

xl 
Kiln Her~ Ulkoas1tJ.nm1nisteri "/3 illalla soitti. o11n juu-

ri ollut lltaplJ.vln erlUla·81i. p anklt lp l1risaa, mi8sä t1lannetta 
koetettiin ~rvostllla wt&naa1nvlli.lstl- ja r~~lia.sti. Sii
tä selviää ~111m1.8a oaoittaman1 vis81 optimismi. 

JAKELUOHJE, Jakeluohjemollejo l 

T .... llln ... . 
T.v.llln ... j. 11aIk.1 . mlni.t.rialle. 
EI ulkornaudu.tuk .... tledoltuk.Un . 

. .................................... EI ul ... om .. ed .. atuk ..... mutta ul"'oul.lnmlnl.t.rIOn lIedol. 
lukoIIn • .. : .... 
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hetkellä osottaa ihailt va yksimiel isyytt ä kann ttaen järk

kymätt15mästi h 111 tustaan. Vanhat rl1danaiheet on vaalien 

läheisyydes t ä huollmat 

jonkinlainen spont&aninen 

pantu hyllylle 
xl 

1innarauha. T 

Ja maassa vallitsee 

II. ei merkl tse 

tysti sitä ett ä keskenäinen kritiikki 011s1 vaimentunut, 

mutta se el tule näk7vl1n Julklsuudessa. Alnot.n poikkeuk

sen mlnkä näinä pälvlnä olen huom nnut, muodostavat eräät 

Uon BLtl'J.U.n lehdessä "Le opulalre" olleet L4V iin tähd 

tyt llkeydet . 

Olen tosin tav nut nil täkin Jotka opportunlsyis t ä 

olivat JoP velmlit hyväksymään fai t aooomplin , kosk ym-

märtävät että HITLERin dikt attori sema v tl1 häneltä yhä 

uusia eleitä J 

turv utua so 

että hänen hetken tullen on ehkä pakko 

ln kosk hän ei voi sisärlnt malla osoi t-

taa pienintäkään helkontumista t i perään ntavalsuutte.. .., tt 

y1 inen käsitys täällä on, että os t as istutaan "kädet 

ristissä, seuraava askel ei vol olla muu kuin sot. On 

tultu. v ltapolltiik&n k uteen, Jossa Jok inen heikkous koa-

ta i teeneä. Jos nne t&an HITLERin luulla ette i ltye tä muu-

hun kuin platoonieiln deklar tiolhin, on tämä omi an häntä 

provoaoimaan uusiln lskuihin. Tämän kuulee k ikkialla. ei 

vähimmin pienen kansan piirissä. 

xl 
Tähän k~H "altaan valku.tt a myr15s se (itsusään sopi

m tonl kohta HITLERin puheeata 7/3 Jossa vlitatkan v llan-

tumousv~raan Ranaka •• a . 
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Saksan lehdissä näkee usein väite ttävän . 

ka ei muka ole suostunut neuvottelemaan mistään HI'!LERin 

lkalaemmasta tarJoukaesta. Tosi s l ahan kuitenkin on. että 

mitään virallista tarjousta sieltäpäin ei ole koskaan t eh

ty. " arJoukset ovat olleet platoonisia Ja sentimentaalisia 

lehtlhae.ata.tteluJa. 'ein Kampf" on 
'-raamattut Tästä huolimatt Ranskan h 

lHdin tunnetun haastattelun Jälkeen 

edelle en Saksan uusi 

litus kohta Paria
x) 

Viime kuun lopul la 

antoi Berliinissä olev-n suurllhe ti läänsä pyytää 

lähempiä informatloit& niis t ä ehdoista. joilla tämä olisi 

valmis neuvottelem6an . HITLER sanoi suurlähettiläälle vas-

taavansa muutaman päivän Jälestä . Vastaus oli Joukkojen 

marssinta sotl 1~attomuusvy~hykkeeseen! 

Samoin viime vuoden helmikuu11a , kuten muistet~ 

neen, Englannin Ja Ranskan h 11itukset nimenomaan ehdotti-

~t HITLERille neuvotteluJa.. Hän vustasi kuuluisalla dekla-

rati01laan 16/3. Jonka utta. Versaillesin sotilasartiklat 

yk8ipuoli8es~i kumottiin hänen puoleltaan. , 

Olen .elvästi ant nut ymmärtää aikaisemmissa r&-

porteiss&ni, kuinka onnettomana pidän ranaka la1s-venäläistä 

x) 

Joka 011 niln ylimielinen Ja ko~akea että Ranskan 

hallituksen d6Darohe tunQ4U melkein ~yr.yyt.ykseltA. 
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xl 
sop imusta . ,utta tämän sopimuksen ottaminen tekosyyksI Lo-

oarnon sopimuksen Irtisanomi seksi voi pimittää ainoastaan 

niitä Jotka eivät asioita eivätkä t ekstejä tnnne. 

Juuri ~ksipuolisen irtisanomi sen välttämiseksihän otet-

t1in 

män 

Looarnon sopimukseen kohta (art.4, pyk . 51, j oka 
Joka 

estää ja / velvo ittaa - sianom isia. siinä ~pauksessa 

tä-

t ä ovat tyytymAttOmiä toisten jäsenvaltioiden toimenpiteisiin 

tai k tsovat Loo rnon hengen rikotuksi. ehdot tamaan neuvot
xx) 

teluja. Tällähän on erikoinen me rkityksensä varsinkin Bel-

giaan nähden . jOnk k~nsalnvälinen statuutti pe rustuu va in 

Kansa inliiton pak tiin Ja Looarnon paktiln. senjälkeenkuin 

191' Saksa häikäilemättä rikkoi Belgian sille vuoden 1839 

sopimus ten kau tta ge.rantolmansa neutraliteettn. Kerrotaan et

tä kun Saksan ",aiainho! taJa Brysselissä 7/3 tuli VU ZD

LA.BDin luo tekemään tunna tun Ilmo i tuksensa., oli 

kl vaitiolo_ Jonka · historiallista merkitystä Saksan asiain

hoi taja ei hevin voinut olla YlUDärtämä tt 1. Belglahan sitä.

paitai eI ole mitään Venäjän-sopimusta solminut _ se kat

soo että ranskalai.-venlläinen sopimus on res inter a lios 

aota - joten sen asema ei edes saksalais8l\. intepretation 

xl 
Voi tosin huomautta _ttä Ranska a1leklrjoitti Looarnon 

1985 huolimatta silloin vallitsevi... Berliinin ja Koskovan 
Tlli.lstl JulkisIsta ja salaleleta sopimuksIsta. JoIsta 81-
tlpaltat ei mikllD ollut ankkaroi~ aen6Te'l1n tuten on 
ranakala1e-Tenälälnen 80piaue. 
xz) 

!&tl a1leTl1n.a. eala. SnuP.Pin tunneUu ltftrterbuohW n1-
mea.aan (art_ Loo&ftloJ. 
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mukaan ole Loo rnon kokona1suudessa m1s sään ~teessa mnut-

tunut . Belg1ala1s ten tähän suuntaan kä;rneet huomautukset 

t01ssapäivänä looarnola1sten kokoukses sa Pariisissa eivä t 
xl 

kuulemma olleet va1kuttama tta englant1laisiin. 

Va ikka siis r anskalais-venäläinen sopimus osaltaan 

on moraalisesti myOtävaikuttanut uuteen tilanteeseen Euroo-

passa jos kohta tosin tähän taas voi huomauttaa että 

ransk l a is-venäläinen sopimus puolestaan oli seuraus 

a ikais~ista uhkaavi s ta eleistä - niin on kieltämät6ntä 

että Saksa menetteli juriidises t1 väärin ja rikkoi olemas

sa olev t · s9pimukset , jo tka s e yapaaehtoisesti on 

Joittanut kun se ei ensiksi pyytänyt neuvotteluja. a1 

d'Orsaln direoteur politique ministeri BlRGETOB huomautti . 

kun 9/3 ol in hänen luonaan, että "onhan sopimuksia ennen

kin interpretoi~ ja olemmehan selittäneet julkisesti ole

vWllllle valml1 t v1emään R&a&iin kysymyksen r anskala1s-venlUäi_ 

sen paktin Ja Loo rnon paktin mahdollisesta 

desta. Jonka sekä Englannin ett ä Itali k1'\lWlunJuris ti t 

kieltävät . Ei tule unohtaa että Ranska on aikaiseaminkin 

suos~nu.t neuvotteluihi n: YoWlB, Reinin-valtauksen ennenai

kainen poistaminen y .m. Kaikkeen Saksa aina on vastannut 

Jolla in brutaal1sella eleellä. -

xl 
S1itä oliko BECKln matkalla Brlsseliln t.k:n alussa 

mitlULn lhte,ttä ~l5hemp1en tapahtuJalen kanasa. en uakalla 

vielä mltAlA TarmRu4ella aaaoa. 
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Omasta p ole st~i en vo i olla huomauttamatta ett ä 

Jos oskovan Ja Gen6ve f in vihaamaa LAV~a oli HERRIOT 

teJc a ampumalla olisi h1atanut, meillä tuskin nyt olisi 

tällaista tUannettb. . LAVAL ei ol1s i päästänyt .. sioi ta tä

hän kehittymään. eikä Gen~vetillä olisi tätä uutta pähki

nää purtavana . Luotan myös enemmän LAVAL1n kuin eräiden 

toisten ransk laisten j ohtomie sten neuvottelukykyyn. 

II. 

Tilanteen selvittäminen on vai~~imp~a _ tehtäviä mitä 

Euroopan dlplom ti&lla kosk an on ollut. nsimäinen v i ku-

tus Lontoossa ka it oli ainakin puolinainen tyydytys sen 

Johdost mitä HI TLER ehdotuksessaan positi ivisesti lup&si. 

Ei kukaan Ranskassa kiellä ehdottl8.un. monia edullisia yk

sityiskohtia , mutta sopimusten pyhyys on sille oonditio 

sine qua non. Ranskassa onkin päivä päi väl tä ki\vnYt sel

vemm äksi. ettei k~ t a p~ nimeään uusien sopimusten al

le, Joita toinen kuitenkaan ei pidä sen kau8lla1n kuin m-
x) 

käli se hänen valtapolitiikalleen sopii. EDEN lienee v 

mis ain kin Jo18sakuiesa suhteissa - oasus f oederikaen 

mylSntlm1seasä - aaettumt.a.n Ranskan kanntt.l.le. mutta EngleDnin 

yleinen mielipide - mitä k ikkea onk an pantu sen niskoll-

lel halli tukeen keskuudessa vallitseva heterogenlS1U8 

sordinoivat BnglaJ:ll1in Unta. Ranska J Belgia luonnollisesti 

xl 
BDIIln aeurala1nen Pa!ileis.. Lord RALIPAX kulkee tä&lla 

a&kaalaia1.~'I. 
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heti vetosivat Kans inliiton neuvostoon. Tämänpäiväinen ko

kous Lontoossa tulee s11s etsimään Kansainll1 ton neuvoa. 

tolle esitett äviä suosituksia niistä toimenpiteis tä. JoihIn 

olIsi ryhdyttävä~ 

Tälla1s1a toimenpIteitä voi ajatella useampIakin. 

Ensinnäkin neuvoston Saksalle a.nnettavat kehotukset s ekä 

Sit t en, Josta näitä ei seur t. erilaise t pakotteet jos 

sopimuksen vast inen m rsslnta sotilaattomuuavyOhykkeeaeen 

on k~tsot~~ agressioksl ~ i agre ssIon luontoiseksl, mis

t ä tulkinn sta kyllä m inItsem.ni Loaarnon sopimuksen py_ 

kälä ei jätä 1enIntäkään epäselvyyttä. Lontoosaa sanotaan 

_ttä ranskalaiset nyt !ildlä ovat vaUm,l1 t v at1JDaan sanlt

tlQtt.. vaikka Etiopian konf liktIssa oliva t ni1h1n nähden 

kyla lä. Tähän sanoo !lanslc&: nythän vasta näelSe, olivatko 

pakot teiden vaati jat EtIopian kysymyksessä todella slna6rea. 

Tässä on ensiAäinen suuri v41lceus. jota ei su Inkaan vI

hennä se seIkka että Italia Kansainll1 ton jäsenenä mutta 

pakottelden alaisena tuskin voi suostua pakotteisiin sak

saa vaataa.n yhdessä niiden maiden kanssa, jotka ovat Ita

liaa vastaan pukotteita vaatineetl Olen saanut sen käat

tyksen ettel Pariisiaea monikaan uskalla uskoa patotte14en 

mahdollisuuteen. 

PelkkllD moraaliseen tuomitsemisdeklaratloon. knten 

vi1ae YUOJUa. Ranska taaaen V&1'tII&sti ei .liO stu ft.an T ...... 

Ui koQtMaQul.yia toimenpl tielU.. .!len kerrottUA ettli 
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FLlNDIN olisi v mis neuvotteluihin uudesta sopimuksest a sii

näkin tapauksess, ettei Saksa vetä1s~ joukkoJaan pOis vy~

hylckeestä van ainoastaan suo stulsl siellä pIdettäv I en Jou.lt

koJen luvun rajoIttamiseen ja lupaukseen olla vyOhykettä 

I1nnoittamatta. Tämä, jOltaln "intresseeratulta" tahol t a (Lon

too 11 lIikkeelle päästetty tieto . jonka myös eilen 111&1l a 

IlmoitIn puhelimitse Herra Ulko siainml nlsterll1e . dementol

dan tänään ~anskan hall Ituksen puolelta hyvIn kategoorises

sa muodossa. Ranek n hallitus eI siis vielä t~do takti lll

sist syIstä luopua tuum kaan alkukohdast . Siitä, huolimatta 

luulen ett ä sen t painen ratkaIsu on ainoi t a mahdolllsuuk

si jos glantl saad an edes sIihenkään . Sltäp itsi on 
11 

hyvIn vähän l uulta'n\a e tt ä HITLER s iihen suos1nlsi. Tämäkin 

pIenI v~lopllkku on siIs sangen himmeä . 

III. 

Huhut Ranskan halll1nksen r ekonstruolnn1a ta eivät ai

nakaan t Olst&iseksl pidä p&1kkaana&. RansltAa.a ei ole tapa

na ~utella h&lll1nksia ulkona isen uhan alla. , 

samoin ovat huhut osittaIsesta mobilisatioata väärät. 

Totta on ett ä kaikki l omalla oleva t sotilaat on kutaut~ 

kaearmelhln Ja e t t ä itäraJan linno1tusvT~hyke on pantu -en 

4ta t dtalert.-. Huhut sIitä että yleIsesikunta lnaistolal 

-sotilaalliaiin toimenpiteisiin ryhtymistä ova t v ikaasti kontro~ 

lOitayat. 

HI~n ehdotus että r&nalca l aia-aakaal&isen raJan mo

le.mjn puolin JärJestettäisiin soti laaton Y78bTke. on luonnol_ 
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lisesti Ranskan kannal t 

tusjärjestelmä perustuu 

on pantu monia kymmeniä 

mahdo ton, koska s en koko 

itär ajan linnoi~8systeem11n, 

jollei satoja miljaardeja 

puolus

j ohonka 

Se 

ti Italia, 

myOntävä8ti • 

nykyisistl1 

alkua. Sen 

tä Ja se 

IV, 

jok tilanteesta eniten byötyy on luonnolllses-

ok näppärästi v st&si 1 komi tean ehdotukseen 

Täten Italia pääsee i käänkuin huom amatta ulos 

v ikeuksistaan. Jopa ennen sadekauden varsina i st .. 

ei tarvinne enää pelätä pakottelden kiristämis

saa uu delleen keski ttää päähuomionsa Eu..rooppaan, 

jossa se voi Jos tahtoo n~tellä huomattavaa osaa v aJan 

k1elekkeenä. l..VSSOLINI voi sanoa puol1ylpeänä: "Taas minua 

tarvltahan - - -". Pääaslahan Italialle on, että Etiopian 

konflikti on s 11 rlyn,yt taka-alalle. Samalla kun roSOOLINI 

voi viitata huomattavl1n voitto1hinsa Ja pakotteid.en suhteel. 

liseen tehottomuuteen, on toiselta puolen niiden teho kui

tenkin ollut nUn suuri että hän ka tsoo paremmusi SU08-

tue neuvottelu1h1n kuin Jatkaa voi ttolaaalca&Il kullcw:i.an. Ja 

tämän laLu ttahan KansaInliiton prest1ge on pelastettu, RI'!

LD.1n teko to1 aen yhden hTvän mu.ka.naan että Etiopian 

ton:U1ktl voitaneen JärJ eatu. ilman että kenenkäl.n tarv1 t-

aee - kuhn Dl1nUD on ollut tapana sanoa .. WIIIIl1staa moraa-

11.ta eilallA... TO.1n e1 rauhaneM018ta vi~lä ole sOTittu. 

Ja aUnä kai t DGU3-parka m1hDll1n aaanee laskea erä1s11n 

IIOraal1a11n .n.. ..... 81lmänsulkem1aUn Y8UvJAI1811k1n 

PU"ölel ta. VlhempUn kuin UV.u. - RO.umn ehdotuk .. enhaD WSSOw 

, 
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LIII t uskin voittojensa Jälkeen voI suostua. 

Täällä kertovat lehdet tänään että MUSSOLINI Ja 

U3 kÖlt t äislv ät Euroopa.sa vallitseva sekavaa tilannetta 

hTtäkaeen välIkäsIen kautta sondeeratakseen neuvottelujen mah-

dolllauuksla. OlisI ymmärrettävissä Jos SSOLIJIln seur ava 

senne olisI yritys n~tellä rauhanenkeliä, Jollaisen käsi

tyksen syntymistä hänellä kaiken senjälkeen mitä on tapan-

tum t todell on täysi syy koett helpottaaJ Siksi hän 

ei myOekään ole k llistanut korvaansa Berliinin viimeaikai

sille aireeniääDl11e. 

v. 
Ei voI kieltää että til nne on vakav~. Sekä Sak-

san että Ranskan on vaikea luopua asemi sta.an. Lontoon välI-

tyst~htävä ~ muodostua nyrkkeilykilpailun a rbitr attorln koh

t aloksi Jonka kilpailijat vahingoasa tyrmäävät (kuv lainat

tu eräästä tämänpäivälsestä pllakuvasta). KUitenkaan ei ku

kaan puhu. aod.as ta , eikä ai tä varmastlka.an mIkään u. slanomti

nen m a tahd.o. l1\l.tta onko mahdollisuuksien ulkopuolell et-

tä :;:;.;;.=:;.;.;;;... näkee m1elel.llUl.r. tilanteen kärJiatyvän sodakai ? 

On ymmärrettäv1aa' eiitä prag Ja !en insistoivat 
, 

energisil toiaenpi1oeitä, koaka oyat huolIssaan al11o ' ettl 

HI!LER puheessaan Yiittasl -kahte.n Enrooppaanw Ja koska ei

vät antane paljon merkitystä HITLBRin ~~hemmä1le 11sl8e11-

tykaelle että hänen 85-vuo1olnen r~hantar oukeensa koakee 
x) 

my~8 näitl. .-.1 ta. 

l[oskeeko se myö s Tanskaa? 

\ 
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nsainli i tossa on s l is odotettavissa vo~akas vas

tustus HI~LERiä vastaan ~anskal1, Belgian, Fienen ententen, 

Balkan-liiton Ja Venäjän t ah olta, perspektiivi Joka mytls 

kuulema v ikut ti EDElU in Ja i::ALIFll11n Pariisissa. 

T~tyy rehelli ses ti myö ntää, että Englantia ei tä

nään rak steta ParHsis sa. Kailtklal l lruul.ee kysytt ävän: 

• Onko Englanti 1s t vä vai Itikl5 1 Onko Engl anti valmis lu

Ii a.n edes os n 811 tä mihin se p....k:ottl U V n 1" Li

säksi ku lee kaikki alla h iljai s en pelon että Engl nti so

t ilaall ises t i ei olisi kov1nkaan vahva li1ttolainen. Sen 

l aivasto &n on saanut om 8sa m 8saan viime aikoina mur-

h va.n arvostelun. Kell~ali NIESSEL Figaros 1 ekea että 

ensi apu ei ollsi suurempi kuln 30.000 mlestä Ja kOr-

keint 500 lentokonettta.. Unob.4 taan .=;.ngl8.Jlllln c. VUD mOra&-

llnenkin merkitys. 

VI. 

Dlulen tunnont rk st! ylläole ssa esittäneenl 

nyt Juuri vallitsevia mlellpiteitä. mut lisään että ti

lanne muuttuu Joka hetki Ja että tämän s pueaaa per1l16 

aen arvo on enää vain historl linen. 
/ 

H. H 0 1 m e. 
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Helsinki. 
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rI~lle 5 kappaletta a11..a1nIttuJa ~portteJanl: 

11 :0 11: T1laan •• 

PuuttuT uppal. m-aatak1n rap.rtista to1aa1-

tet K1ni.terlGlle toisen l~.tyka.n 1hte7d •• sä. 
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RAPORTTI n: 0 11.. 

P~l1~ ssa 19 p:nä IIlfAll, kuuta 19 .... a~. 

Asia: _ 'U1UAt. _____ .. __ ........................................ ___ .. . 

I. 

Sal a i ne n. 

;, 8t :/ ... ( . ... . 3l . 

.tG. J . l' 

Klllnen ~tln· tT-7f. olls1ko luultaTaa ettl. Jo. 

mle. h.lttu Tl.raan talon akkpnan r1tk1 tlTelll, k •• tl1.t 

klma.a1sen pl1TU .u.nnin _llaluIk1JI' • ttaTat tod.ta e1o-

olkooJlPa • "11 

•• n ao4allteet.l.ta Told an olla eri 

at.u.... I'Iin "Kata- 0'-00 tapahtw1 .. n Re1n1n lIl1eh1tTka_ 

JIlk .... 

IIJlat inW 11.1& ,tta Jo. sata 01181 aar •• 1ttaaut .... 

taJ_klton.. ltaYaltaan eUI Re!oSyaShla - .tat1s muta.D11s-

• Ja Qaa.n1 .. a pl.1TU o'1s1 saanut mlua euenku1n bn8&1al1U

to olla! pUB.,-' tot;e....aan nlL1n tapahtun.en, Saksa 011.1 

.,t rauhall1 ••• t1 atehlt'lIl koko Itl1Tallanl 

Ll.ua Uhlll: 

ba tlUu.. tapahtuu ke.elll :D1rooPJ&A niin elu.. 

.on. ~a'l ,UYu. QQIl, t&rYl ttal.Un"'.n eanuam1n bA

saSalU te aRYo." tOMa1si .. ia. .0.0 .. 011 Qllk ..... a su_ ... . . 
Jo. n... Q8~k... .~eUI on kllf'Ja7t. n11DbLin ..... 1 •• · 

.,~a .... UI - ftn&Ul 01181 ~. JI.rJ •• "laåui.-

JAKELUOHJE, 

!...uiMa. . •.. ___ ..... ;_ ...• ___ ..•.... ______ ... ~ __ ......... _u •....... _ .. ___ ... _ 

. \) 
JakeluohJem.Ueja: 

T 1Iv.lllnen. ~ 

T.v." .... n J. "aIkai mini.l.ri~". 
EI ulkornaudu.lukaen tledoilukail~. 
Ei ulkom .. edualuk ..... mlllta ulkoaai.inmln!ate .. iOn liedol-

iukailn. .. 
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u.ppallll Ja - etaUu ..... U.an 1.hU.tl5 .11 mei ta Taataan? 

Koskoya Yol !!!- l57tll klinoJa. kiitoe 

U n • ..kottlt.ak ••• n -tartU· a11Jl et I 

ta- .. & oiteueluontol •• n naaman. Reaalipolitiikalaat1D ap

paranee t a&7ttdnat plULo ..... 

Ran.kalaistln klslt,sta T lals'Tat TIili a~re&Tat 

huomlot • 

It 11a on aaataYa ua4tll.en Euroopan lhte1eVOhlSn. 

Xo... Italu. ei aaa p~ ta rikokal.ta , e1 

. ..& l'al.kUa npaaehtol ••• tl alleklrJoittaMn. 80p1mkl.JI 

rikkoa1... • ~tte.t ollTat ereh47a - 8.1lh~ Bllglannin 

htJ.1Ulllkin a1Aak1n oaakl1 Jo 1Il15ntll • n8 on SU8 ... 

lIlahdolll11Ju1.al1 pl&1t, aih1ll PUlIDIlIk1n puheelA&ll Xau.rla .. 

Yllttaal. pOlltettaT . D.h4IUa lIl1tallt. ei .aa Illtat&. 01-

keuak7.,.,. on .nailtel r~Ull:&letaY&. nata. aUtln P!hUUaya 

~.l.ta .op~.1.ta. S.n 11.~i1 1aIl~ k.,tImn5l11s1.ta 

171.tl 11 halua n,uToUllll,16 Innel1kD.1n aikal.intaan touko

JaUUh T&al.len J melll. 

II. 

Pari pl1TU .Uten k"Ta Brrl.tlle.a ent. ulkOld

all te 1'1 ~1Il PQblUa. Jolta zqqi ...... h&l.lltalk.... oa 

ealb.ton. _U. p..... Ja ulkoa1ll1ater1ll poll_ olle.. a.. 

Joataan ei Tlralll ••• tl. hoi... '"la teh'''Tl1.. 

ll'DIdl oU Belel_ all.k1r~ol tta~1a Loovao.... ~a GIl hel-
~ 

... " ,..&fteUiyl... .".. hI.Illa alel.lal" ~, '1 olla, 

, 

.. 
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s. 

TIDkaan llolnen. HID lstutti ainut ty8huoneenaa nlll'kkaU. 

Josta hän aent1medaal1 aanol ·wTolT .. nähdä alll'lngon laakun 

711 kuninkaal11sen pUiston". 

J.nnettuaan 1eU:auksen :re.ntU:aldalllt - hän on lähin

nä engle,ntilaJ..7sUTlllinen - s11 tä että nllmät (DOUKERGUE. 

TARDI1I1 Ja mmRIolfl t.uTella 1933 - M ol1nt hAnen mle1ea

tllD Tleneet BUlll'TaltoJen Täl.1aet neuTOtte1ut a.e1den raJol

tulta .. ta karl11e, Ja kerrottuaan rait8nkä häA Jo 011 .aanut 

BARlfHoun kUDnUyks1 Joakaan tilaA .1 Uen ei hall1 mkae •• 

laallat äakenmainlttu.Ja henki181tä puolelleen - Jota neuTotte

lUJUl rikkoo. twal.ta seuraaI BARTlIOUn tunnettu "Top.ge apeota-

oul&1re· m ~dI. VenäJälle 

JOukon tähäA aa.alcka ylelaGUe tuntemattollia 7k81 tylekohU , 

h!D sano 1 aina käs1 ttlDunaä Looarnon puUn ltahdenlAI.ekll1: 

aen permanentt1 01& 1:oa1:1 raJoJen koake.atto~ut~ .en 

"partle tempora1rew sotl1aattomucsT,YehTkettA. Hänen mlete.tllA 

koko q.~. tlDä Looarnon JIlke1sena alk1Ula on oUut uu-

~T Dl1lloin J enneDkdkkea.!!i!! aopimuksen Jäll:1IIläinen 

ptloli lakba ole ... ak. KUtta hlDen .. ei ollut tarpeekai 

To1a~1ta aanoJa tuomitak.een tapah~een sopImuksen rikka

als_ ~otoa. 

JIID 011 kn1 teDk.1n op t1ll1atl Ja arveli, DTt kuten 

1.111&, että alltaa tlltu Tol ttaa. e'" Ullai Looarno on e.l

ltaaIl .... taTa Ja että T&~1n uua1 aop1&s kestäis1 Taln 

5 _ 6 TUO tta , ainä aikana Tol te.pahtua nl1n pal~_ etta 

tule",ullU1l8 el enu. ole ååata. 
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JlUut8n ollaan Belgia8sa rauh::.lllselllPia mln tIUll.IA. 

SIihen vailtUttaa. käsi tyksen1 mukaan tä3delllnen luottama.s 117-

lt7Iseen p~ Ja ulkomInisteriin, Jolla on kieltäaAt~alä val

tIomiehen lahJo Ja. Yiten h7Vää WnenääB todlstaakaan s~r&ava 

melkein huo atta JälQyt tap~ •• 

KAn, ~ten olen kertonut, Joltakaita viikkoJa sit

ten 11 1t alkoipt vaatia r&naltalaie-belgl.u.aiaen sotll .... o

plma.l1: .. n Ja Looarnon aopimukaen Irtlaanomista. van ZEELUD 

kävisi Pariisis.a &&aden Ranskan hallituksen mDk_anaa 81Ihen 

etU vanha sotllauopimua ammloitl1J1 Ja sen siJalle pantiin 

uuu aop1Jm8 Jolta raJoittaa Be18ian Ja RanKan aotil e.lllaen 

v.1Je7den pelkkiin llel.e.1ltUDtlen thteisto1s1n~. Tlaä sopi

IIU II allelt1rJoi\ettl1n ka1lt .... hilJaisuude .. a 6/a. .11a päi-

vää ennen RITLDln vlimelst! pauat.l Pari päivää .enJI1-

ltean van ZOLAND parlamentina kertoi tiililän iltäänltUin a1na.

meuen. melkein bagatel1110iden tapahtum .... - On ilJDehtä et-

• tä ranakala1eet 8Uhen ol1vat suoatuneet aenvuoltsi että van 

Zm;.&1I'D täydeU" anUI. ..... ttol heiUe sanoa ei voIvansa 

~ua8a tapanltse.8& taata a1k&I • ..aan lopimUltaan Jatknv&1amutta 

tlaamilalsten pa1noa~san vuolta1. 

S&Yaaennen sanoen mainittakoon että 7/S . Jälkeiset 

tapah~at Ja 711la&1nitsemani tapahtwD.a tekevät todcnnlkftlsek-

31 Jopa varmakai että Belgian halll~aen kamare1Ue Jattla. 

uv.å. 8otilaal&k1ehdotua tullaan h7VäkQ1&l.Ill, JOllt1n Jolll&k1n 

pleniUa ~utoltai~. Sosialiatien J~taJa h&l11~ltaea.. .a.
»BltUL'DJ: oli 1Q'88 Loo&l'l1on allelt1rJoitt6JIa. 
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!~W aanoa että v ZEBLAlID Lontoossak1n osol 't1 

~seIta selvil valtiomiehen omlnalsuuksla, Jotapalt8l hänen 

slll:Ul1nen a.elllallaa "evankeliumia·. ·lakla· ed~atav&J1 FLlI

DllUn rlnnalla . 011 kl1 tollinen. 

Belglassa valli taava SIlhteeUlnen reahalli8l1~a rUp. 

p~u m;ylSskin s11tl että slelll hallltl1kaet ovat olle.t 

vUsempiA kuin Ranskaa8a J että s.n kautta l~ott&lllls hal

li~seen on aolld1mpl. 

lII. 

Eil.n PTrki p~ellleni Saksan täkäläinen &slalnhol

taJa Jonka ~vln tu.nnen - ~skallan aanoa ettl o18_e Jopa 

~:..I ystäviä. Hän tahtoi keamshlla k.&nssani mielialoista 

Pariisi8aa Ja Juttel~e p~ol1aentoista ~tIa. 

li8esti kuItenkin varovaInen eanoiaa&n1 Jotten kompro.ettolai 

ranskalalsia ~teitan1 • 

• siaInhoi taJa kertoi a1Jm.lle ensIksi ml11aiseksl h.än 

luuli lllhlp&1v1en proaed.n"r1n muodostuvan Lontoo.... TilaAn 

8&&p~.saa perille ovat ellalt •• 1kat Jo historiallisia, Jot.n 

on ~a tlsal niIstä pubn&. 

&s1alnhoi taJa kertoi • suurella .... vl.tuke.Ua· .ea

neenal '1/a ..... 11. 1PLIJIDIlIln p~e111e teke.ään llaoltllk .. n 

valtaut ... t... Klnelle onneal oli Ueto Jo aaapUDllt BorlU .. 

Ilht.. Joten kohtaua lIlUodoatui vlhe.1D epblel17ttlvlkal. 

eikl hlll 81111 hetkeUI luullut ettA ylShe.,i vutu.. tu-

lla! n!lIl auarlkal. 
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6. 

Ael&1nhoit&Ja katlol että eodanT&ara tällä kertaa 

on p01,tet~, Jos kohta Lontoosla on odotettavis.. pltkiä 

Ja vaikeita neu1'otteluJa. JlUtta hllz1 el sulkenut sillll1li1l ... 

,1ltä totla.lalta että. knten hänen sanaa8. sattul1'at, -Jo. 

kohta puta on rauhallinen ,ekä tae,ä maassa että koko 
, ' 

Buroopalaa. p1J:LDan alla k1ehuu ehkä ene än knin lUullaan-. 

'fls,ä euhteeua hän el ollut 1'ähtllllllsallkUn määrässä optl-

1I1stinen. 

Hän el uskonut, knten erät täällä SU1' puoll1'l

rallinen lakaalainen II1nulle eilen sano 1 luule1'anaa. ett .. 

SlRRAU!tn hallltu., k tul,l Joko sen'f'Uoksl että muka rane-. 
kalalnen yle18e ollal tyyt,yaäton FLlNDIB10 volmakkailiin ot

te1el1n taikka sen'f'Uokai että ae multa v&1h4ettal81in tol

,een 1'lelä 't'&hnmpaan (hei1'l d'OmmSSOll parl päi1'U 111 t

ten F1saro,sa su.sgerol -1'o1makasta hallltu..t.- Ja tledetaäa 

hlnen tartol ttan.en marl&lkka PET.lIlfta). Hän pälnnetoin h7-

1'ln rmalra& että !2!! yhtelskunta on merkl1l1sen ykalaiell

aenä tälllD hallUu,kaen takana. T.... ,euraams oU .!!!!!.. 
HITmlRille yllätye. 

Kllntolainta ,110" altä aala1nholtJa lanol oli 

ettei HI!tlRln posltilvinen r&k~.ohJel.a - Jonka 1I0nla 

kohtia U,W pUu. h1"f'ln Ja t ita1'utl 1'allttuina - ole 

kälUettä1'1 yhclakl1 Ja J aaattoaakel "f'Ull pUn"f'htolJl 

1'al_den OhJelMkll, Joeta he U on real1a t01 ta"f'1... 0&&, 

Ja "f'a.ta ~Dh..a1D tol11a Olta. Åll.1DholtaJ~ erikoi.e.tl 

huoaautU pU......... U.. aln.a 1Iah40UOaaDa, että Jluaka '1'01. 
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.1 ~opua D7k1iseatä raJapuolusta •• ~steemistään v~ 011 

HITLERin ohJea .. a UhAn tlhtälvl:ln kohdan t4l'koitu.k.ena 

osoIttaa n.s. mozo.ali.e.t1 etU. hän 1 tae plloleataan on val

mi. menemään nUll pUkille. 011.1 siis väärin tu.lk1t& u, .. 

ta ehdotus'- . niinkuin aIta on melkein ka1kklalla Ranaku_ 

tulkUta, Jonk1nla1eeksi edelly~k.eke1. va.&n o~ se, 

senl asiainhoitaJan sanoJa~ käsitettävä ohJelman kli~atwek.l • 

IV. 

Kinulla 011 tänään pitkä keskustelu Unkarin llhet

tllUzl kans , Joka - kansainvälinen Jur1sti kun on - aa

noi poh tl v&ns& ]q8J1l,Jetl., mikll1 HITLER Tall tai Juuri täaaln 

hetken ltaappt.a.kseU.en .. ollaata pu.ole.taan näet lähettllla 

01181 plt~t vUaaampana Jos KIIfID 011s1 17k~t aJ-.tu

.enaa re&llso1nnln ~GhelllPäIIl, e.1m. lUoden kaksI, Jolloin 

hlnen meneatym1smah.dollilJUutenaa ollsiT&t olleet suure.at. 

Hl:In mainItsI Itse seurcaTat oletettavIssa olevat 

&l'gwDenti t KITLIR1n pUtoksen ~_ärtllllisek81. 

1) SisäpolIIttIset Ja taloudellIset vaikeudet. 

a) Ranskan vUJHa1kaIun a'.",ä1nen erlpura1S11ua. 

S) Englannin hal11tak •• n 8i.&1nen het'l'OgenI~ •• 

~) Se .e1tka etteI VeaAJa v1.11 ~e lt.elln 

tarpeek.i vahvu.1 Ja pelkää UAn painostusta. 

5' It&l1&lals-etlop1&lainen konfliktl. 

Omasta pu.ole.taan llhettl11a lAhlAlla ~ull v11a.l

.en nl.klSkoh4.an vailD1ttaneen HI!I.1IR1l1l. oleutta 

k&al1 V&1'II&. Sensl.1&. h&Il e1 laiat... uskonut Sataan .1 .... 



polIIttIsten seikkoJen olleen v_ikuttama8sa. LIsäln 

tA HYMANS puole.~ pIti Juuri tätä vIimeIstä ar~enttIa 

vo1matk&~anal OIlA.ta puolestani luulisin että HITLER1n 

koi tua 011 tilli "'MkhU tu&11a a1nuaaa4a MoaJto'Yalle 

peä iatu. Jos niin on laita, on luonnollisesti SUomen 

tautuminen tilanteeseen erittäin arka palcottaen meidät PYfI7-

.ään m.hdollis1aaan neu'r&alIsina. 

SelvU on että Jos HItLER laaki rgumentt1In n:o 2,. 

s.o. lUKan deäiseen erIpure.Il111.Uteea, hän l.aki väärIn. 

P lUn'Ya. toin. hänen ka&'ppau.kaensa on 'Yain ollut omIaan RU ... 

Jtan siaäiaiä 'Y&statohtla hei kent ämiID. 

Merkilliatä kyllä lähettiläs ei ollut lainkaan nr

ma 11 tä että HUsIna. Jos sinne mennään. tuomio lante .. 

Ranskan hyvätai. Hän piti w&stakohtaista tQloata luulta .... 

paDal' 

PuhuiJae Unkarin lähettllUn kanssa III1ns ItänUan 

• Ja Unkarin JohtohenJt1llSiden para1kaise.ta k~nn1stä Room ....... 

.u'Yan aelYiatl llheUiläs koetU 'YlhantU näiden k!plt1ea 

merkitlstä sanoen nIistl plltetTD Jo aikoJa sItten. HID 

koati1 ilmeiae.tI a1Jt&ansaada sen käsit,ksen ettei, n1inJtu1n 

aaia.al&1 ta l1eXl.eJt1n. näillä ltä;rnneillä 01. mitään 

ta teke.1stä 'Yl1a.1eten tapahtu&len s.... HID sanoi 

.elYlat! että ma1n1tut ~ohtohenlt1l1St ol1nt WSSOLIlfIn 

al. 
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9. 

v. 
21/a. xnn P-~I~ eilen kamarissa J~ sitten .enaa

tis.. antoi deklarationaa. Joka 011 hark~ttu Ja ehel, curl 

oaa kam&r1a. oikeistoa J osaa kealtuataa; lukuunottam .. tt... 

nousi PY8t1JU häntä kunniolt taakaeen. Senaatiaaa kaikki yhtä 

senaattoria lutDnnottaaatta tekivät 8aaoin. Tämän 

lamentti haJaan~i • 

01keistolehdetkäln 'ivät voi kieltää FLlNDIBln men ... 

tystä v .. 1tka antavat lnnostuksell.en ymmärrettävIssä olevan 

sordlinon. },{Utta DI1'öntu. tlQ'W etta FLll'IDIN teU.lä hetkellä 

edustaa vIssiä symboolia. 

Aivan riippumatta siitä miten neuvotte~Jen nyt k." 

on ilaeista että FLll'IDHln koko taktiikka on ollu t voimaJt

kaan esiintymisenaä kautta. pakottaa Englannilta sellais1a 80-
el 

tl1aallisia avuaantolup&Qksia, Jolta 8iltä /t~än a~a ole 

vol tu pusertaa uill,. Tätä IPLAlIDIB kutsuu "Strell&J1 

palautt&misekll-. Kaikki !lUU on ollut CilneDllllän taikka väheJloo 

_111 8ilalnlwaettft.. Tllmä selittää myös miksi FLIJfilIN -

ka Jota oikeistopiirit täällä eivät heti Jmmärtäneet talkka 

tahtoneet yamärtll - eräissä sivuaeikolaaa antoi peräln. 

Että t .. 1 käsi t7s ei ole väärä ka,- i1ml :Belgian 

plla1nister1Dk1n eills,.ti .eloatQkaesta k .. arl ..... 

anoi että ttBnglaa.nln ~p ... a tulevalRuU7Potee .. l on ens1-

al.1nln 1 .... ~1IIl .en aaan hi.toria •• -. llaailwainiahrt DB! 

MDOl alA1llle eUU!. etteI ko.taan tlhln ..-.akk.. Ranaka ole 

tll1a1.ta lup ••• &nglMDUt .. .a&mlt. 
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10. 

JUltUmlle m I tentIn odUtamaan onko Sakaaata odot.t

taTIaaa oleTa r eaktIo nl148n lupausten merkl~8tä heitentäT •• 

V. 

VaIkka luuUsln että aodan'Aar& tlllä hettellä on 

ohi , en ToI kieltäl että alutamla pl.1Tlä sitten 

tä1.D leTOtOll, .111ä hetkellä näet Jolloin n~ttl aUtä et

tä :ruJfDU. .pl.1ll.a.1I.D etta Ta1l1 T01lllapol1 tUkka 

1lI1roopNsa on reaHte. tti , .hkä he1tt~tTla1 saman T01maPOl1-

tUltan Talt&aå. luotta.n Ranskan täaänh.\klae.n .b'U ... U ... n 

,,~teen Ja VenäJän tllll..änll.tt1 ... n ehdottoaaan apuun. luot

t •• n .,8. EnglannIn neutrallteettl1n. vaikkakIn hyTtn 

ett.I BelJ1a llaan _lUUa lIIEU'.et.I Ranakan kansaa - toal

aala Josta vamuUcltu1n Bl"1aseU •• ä TI1me Tl1kolla J Jon

n muUn er&1den toll.egoJ.n1 suu.'a. 

Joa tohta koaprca1s81 .D7t a anaaadaan 

tehtl1a111l l'&uhoJa 26 TUolt.tal et.enpl1n. pIdetllll tUlla 

akalooa1na .ttä Jollei Il1't n",te'. hulpa1 ta, platko1ll .... 

tilann. uual1ntuD.. HI!LDln ... 1l'1 Kaapf'l •• n.. ~11 aop1aua

ten Ja hänen 811h.t aananaa KlSn1gab'rsI .. I: • lU,nulla on 

Ta1n 7t.l tuOMrl.. n1m1ttl1n Sataan a.n.w• todlataTat ran.

kalaIat.n .tel •• t. .tt.l hlD &10 8Op~al. a,Oh-.mlnklln 

»1 tll 1auul1..... Joa Ranska .D7t p.rlUlllt77 lI.rki tahl •• .en 

plaJc'tolata eor1laa1.ta tohen luokan TalUoka1 J sataan he

guoJl1aa aamae1'M&lla. 
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Yleinen käsityshän on ollut tähän saakka että vaa

lit Ranskassa, jo tka t a pahtuva t huhtikuun 26 ja toukokuun 

3 p:nä, tuleva t menemään vasemmalle, jos kohta maanvieremiä 

ei tule odottaa . Tätä käsitystä oikeuttava t monet seikat 

kuten yhteisrintaman muodostuminen vasemmalla, työttömyys, vii

n1n ja maanviljelyksen pulatila y.m. 

Rupeama tta tässä näit ä kys ymyksiä viel~ yksityiskohdit

tain erittelemään t ahdon kuitenkin huomauttaa että HITLERin 

viimeinen kaappaus, kuten jo ennenkin olen huomauttanut, on 

aikaansaanut Ranskassa varain voimakkaan kansallisen keskitty

misen ja galva.nisoinut puolustustahtoa • 

Jouduin eilen eräällä lounalla istumaan radikaa11puo

lueen neuvoston varapresidentin , rouva (J) SCHREIBERin viereen, 

joka minua use1n informoi sisäpoliittisista seikOista. )(es-

kustelumme kuluessa utel1n häneltä mitä hän luulee vaaleista . 

Hlmmästykseksen1 hän Tastasi radikaalipuolueen olevan kiitolli-

sen jos se tulee saavuttamaan Dyky1ae,!l Tahvuutensa. Kun 

mettel1n tätä Tadtausta san01 hän lyhyesti nä1n. 

Ulkopoliittinen tilanne on äkk1ä horjuu~tanut Tasemmi .. 

JAKELU O HJE: 

LIE 1: A .. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T avallinen ja 1Ia11la1 ... . .... mlniaterlOlle . 
EI ulluNn .. eduatuk •• n t iedoltuksiln. 
EI ulleom .. edu.tuklen. mutta ulkoasiainmlnlaterlOn tledol

tule"'n. 
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ton yh te isrintamaa sikä li että radikaalit alkava t pelätä 

yhteisty6tä kommunistien kanssa s.o. pelätä ehkä istuvansa 

kommunistien kanssa halli tuksessa kun itära jalla jotakin ta

pahtuu. Puolustuskys ymys on siis aikaansaanut repeämäntapaiaen 

yh teisrintaman eri ainesten välillä. 

On hyvinkin ymmärrettävissä että nykyinen hallitus, 

jonka ulkoasia1nm1nisteri niin voimakkaasti taisteli Lontoossa, 

luonnollisesti ei ha lua, jos tilanne kärjistyisi, joutua kom

munistien armoille mikä samalla merk1~sisi korvan liiaksi kal

listam1sta Moskovaan pä1n. Kaiketi my6s HITL~in (mielestän1 

hänen kannaltaan va roms ton) tunnettu v aroi tus Ranskalle sitä 

muka uhkaavssta v.llankumouksesta on pannut radikaalia i nekset 

tarkistamaan ohjelmanaa. Eikä tule unOhtaa, että ELANDIN lop ... 

pujen lopuksi on oikeistolainenl 

Ylläolevan k iintoisan tiedonannon merkitystä vähentää 

tOS1n ~e tosiasia että ulkopoliittisten seikkojen vuoksi vaa

litaistelu ei vielä todellisuudessa ole alkanut ja että sen 

tuoksinassa vielä paljon voi muuttua. Ranskan vaalijärjestel_ 

mIä ei ole muutettu, s.o. ensimäisen ja toisen äänestyspäi_ 

vän väliaika tulee nyt kuten ennen kulkemaan lehmäkauppojen 

merkeissä, Jolloin radikaalit aina ovat olleet valmiit uhraa. 

iliaan 
Joitakin periaatte1taan säilyttääkseen poli1ttisten naapu_ 

rienaa aVUlla .~ldeck-Rousseaun ajoilta saakka taatun valtansa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa hnhti~UD 3 p:nl 1936. 
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Ulkoasia1nmin1steril511e. ~ C"~ 
H e 1 8 i n k 1. 

LlhetlD täten ltuDnioittaen Ulkoaaiatna1n1ste

r11511e raportt1n1 n:o 13. Joka käs1ttelee aihetta: 

Ulanne. 

l/~4 . 
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A s i a : ... ~.1l..a.r...a .•.. ......................................... .......... 

HITLBRIn va8tausta odotell.S8a 11enee syyti h.tki •• n 

tarlta8taa t1lannetta ,Ja er1teUI s.n edell)-t;yksll. 

Ranskan suuren ;yle1sGn tanta on e4elle.n ~. 

Ransll:&n n.k. yleinen mie11plde. pl1maatoin kUin englantilai

nen. e1 ole unella.. vaan aina valpas Ja valvellla~ Ran ...... 

la1nen val tioJllJ.e 8 el koatun vol k».yttU maanA ~ 1e1 •• n JIlJ.e

l1plteen paBa1vUeettIa argumenttinaan. Pl1ma.toin ;yleinen mi .... 

11p14. on aina •• lv1l1ä tIlanteesta Ja aen e4.11Jt;yltsi.tl Ja 

vaatli •• nvuoksi omilta val tIomieh1ltlln Ja mu.14en ma14.n Joh

taJilta selvll puhetta. S1ihen voIdaan luonnol1iae.tl v&!lDlt

taa taitavalla propaga.n4.alla Jmtta aitl on v.nea DD.kut .... 

nelnen kIsIt;y. tUlli on ettl~ mten .rllA tv.tta

vanl m1aQlle sattuvastI aanoI. ~oppa on HITlER111, min 

arUBOn.. Josta hliD. Irrot._ lehd.n tol .. nu. Jllkeen kenen

kiila tahto •• tM lh4en leMeA vuoka1 Nve ta aot&1s11A v statoi

.. enpU.hUIl. Kulta.,. ei luota tIälll RI!:LWR1Il h,yvUn tahtoon 

eikl. hlll.n uuslan la.paa.Btenaa vilpIttallJ71;een vaan lt&1l13t1 u ... 

toyat ettl na RI!lBR on -v&l.a1.-. sota on ovella. _tta 

toiselta puol.. Jolta1.en ,..... t&l1l1 ,..artll .ttel Ranalta 

JAKELUOHJE: 

................ _ ..... _._._ ... ~.P_I.lJ._salA. ____ .. .. __ ._ .... _ .... 

UI 2: • 4. 

JakeluohJem.lleja: 

T.v.lllnen. 
T .... llln.n J. 1I.Ik.i . .... . .. mini.t •• i!!lIe. 
Ei ulkomaaedulluko.n tledollukoiln • 
EI ulkomaaedullukaen. multa ulkoaaiainmlniat."I!!n tledoi

lukoIIn. 
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.a,yt enU. alota sotaa vi1meh ten tapahtumien vuoksi ~a et

tä tlmänkertainen sodanvaara päivä pUvlltl pIenen... Näi.

tä moleamlsta toslaBiolsta ~ohtuu eräänlainen reaignatl0, 

Joka lyö leimansa eUmUD. Tainanrannalla alkaa nlet hu.

mottäl uusi tilanne seurauksena slitl ettl HITLBR de taoto 

on pelin voittanut. sanoin viime raportissanl että HITtBR 

laski väärin Jos hän laski R.anskan sisäisiin eripuraicuk

slin; mutta hän laski oik.in Jos kuten luulen hln laekl 

vaali.n 1~.1817te.n. Joka ehdottomasti sitoo Joht~Jien tol

m1Jltav pauden. 

FLABDINln äskettäinen puhe 

Sakausa tapahtui kansanllneaty •• 

samo na päivinä Jolloin 

oli .rittäin kuvaava s.kl 

hänelle itsell.~n että ranskalaiselle aJattelutafalle yleenai. 

Puh. 011 k1eltämlttä erittäin tutav sti laaditta. Se kos

k.tteli kaikkia tlaln h.tken kysymykali ranak&~a1s-aakeala1-

SiS88 suhteissa vaatIen HITLIRln puolelta JOkaIseen nlbden 

s.lvll kannanottoa. Siinä .uht •••• a s. oli t"dell1n'n pel

li~va ylei.estl mlelipit ••• tl. MUtta sen heikkous oli sii

AlI. että a.n pitI FUII.I)I1r, Joka on liian kuivahko. ehkl 

~ös lIian arroganttl, klken.mltGn antamaan esityk.elle.n lI

haa Ja v.rt. Ja .e 011 111&tal retrosp.ktllvin.n, lilaka1 

reallte.ttivlera.. Jos FL&BDI1r s.n.l~an ollal lutinut 

konstruktllvlsen. vaikkapa Jossain mlAr1n ld.ologl •• n ~.

valaua4.c ohJelllllll Jon ".en •• - ma •• olha, UIlohtaen h.tkeksl 

.oJt.Rate. rlkkoa1 •• n t.pah~.en. ollal hln välttYDT' .iltl 

vaaraa" a1hlakl hln DT' lakea1, n1IlUtUn että hlll tllalD 



xl 
k~tta antol kaiken alotteen vastapelaaJalle. 

!Ulee kysyneek8l, to1m1ko todellakin FLANDIN omalta 

kannaltaan oppor~un1sestl k~ttäeS811n kontliktin alua.. aikai 

voimaka8ta kl.ltl, Jos hän.n tarkot tuksensa oli vain saada 

Englanti Jokseenkin 8iihen mihin hän sen sai Ja Jos hlllen 

aa.noJena takana ei olluttarkoitustakaan vedota asd81ill. 

En näet vielakIIn usko liikekannallepanovaaran olleen niin 

llhelll, huolimatta siitä että viikko sltten hyvästi lähtees

tä sain kuulla että mobl1lsatio ollsl ollut hiuakarvan va

rassa Ja vaikka itse Lontoon kokouksen alkaessa olin sangen 

pessimistinen. 

Siltä että Ranska ltslpinta1sIsti pltää kiinni _ 

mihinkä se on t~sln oikeutettu Ja aikä on ymmärrettlvlaa& 

sopimusten pykällstä alheu~u se kuva että uusi Enrooppa 

alll:a. hahmottua ulkopuolella Ranskan. HITLERin pelkUmltte~Y8 

ma",at Sohl1le. Itävalta JILrJeatlä soti all1set olon8& Ver

aaUlesiata rl1pPUIIAtta. Unkarissa Ja Bulgariassa on .ua odo

t.ttavl.... Turkki vaatii oikeutta saada llAnoittaa uudelle.n 
t~ 

a&lmlt J.n.l. TIIIlID UUden Euroopan IAoJakai pyrkll,., varain 

kouraaa~tuvl1la 4eaagoogiall1a vil1kappaleil1.~ HI!LIR. JOnka 

plr1mmJ1aanl t&rkol~.na on 171541 pIratal.ikai a. BQrooppa 

mlkl V.raall1.al... luotlin. 

HI!lER koet~ puhelaaaaa Ja kirJoitukslaaaan usko

t'lla a&aila&lle • UI t04.l11aea Sakaa on alkUu' ou.. ole-

af'. TIIaUD Julaldu HI!I.1m1a ",aataika.. teoU todlaba 
tllllA klLeUyuen ol.bak.l. S.n alue.a olna plaldoirl. on 
a1U'l .","tlrJ.lal kllD.tien .t.e8T& •• wa pl!nvutaiaeen ..... 
taaA. Se On al.hea klrJolt~ Joka klsittll voittan. .... 
pUla. S11 tl 'rio.en. 
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massa vaata tammikuusta 193a. Tämä on luonnollisesti käal-

tYakant.. Jota ranskalainen ei vol hyväksyi s11lä hän ltat-

s.lee ei ainoastaan, kuten t ekee parvenu, eteenpäin v an 

mylS skln taaksepälll. Samoin be 19iala inen. Brysselin suurin 

leht1 -Le Soir- huomautti pari pälvää sitt.n sil111 ettl 

BXIJ!RMAD -HOLmlG 4 p . el omuta 1914 Re10hstaghsa sanoI 

s.uraava t sana t: "Ke idän JoWtkoJllllle Ova t vallannee t lwt ..... 

burgin Ja ovat tälll hetkellä kaJ. t Jo tunkeutuneet Bel

gIaan. T~ä on ristiri l das sa kansainvällsten säädlSsten kans

a •••• •• • Vääryys. sanon sen avoimesti, Jonka täten te~e, 

aen me korJaamae kun sotilaallinen ~rkoltusperämme on aa&

vutettu" . Lehti H sU ett ä 7/S ei todIsta B~-HOLL

WEGln itsessään merkillIsen Jalomlell~yd.n Jatkuvaisuutta. 

Ja Jos kohta STRESEKAlNiltataan ei rl1ttänyt ainoat&k&&n 

pahek .. va.a sanaa sen Johd sta mi1l1. Belgiassa tapahtui so

dan alussa Ja aikana, niin muiste taan tUlli e ttl saJc.an 

a1lloinen suurläh.ttiläs ParHs1ssa muistelm1aa&an pahekw.u 

ayvlatl Belgian VlJ.tauata el ainoastaan stra teeg1aen.. Ja 

poliittIsena virhe.nä vaan tolaen kansan itsenl1~den Io~ 

kaukaeAll. SUurI Ihe tUll a sanoo seuraavat sa.nat: -sat.. tu-

Iee sukupolvlen kulue.sa kArs1mUD tlaän v~7den lI1uaerta-

Johdonmukalsesti 

Sakaan uud.... • •• 81..... mieh.n, 

kanllOJen yhill. aur •• ta oikeud •• ta elIA 0111&& elllaJ.ln." Ja 

lehdists ykalaleliseD. \uoalta.e .en kohdan HIfLBR1n puh.le-



sa . Johon Jo vIime rapor tllaan! viittaIIn, sen näet ~ 

hän l anoo oma.vansa vain yhden tuomar1n n1m1 tUln kfUllanaa. 

Jonlt& kanssa hln itsensl r1nl1&staa. ftLt'tat o'elt moi- on 

hänen SUUIII&&l1 saanut uuden muodon: "Le peuple o'e.t moI 

e t moi oteet le peuple ft • Tästl aiheutuu loogilllsestl et

te i kultaan täälll kuten Jo sanoin ualto HITlERin uU811n 

lupauk8i in. 

Ran8ka kait teki erehdyksen s11nä ettl se Lontool

.. e i i noastaan vaal;inut Haagl1n lyklttlvlltsl ky~k8en 

~~IA..~.-
sii t l onko ranaka1ais-Delsia:" •• n sop~s ollut rlst1rl1dae-

la Looarnon sopimusten kans.a v &n samalla vaati pyydeU .... 

vlzl Haagin tuomio 1atuime 1 ta tuomiota. Jälkimälsunhln Sake. 

luonnolll ••• tl ei voi mennl. Tästä huolimatta en plia. sIl

ti .ttä aivan rilppnmatta tul.vista neuvotteluista kysymyi 

ransk.laia-v.näll1sen sopimuksen Ja Looarnon sopimusten mah-

dollls •• ta sovittamatto esta olili lykättävä Haa.glin. En 

näet n", miten tulevat neuvottelut olisivat mahdollilet 

Jollei Uml QIIYlQ'S ole au pr'alable 8elvl teU7. Voi .... 

noa • tt.i Ull.. qlymyb.ll.. ole suoranaIsta klQ-tÖl1lll511htll 

merlt1t7Itll. Jmtta silll on 8ik&11 klQ-tlnnelllnen m.rk1t71 • 

• tU Jollei Raagin 1Il1.11pldett.. Qqtä .e JU a1nlaat.l 

hl1rit.emllD kys...... ~l.vl.n auurvaltoJen Ja s.n k~tta 

koko Bnroopan 8i81lisil ~t.lta. !1aIn li81ltal t.,~. lt7-

ql m1t1l koko Ra_isM Ja a.n ltaa.Ua koko Dl1Ialnvlllaeatll 

arbltrage-verko&to.ta on JUeU" Ja mitä ' h7et7" Jollei Ul

lailla aaloU .. ~in lyklU. Ha.ban on lta.1lten kan.ainvIl.1 • 

•• n koUektivl".'in k~un~ •• 



Ranskalainen aJattelee näin: 89/7 1914 tsaari säh

k~ttl Saksan keisarille ehdottaen koko riitatysymyksen &1i8-

t&lll1sta Haa«lln. Tähln sähkeeaeen Saksan keisari eI 
xl 

vastannut, plinvastoln hln antoi Pietarissa olav~lle 

hettl1lllleen tehtäväkal tehdä kaikken.. Jotta puhe Haagl1n 

menosta vaikan1si. Sodan alussa Ju.laistusaa saksalaisessa, 

sodan esihistoriaa vt.1a1sevaasa aaialtlrJakokoelJnuaa eI tsaa.

rin sähkettIL malnltaltaan. Sitliilaitai muistellaan täälll. mi

ten keIsari 1898 auhtaa~i Haagin p~ytäkirJo1h1n Joiata 
t 

hltn kl\Ytti saaa "rosltapuheet- haomaattaen että häneUI. on 

vaIn kaksI tuomarIa: J'UJDala Ja mleltkanaa. Ranskalainen on 

loogilllnen Ja tekee tästä ymmärrettävän vertailun, aaaden 

vetta myllylleen ettei HITLER tu.n.nllsta eikä tule tunnuat .... 

maan ml tUn kaJ1Sainväl1s11. tuomiolatu.1m1a. koska hänelle 

hänen kansansa. a.o. hän i tae, on &!noa taomari. 

Yitä Haagiin .le11. tulee olla! Saoman kannalta 

erittäin valitettavaa JOI sen merkitya korkeimpana JlAvlt

t6mlD& instans8ina kansaInvälIsissä rllt~symykslasä piene-

nls1. 

TItkIUä1nen tyytymättOmyys - k~ttäl.kaeni HevU e&

naa - EnglantIin on Jossain mAlrin Lontoon tokoat •• n tu.

losten tetta tasottunut, nalgnoltunut, _tta häY1nD;rt se 

61 ole. !Ul.l1 lIlU.1ahl.la&n IIkltll että kat.l vUtkoa ennen 

xl 
Hill kirJottl .en laItaan p ri hillan t.-peramentl11een 
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maa~&nsodan 87 tt.ymlstä alannon ••• aa toim •• npan~ diakr •• ttl 

tiedustelu antoi tuloks.k.l , että 71i 80 ~ ~lahuoneen · 31&.-

nistä 011 aakll&la i llll1i.11sU.. .A.UGUR II&nOO eräässä liak.ttäis .... 

s ä kirJoitukseasaan sattuvasti että Englana1n luonnolli •• t 

s,.patiat o"at Saksassa. Jonka kanasa se mitenkaan ei "oi 

kollaboroida. s i llä poliittiset vält tämlitt~Jll.77det pakotta"at 

s.n k~u.n r lnnan Ranskan kansaa . Tämä onneton r&nslc&lala

englantilain.n avioliitto on suureksi osaksi kaiken ny~18en 

pahan alku3uurena, IIII1.t ta li.ne. tuskin väl tettlLvlsslL. Ruota1n 

lähettil ls sanoi minulle pari päiväIL aitten sattuvasti Qrl

läkln , e ttä a i noa Qrsym7sm.rklcl Etll'oopan poli tiikaasa on RJl8'

l annin kanna t t o.uus. 

Lehdi stö on Jo k uan vaIennut Tanskan ulkoministerin 

t unnetusta lcan.n.asta Lontoossa, mutta yleinen mI'itPUe tlLlLllä 

on kaikeasa hilJals~dessa katkera pohJOismaille. J ournal I de 

Gen6ve'is •• n1aimerkki J.J. äskettäin Ironisoi Skandlnawlan 

kolmea ulkomlnls1!erll Jotka "kuten Homeroksen at.nla!i.l'1t lkUn-

t a iat.ll"at .tlop1&lalat.n J aanktiold.n puolesta tDn 011 

qa7lD7ks ... 1L osa maap&llost.... missi nUd.n mald.n intressit 

o"at raJo11ietut Ja Jotka n7t. mn on qss ••• 1L palJoa _~ 

rellllU. t &%'Tot Ja .nnenkaikkea qSJlll7. oman lIIGan QrDD7ks.Ua 

ole"lata intr •• selsta. ollel"at valmiit pettlallD kollektl,,!

te.tln. (SUo .. a ei taasa klrJoltuksesaa mainita Ja on 

lehdlsaä t&alll :tolhlttu vlh1amln kun sensl~ Tanska Ja 

xl 
b uak&lta1al kuitenkaan "aUtU ettlL ä8kettU •• t 

.et pohJot ... lta klinnosta"la "lentlart!klolt& "astaan oll81.,.t 
ta.ta a1eU&1asta .lkU! alUu_II .. t. etU. nUden takalla ol..,.t 
pUri t 011.1.,.t laskeAest tolvo.st_a reall.01Jlt1mah40111.u. 
81_ •• A kautta ...... A .. &ZI. *Us ai"an lII&hloUoaana 8Jl plU 
etta AUO pllrlt a1Jl&k1Jl 08at81 Alln aJa"ell"at. 
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Ruotsi oTat saaneet vakkansa t~t.en.) Omasta puolestani 

rohkenen vaatimAttomasti huomauttaa että pitkin t lvea olen 

Tal'Ottanut lUan su.ures ta ideologiasta Etiopian ltu.lmaUa Ja 

liian ~uresta sikäläi s ten oloJen parallellisoimisesta omien 

ol o Jellll1e kanssa. Sen jälkeen kun Roomassa näin mustapat to

Jen aseottoman p~raad1n 8/10 1935 olen ymmärtänyt kuinka 

varallista on ollut oll a piittaamatta realiteetetsta. Kaik

ki s e id eOlogia Joka varsinkin anglosaksien keskuudessa 

vaahtona vuosi Etiopian Q'symykseasll, on nähtäväati Juosm t 

tyhJlln kun on kysymyksessä pohjOismaille nl1n lähe1aen 

maan kuin on Belgian itsenäisyyden turvaaminen. LAVAL. Jot 

tuskin enää voi syyttää omien intressiensi asettamisesta 

etualalle. koska uuden konfiiktin sytyttyä kaikki muutkin 

tekovät samoin, 011 kuten aina olen usta.l tanut TUttU 

pa.l Joa kaul!:onäld! iaempi kuin nämät ldeoloogi t. 011 ml ten 

oli, sympatiat pohjoismaihin OTat täällä ylläesitetystä s117" 

tä JOIsain mlläria viilentyneet. 

Se Joka tällä he tkellJl. lienee vähemmin tyyty-,Unen 

on LITVnron. HITLERin uusi Eurooppa ei lnoas taan sulJe 

Venäjää pOis yleiskuvasta Taan on tähdätty sitä vaataan. 

Rooman uudet p"7t11klr Jat taasen merlrl1 tsnät että YoakoTalla 

ei 01. mi Uän toivei ta tulla enää hyväksytyksi sika! 

van varUJaksi mrSSOLDIn siJ411e Jota LInIllOJ'F unelaol 

kl1d •• slln Pariisi.sa Lontoon h~tajaisten Jälkean. Ja •• 

.. nka että Liettua on JlrjestänTt Yemel-kyQlll7uen tnd7'

UTIl1" t Talla;.,.i LITVIIOJT1n ahakkllaudalta yhden talOA

poJu. • ..... t leitat ei.," luonnoll1seaU Tllhumä PLAlIDI.", 

tlalDhe t1l:181.. Talkeuksla. 
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Mielestäni ylläolevat haomlot ovat olleet välttä

mättömät Ranskan DnnaD ymmJlrtäm1seltsl ennenka.1ll sl1rr'Jllllll' 

~kyis.n konfliktin uuteen tauteen Jota HI!LERln vaataua 
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KIRJELMÄ n:o 7 v v -~ {-
Pariisi SSA 4 P:NÄ hIlhti KUUTA 19. 36. 

VIITTAUS: ................................ N 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS : D.U.M. I - 19 

1 7~ t ~..l. i> 

t-I'I' 3 ~ . 

J c, . 

U~oa~.l.!l~,1,n~~te.J"ln LLE 

ASIA: Korjaus ministeri E nu..n raporttl1n 

IIE .: A 4. 

n:.. 13. 

Lllhe tystn täten kunn10ittaen ilmoittaa että mInis

teri HOLMAn raportissa n:o 13 "Tilann.ft on sattQnut sel

lainen k1rJoi~svlrh.. että sivulla 5 toisen kappaleen 

kolmannella rivillä sanotaan "ranskalais-belgl&lalnen". p.o. 

ft r anskalala-venäläinen" • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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PariIsissa huhtIkuun 9 p:nä 1936. '. . . 
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"'fo ~. ' ",g y, 

{, , 

OSASTO 

~) ~l, 
Ul koas IaInmIn is te rI:.:ö=.:l:.:l:;e:.:.w. ___ ~ _ _ 

HelsInki. 

• Lähetän täten kunnIoIttaen Ulkoaslalnmlnlste-

rI011e raporttlnl n:o l~t Joka käsItte lee aihetta : 

Ranskan vaali t. 
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Asi a : va!J. i .t , .................. ...... . 
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' '1 _ C.!. ~ ~. 

f I:-'--_A-'ST-O~I' 

Otaak.asia.sta minulla ei ole llalJoaka&.n l1sättävää 

tt siihen mitä a ika.isemmin siitä olen tiedoittanat. En ole koko 

toiminta.n1 aikana a lkomailla elänyt niin hiljaista Ja intohi

motonta vaalitaistelua kuin on nykyinen. Tämä riippuu luonnol

lisesti enai kädessä siitä että poliittinen tilanne on v&i

mente.nut mat lqsymykset. 

Kuten kirjoitin raportissa.n1 n:o 12 n~ttää siltä 

että radikaalien Jo anti8ipoi~ suari voitto pienenisi. En 

uskoiai oikeiston sen Johdosta voittavan mauta kain sen että 

radikaalien menestys ~lee pieneaaäkai. joskin on laonnolli.ta 

että alkopoll1ttinen tila.nne antaa oikeistolle valtt.eJa. Tätä 

paran~utta asennetta oikei s ton leiris8& heikentää toiselta 

puol.n .e seikka että viime Ja1ukm.sina kuten tunnettua oi

keisto ~VALln kan •• a juuri pyr.ki Saksan kanSsa jonkinlaiseen 

yhteis,.mArrykseen vasemmiston oll •• sa. vasten tavallisgnt~ 
I 

_tt.. Johtu.n aaa1laUlkatsOlllultae.dl1,i'ifstl.. kl1vaampi 

laisu114.8.. kuia oikei8to. 

ll ..... u4ula kuuluu ettei muria muutok81a deUA 

odo'etav188k. SensiJaan arvell..-n ett.. Pariisiasa Ja seA 

.lAKELUOHJE. 

................ _ .. _ .......... !&.Wl1Allla.._ ........ __ .. __ ._ 

• a,.4. 

.lakeluohjem.llej. , 

T.valll ..... . 
TavalIIn ... ja lIaltal .... ............... minlaterlOlle. 
EI ulkornaaeduatukaen tledoltukaUn • 
EI ulkomaaedualukaen. mutta ulkoaalalnmlnlat ... IOn tledol

tukaIIn • 
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pärlstOss ~t8n muidenkin suurten kaupunkien agglomeratiois

sa kommunistit tulevat lisääaään äänimääräänsä. yt.tenä ~_ 

nä siihen miksi ei täällä luovuttu, kuten jo oletettiin. 

Qykylsestä vaalijärje stelmästä suht ellisen v alljärJeatelmln 

hyväkli. ol i Juuri pelko että kommunistit. 

leissa saivat noin 800,000 ääntä, pääSisivät muodost en 

yhden kamarin suurimpl puolueit.. SUhteellisen v&al ijärjea

telmln vallitesaa ol1sivat kommunistit viime v aleissa y1-

UmUn1 tull äänimäärällä saaneet noin 90 edustajaa pal!'la

menttiin. 

V alitaistelun kiinnottomuus pistää 8i~ä enemmin 

silmään kun ajattelee millä tavalla esim. L~on BD[U1a v s

taan tehdyn kaUinyOkk~ks.n Ja ylioppl1a1tten äskettäisten 

metelien aikana poliittinen ilmapiiri oli J ittynyt. jo

pa siinä määrin jlnn1ttynyt että monet enn stlyat v &1i

taistelun muodostuvan ehkäpä veriseksi. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa huhtikuun 11 p:nä 1936. 

N:o ~II t'Z z, 
J'- . 

Ul koa si &inmlnis ter16 lle 

H elsinki. 

Lähet än t ä ten kunnioittaen U1koaslalnmlnlsteri~1-

1e raportt1nl n:o 15. j oka käsi ttelee aihetta: 

"Til anne ennen Gen~velln kokousta". 
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.... J? . Å.. R I. ~ ~ .. J. ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 1,5 • . 

ParU, ~.1. ..... ssa .8 . p: n ä uht 1. ..... kuuta 19 .... 36 .. 

Asia : Tilanne ennen Gen~ve t1:l. 

.................... .ko.ko.u.a .ta~ .................................................... . 
I 
i 

011.n tuskin lähettänyt edellisen raporttini (n :o 13) 

ltU.n Parie-M.1d1aaä (ptlolueeton) ilmestyi kirjoitua . 

t iin Ranskan hallib4ksen alot teenputltetta sanoin ja kääntein 

aivan ku.in olisimme kirjoit t aja Ja minä nähneet 

kirjoitukset. Par1s-Midi on aenjälkeen jatka.nut tätä klrJoitte

ltla tuo iten aika ankarasti Ranskan hallituksia siitä että 

pykälien taakae barrikadoi tuina o't'a t luot tanee t pykälÖllltlu.r1en 

puolus tustehoon 
« w 

lainkaan ajattelematta hytlkkäyamomenttn tärkeyt-

tl, 8.0. itse ryhtymättä alotteisiln Ranskan intressien mukai-

sen tltlsjär.1estel.yn aikeanaaamiseksi Euroopaasa. sillä, sanoo 

~ kirjoittaja. Jokainen Euroopan utltIsrakenntls joka tapahtutl il-

man Ranskaa, tapahtuu sitä vaataan. 

Tämä tietysti ei merkitse al tä että mainittu leh

tI taIkka sen henaenheimolalset hyväksyisivät Sakaan rakennu8-

ohjelman. Sen tuomitsemisessa ka~1 ptlolueet. kaikki ryhmät 

ja lehdet ova~ ykSimielisIä. 

1.1:1 tä enainnäkin tulee HITIi!R1.n vastau.ksen a.lku.un, 

Joka llhinnl on luonteeltaan plaidoiria Ja Joasa syytetään 

allleerattuJa sop1mnsten rikkomisesta Jo 11.k1l1 että vaikka 

JAKELUOHJE: 

TavalUnen. ............ _.~n __ . __ ....... _ ...... _. _ ... _ ..... _._~_u __ ._ ...... _ .. __ .......... _. 
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Tavallinen. 
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Saksa pyytlluaään r auhaa vl1 t ~a1 WILSONin U kohtaan. nä.

mät e ivät näit ä koh t1a kuitenkaan reapekt~ku.n rauhanneu

vottelut alkoivat. Tähän sanoo koko ranskalainen lehd1stO 

että HI TLER unohti Badenin prinssi Maxin kääntyessään loka

kuussa 1918 WILSOWin puoleen e1 a1noastaan vedonneen nol

hin ~et~lh1n l~ kohtaan vaan my~skin hänen my~hempiin 

puheisi1nsa , n1menom an siihen Jonka hän piti 27/9 1918 

j Jossa hän m.m. sanoo seuraavat sanat: 

~ous n'aooeptons paa 1a parole de oeux qui nous 

ont aoou1'a a la guerre. Oe sont des gouvernementa aans 

tOl , qui n'observent nul oontrat, qui ne r eaonnalssent 

d 1autre pr l noipe que oelui de la toroe et de l 'intår8t 

6gotste. Sana l a g~antie d'une Llgue des Nations. 

du monde d'pendralt en partie de la parole de gens qui 

se aont m1s au ban de l 1humanit6. L'Allema~e devra dono 

se ta1re une r~putation non pas au oours des n~ooiatlons 

de paix. mais pendant toute 1a p~riode qul suivra, pour 

m'riter d 'y Stra a4miae, et 11 sera! t oompl&tement tou 

d labandonner ~ama1s 1e soin de garantlr oe tte p&1x 

voulolr d'un gouvernement allemand dont les prdd60esseurs 

n'ont ta i ' que par~urar leur parole. w 

Ranskan leb4ist~ el kiellä HITLERin vastaukseen 

s1sältyvllzl SUUNn ~oukon varteenotettavia ehdotuksia, kuten 

kaikki se miki koskee i1masotaa, sodan humanisointla 1.m• 

Tosin niihin .eknn4älrlallnkln kYsymyksiin nähden on 01 ... -

aa ltrltl1kltl&. HUomautetaan •• la. että kanaanälne.t1s Raul ... 

kaa_. ~ota HI'!I.ZR ehdotta. on mahdoton ilman perustu ... 
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lain muutosta. Jotapal tsl naiset Ranskassa eivät äänestä. 

Sano taan että sodan humanisolntipäätös olIsi sikäll vaaral

linen. että sodan Ju!mnusperspektilvl juuri estää sotaisten "'_ 
toivomusten realisointia. 6 sarmement on varmempi keino kuin 

humanisointi. y .m. Mi tä tulee siihen kohtaan jossa 

toivomuksesta julklsen sanan suhtaubLmisesta toisiin maihin. 

huomauttavat lehdet oikeutetusti että Ranskassa vallitsee 

sananvapaus Ja että lehdis t ö ei ole täällä voimasanalla 

hl1littävissä. PERINAX menee nlin pitkälle että kysyy: 

siis tarkoitus eUä kun tai Jos HI TLER ensi kerralla kat

soo opportuuniseksi tapp a muutamia satoja ys täviään. Rana

k&n lehdistö ei saisi tätä arvostella?" 

Kalkki yllämainl tu t näkOkohta t ovat aektlndaärlatä 

Jopa " l' tertiaaJista laatua . Suuri pr1JDäärinen kysymys on Rans-

kan yleisen mielipi teen silmissä HITLERin ehdotus Euroop.n 

kansainväliseksi JärJestelyksi. Tämä taitavasti "friaeerattu" 

ehdotus Jakaisi ranskalaisten mlelestä Etlroopan kahteen lei

riin, joiden mahdollisuus auttaa toisiaan paralysoituisl 

osaksi sen kautta että kaikki sopimukset olisiTat bilate

raal1aia . oSlltai sen kuutta että Saksa vahvasti ~1nnoitt&

malla Reinin vyOhykkeen sulkisi Ranskalta pois mahdollisu.~ 

den tulla ystäviensä vuksl. Tässä on Ranskalle des PUdels 

Xern. KUn tähän HsM että Saksa kleltäJtyy menemästä Haa-

gUn eikä ma.utenkaan T staa ainoaank an Looarnon edustaJien 

19/3 Lontoossa tekeml' memor~WIlin kohtaan, Ranska ka taoo 

RITLlRin uhkamie1isesti ki81t~tJTID yhteiet,0stä tällä poh

Jalla Ja haluaTaD rikkoa sekä Versaillesin rauhan että 
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kaikki ne org nismit Jotka Versailles Gen~vetin ympärille 

loi kollektiivisen turvallisuuden mielessä. Menevätpä Jo~t 

lehdet niin pitkälle että näkevät tässä ens1mä1sen yrityksen 

antaa lillaa Ja verta s111e pax germanloalle Jonka maa ilman

sodan loputtua Saksa tOITOi volTansa toisille dikteerata . 

x x 
x 

Ylläsanottu. Joka luullakseni Jotenkin tarkkaan kuvaa 

Ranskassa vallitsevaa yleistä mielipidettä helpottaa sen v s

taehdotuksen ymmärtämistä Jonka FLANDIl'i toissapäivänä hall1-

tukselleen hahmotteli Ja Josta puhelimessa tein selkoa Herra 

Ulkoasiainmin1sterille. FtÄNDIl'iin esitys käsitti kolme osaa. 

Ensimäinen on HITLERin vastauksen alkuosa.a vastaan 

tähdätty plaidoirie syyllisyyskysymyksestä. SiIhen en tässä 

puutu. 

Toinen osa on promemorlan muotoInen ohje 

4t rollle Jotka ~omlsesta lähtien PUolul$avat Ranskan kantaa 

Gen~vetlssä looarnolalsten kokouksels~ Tämän kokouksen pitlD1-

sestl. Joka Ranskan halll~ksen mlelestä on loog1111nen seu

raus siitä ettl 19/5 Lontoossa muoTal1tu 100 nolalsten pro

memoria on ~t Saksan osalta osakseen täldelllsen baga

tello1m1.en. on oltu erI mleltl Ranskan InslstoIde8sa Ja 

Englannin koetta .. sa sUtä pllatä peläten sen vaikeuttavan 

tulevia neuTotteluJa. Ranska puoleataan Jyrkästi vutU edel. 

1... JOnk1Dlaiata taetta slitä ettei Reinin vyOhykettl lin

noiteta Ja tul.. Ta.takkale •• a& t apankeeesa vetoamaan aluka1 

nU.hia tuanettu1hJ.n garantiakirJdaU.n Jotka Englmn1n 
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3/4 ntoi Ransk n Ja Belgian hallituksill. antaen saman

aikuiseati ylelse aikuntien 15/4 alkavalle kokoukselle Lon

toossa mtl.hdoll isimman suu.rta po~duata. ehkä sUlll'em.p&a kuin 

mitä Englanti toivo isi. 

Omasta puolestani myönnän että minun on vaikea 

käsi ttää ml t enkä tästä ennakkovaikeudesta päästään. Tilanne 

tosin ei ole toivoton, Jos on totta huhussa että Ranska 

tyytyisl tässä suhteessa Jonkinlaiseen nr~tablissement. si-

non etteotit. tout de " meme indio tit de la loi lnterna-

tlonale w• El ole edes ulkopuolella ~dolllsunkslen että 

FLANDIN Itse mielellään näki kokouksen tapahtuvan Gen~vetia

sä 13- komltean liepeillä ymmärtäen tässä suhteessa aaett __ 

mansa vaatimusen Ilmeisen mahdottomuuden tulla hyväksytykal. 

TOlselta puolen EDEN juuri tässä kohden on koettanut, jos

lt1n ~aa.n. valkuttaa RIBBENTROPiil kautta FUhrerlin. hyvin 

ymmärtäen tässä piilevän e.nna.kkovaaran auuru.uden. 

Kolma. 0'" Ranskan memorandwnla sl säl tää n.k. kons-

trnktlivlsen ohje~. Joka perustuu vahvennettuun kollektl

vlteettl1n Genåve t ln pohjalla, Joka estäisi EUroopan jak~

tumiata kahteen leiriin Ja Joka päinvastoin ne yhdistäisi 

a.alatanoe mu~ell.n poh jalll4 samalla kun annettaisiin ma

teriaallata kansainvälistä lisävoimaa Gen~ve'ille ja artik

lalle 16. Sii.: Jakamaton rauha Gen~vet1n miel.ssä kollek

tivlteetln hengessl. Kun tämä ~ee perille on Ranskan vaa

tau. ln extenso tunnettu • . 

Saksan taholta tnll an luonnollisesti vastustamaan 

täti ehdotusta 8ylatä Joita m1nnn täasä et ta.rvi tse eri tel-
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11. Merklllisempää on e tt osa Ranskankin lehdist"l tänään 

Ja Jo eilen, varsint1n PERTINAX (oik.), kreivi d'ORMESSON 

(oik.l, Paris-Midi (p~ol~eeton), paris-Soir (va • • ) eto . aset

tuvat arvostelemaan memorandwnin kolmatta osaa seli ttlen 

siinä ei olevan ~~ta kuin ~anhoJa ideologisia haihattel u J • 

joita Ranska Gen~ve'issä menestyksettä vuodesta 1924 s akka 

on ajanut, volmatta Qinoassakaan kohden tote~tta.a n11den pe-

• riaattei ta. Tämä arvostelu on siksi lillkara että FUNDI1fi n 

asema Gen~vetissä sIitä heikkenee. Tekee jopa mieli ~skoa 

että FLANDIlI on tyytynyt tällaiSeen ylimalkaiseen ohjelmaan 

ei ainoastaan sen~oksi että pikku entente ja m~~t Ranskan 

ystävät sitä ovat v~atineet, vaan my6s sen~oksi e t tä vaa

lien läheisyys estää halli t~st ryhtymästä mihinkään pos i tii

viseen ~~tlsrakenn~sohJelmaan. En pidä senvuoksi mahdottoman& 

että vaalien Jälkeen ~~sl hal l itus on taip~isampi pos itiivi

sempaan ~~ tis:rakenn~tyl!hlSn . Vaalien vuoksi samoin Ranskan haJ.-

• 11 tu.s e i ole vo in~ t l~op~a pykälärin t 8.111&8 t a ko ska selld se8-

ss tapa~sessa heti t oinen p~oll val Itsijoista hyaltkäi si sen 

kimppuun. 

Kun tämä saapuu perille on Jo tunnettua miten Ge

nhe f 1ssä on kä3'D7t Ja voin senTUokai tähän lope ttaa Hsä

ten kuitenkin omasta puolestani että Jos kohta FLA.NDllUn 

esl~ka.n kolmas osa todistaa Ranakan halll~sen eI halun

ne en 17l!dä portteja klinn1 ollen siten tavallaan rist1rildas

aa toisen 08&l1 kansaa. minun on vaikea käsittlUl mitenkä 

kaikki nämä erilvät mielipiteet. joita kansalliset id~t 
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viel ä ruoskivat verille. muutamassa kuukaudessa saataisiin 

yhdistetylksi s~n katon alle. Jokin lehti kysyy eilen 

mitenkä yhteisymmärr,ys on mahdollinen knn jo kesti viikon 

ennenkuin päästi in sopimaan s11 tä kokoontu.vatko 

o rnolaiset ja missä. Ja toinen lehti sanoo: 

lainkaan 10-

1tJumala 101 

kaoottisen maailman kuud.essa päivässä. HITLER luulee luovan

sa uUden Euroopan neljässä kuukaudesaaw• Voisi lisätä: pyr

ki1kO Ranska ollenkaan luomaan nuuttaw Eurooppaa? KUinka 

on ID8.hdoll1sta että yhteisymmärrys syntyisi äkkiä, kuten 

saksalainen sanoo aber Naoht. kansoJen välillä 

tinen, sosiaalinen Ja sivistyksellinen struktuuri on mahdol

lisimman erilainen ja joissa samat johtajat huome~ ovat 

v 1lassa kuin tänään? En tahdo olla pessimi stisempi kuin 

mitä on tarpeellista, mutta v_10pi~jen luku pienenee. ja 

Gen~v.tln tänään alkavaa ylen kohtalokasta kokouat 

kaiken l1sl:lltai Etiopian kysymyksen utl8i, Kansalnl11 tolle ja. 

Englannin kunnialIe varsin tukala käänne • 

Näissä pe.aimistisissä ololssa meldän politlikkamme 

el vol olla muu kuin yk.l: välttää kalkkea joka vola! 

taa aihett. luulla meidän kuuluvan t olseen tai tolseen ryh

m&lZl. Venäjän Järjestelmällinen Ja pelottavan aubtl111 propa

ganda meitä vaataan on nyt Jo alkaansaanllt sen että el 

vain Ranskassa vaan monessa muussa M&&8Sa aletaan pitää sel

viGnä että a. kIllJemme Saksan vanavedesaä. 

P. S. Olen alk&laelllD&.sa raport1ssan1 , unoht&l1l1t ma1nitet. 

että Parlisin auurllhettlllakokoultaeaaa vlime v11kolla FRABOOIB-



PONen lienee esittänyt käsityksensä ausalais-ranakalaisten 

~telden tulevaisaudesta varsin synkin värein. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa touk~ 7 p:nä 1936. 

N:o IOt/7.- zn .. -_. 
3'-

f' l b 
Uikoasiainministeriö~1e, 

--~---
H elsinki. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainmlniste-

riölle raporttini n:o 16, joka käsittelee aihetta: 

Ranskan äskettäiset parlamenttivaalit 

(26/4 ja 3/5). 
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~ A. R .~r .~ l ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ~6. 

Parils~ .. ss a ~ .. p:nä t .O.ukO' .... kuuta 19.~.6 .• J c. . 

As i a : ltatUiken ... ä.ske:t.täu.e:t. .. J).gla-

menttivaalit (25/4. ja 3151 • ........ 
v,".,) 

-
Vaalien tulos verrattuna parl.amentin aikaisempaan 

koonpanoon käy ilmi seuraavasta taulukosta j oka kuvaa lopul

lista tilannetta toisen vaalipäivän jälkeen; 

Puolu eet 

01ke1s~ (Conservateurs, Re
pUbl1cains U.R.D. ja D6mocrates 
populaires) 

Keskusta (Repub1. 1n4ep., . Repub:. 
:. 4e gauche ja Ra41caux 1n4ep. 

Ra41kaaliporvarit 

PAUL-BONCOURin sosialistit (U.S.R.); 
.. 

Sosialistit (S.F.I.O.) 

Kuita sosialisteja 

Kemmnn1 stit 
:. 

K01IIIl. hajapuolueet 
:. 

1932 

104 

~oa 

157 

43 

129 

lJl 

11 
: 

1936 

124 

114 

115 

25 

146 

9 

: 

72 

10 :. 

+ tai -

+20 

-48 

-42 

- 18 

• 17 

• 60 

1 

Rns1mälsen vaalipäivän tulos on sikäli sekin k~1nnos

taTa että aiitA i~enevät selvemmin puolueItten vo~teet. 

Jälk1mäinen vaalIpäIY& on kuten tunnettua enemmän puo1uekans-

JAKELUOHJE, 

. .... . • ..• ...... .. T.av.a]] 1nan . ............................ . 

UE 2: • 4. 

Jakeluohjemalleja , 

Tayallln.n. 
Tayalllnen ja lIaJ1tal ..... mlnllterlGlle. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukailn . 
EI ulkomaaedu.tuk .... , multa ulkoaaiainmlniat.riGn tiedol

tukaUn. 
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lioitten päätösten ja "kaupankäynnin" tulos, Jotavastotn en

s1mäinen vaalipäivä paremmin kuvastaa puolueitten todellista 

voimaa. Seuraava taulukko on tässä suhteessa kuvaava (4 vuo

den kuluessa tapahtuneiden puoluemuutosten vuoksi nämät nu

nerot ovat vain summittaisia t: 

Puolueet 1932 1936 
~ 

Oikeisto 1.650.000 2.000 .000 

Keskusta 2.750.000 2.055.000 

Radikaal1Eorvarit 1.835.000 ~ 1.400.000 

Kaikki sosialistit 2 • ..:80.000 2.527.000 

Kaikki kommunistit : 870.000 1.680.000 

Osanotto vaaleihin oli eri ttäin runsas , noin 84 %. 

Se todistaa aivan päinvastoin kuin mitä lukuisat kirjeen

vaihtajat ja oloja tuntemattomat täältä ovat kertoneet et

tä kyllästymlnen parlamenttaariseen elämään olisi lisäänty

mässä. Jos kohta on muodissa täällä niinkuin niin monessa 

muussa maassa tehdä. pilaa edusmiehlstä ja eduskuntalaitok

sesa, täällä parlamenttaarinen katsantokanta on syöpynyt hy_ 

vin syvälle kansaan, niin hyvin oikealla kuin vasemmalla I 

halUten de tacto julkisen elämän eri ilmaukset. Se joka 

täällä ei:iUi. vuosikaupalla tämän tietää ja tuntISe ja vobl 

kertoa siitä lukemattomia esbnerkkejä. 

Vaalien tulosta ei voi pitää muuna. kuin vahvana 

siirtymiseni vasemmal~e. Kamm1nistit voittivat 62 paikkaa. 
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On kuvaavaa että näistä voitoista puolet eli 31 saavutet

tiin Pariisissa j a sen ympäristössä, mikä huomat tavasti 

hentää itse tapahtuman universaalista merkitystä . Pariisi on 

tällä he t kellä punaisten käsissä. 

On myös kuvaavaa että Pariisin ja sen ympäristön 

valitsemista 60 edustajasta vain yksi on porvarillinen ra

dikaali ja neljä sosial1stia, kaikki muut ovat joko 

toI isia tai kommunisteja. On huvittavaa tässä suhteessa 

deta että vuonna 1889 19 Pariisin 20:sta arrondissementista 

antoi äänlenemmistön BOULANGER'lle. Pariisi on aina ollut 

äärimmäi~ksien käsissä. 

Että tähän vaalitulokseen olisi vaikuttanut ranaka-

lais-venäläinen sopimus ei ole luultavaa. Sen sijaan 

varmasti on vaikuttanut kanSakOuluopetta j iston vahvasti 

nistinen väritys. 

Ottaen huomioon että kommunistit ovat lähinnä ei 

maata omistavaa luokkaa ja kaupungeissa enimmäkseen eläviä 

ja ottaen edelleen huomioon että Sosialistien ääänimäärä 

juuri kasvanut heidän eduskuntapaikkojensa luvun kasvu 
\ 

enemmän tulos toisen vaalipäivän taitavista manöövereistä 

voi liiot~~tta sanoa että maaseudulla ei suuria muutok

sia ole havaittavissa. Siitä huolimatta kommunistit 

neet lisä-ääniä kaikissa muissa departementeissa paitsi kol

mes~; n11s8äkin ovat vain minimeelisesti hävinneet. 

Pariisissa Ja sen ympäristössä n.k. Pariisin punai

sessa. vyösBi on kommunistien ääniluku kasvanut 133.000:11a. 

Departementis8a Boucha8-4u-Rhene, jossa sijaitsee Marseille, 



• 

4. 

on kommunistien luku noussut 15.000:sta 55 . 000:een. Depar

tementissa Nord, missä germam...inen marxismi on vOimakkain, 

heidän äänensä on kasvanut 37.000:sta 77 . 000:een, departe

mentissa Loire 6.000 :sta 23 . 000:een, departementissa Lot 

l.OOO:sta lO.OOO:een, mainitakseni vain muutamia kuvaavia 

esimerkkejä. 

Toinen kuvaava piirre vaaleille oli huomattava oi

keiston äänten lisäähtyminen, joskaan se ei ole verratta

vissa kommunistien ja sosialistien voittoon, seikka j oka 

todistaa kehityksen kulkevan äärimmäisyyksiä kohti . Tuliris

tin ja sen tapaisten oikeisto järjestöjen vaikutus oli enna

kol~ arvioitu suuremmaksi; tosin ei tule unohtaa että näi

den liigojen jäsenten keskimääräinen nuoruus ja äänioikeu.

dettomnus e i anna todellista kuvaa voimasuhteista. 

Vastaavasti on keskustapuolueiden ja varsinkin radi

kaalien tappio suuri. Radikaalit jotka nyt ensi kertaa. 40 

vuoden aikana eivät enää muodosta suurinta puoluetta , ovat 

saaneet rangaistuksensa siitä että he varomattomasti antau

tuivat kommunistien kanssa leikkiin. Radikaalien leirissä 

on pettymys rajaton. 

On myöskin kuVaavaa että radikaali- ja keskusta

puolueet eli kaikki ne puolueet Joihin viiMeaikaiset hall1-

tukaet CEaS lähinnä ovat noJautuneet Ja joista näiden hal

litusten jisenet OTat pääasiassa. rekrl~1~e!t.oTat kärsi

neet tuuria. D811tappioita. 

lIUden nali_ tunnusomainen kara.ktääri ilmenee 

er1koiaestl siiti että I&net ehdotkaisiin näh4en menivät 



• 

• 

5. 

erittäin haJall&. 

vaalipäivä t uot ti 

täyte vaali t uli 

vlna1Ben suuri, 

Ainoastaan 189 vaa~iplirissä ensimäinen 

lopullisen tuloksen, 433 vaalipiirissä 

tarpeelliseksi. Ehdokkaitten luku oli har

lähes 5000, mikä seikka ehkä myöskin pani 

valitsijain pää t 

hat puoluepukarit 

pyörälle, mutta tunnusamai..~ on että van

saivat ääniä huomattavas~i väh~ kuin 

ennen ja e ttä uude t nimet vetivät paremmin. Tässä suhtees

sa on kuvaavin HERRlOT'n tapaus, joka ei tullut valituksi 

en s i äänestyksessä . Toinen kuvaava esimerkki on tunnettu 

devalvatlonist.1 , ent. rahaministeri Paul REYNAUD, joka ku

t en mu i stettaneen j oulukuun lopul la johti taistelua LAVALla 

vastaan vaatien devalvatiota. ja lähentelyä Englantiin. Hän 

on nyt kuten ennen ehdokkaana Pariisin pörssikorttellsaa 

j ossa hänet 1932 valittiin 5000 äänen enemmistöllä. Nyt 

hän . menetti useita tuhansia ääniä ja hänen vaalinsa jäi 

toisen vaalipäivän varaan. Sama. kohtalo on havaittavissa 

moneen hallituksen jäseneeIl ja moneen eduskunnan Jäsene811. 

nähden puolueista r1ippumat~ 

Y1läsanot~ merkitse& tod61l1suudeaBa sitä että va

litaijoisaa on havaittavissa aivan selvä pyrkimys pois n;r

k;y!s!sU puoluepu.kareiata ja pyrkimys -etsiä jotakin uuttaa. 

Melkäi&1a.stå tun~u owlolt& että tämä "uuden- llaanta on 

tapahtunut ä.är1mmäi8en vaaaaniston tietä, JIIlltta tämä on 

luonnollista maassa joka P9hJlmmaltaaD. aJattelee hyvin radi

kaalia.at! Ja jossa suuren vallankumouksen jätj.t vielä 

ka ut.leella näyttäyt~t. Olkeistoyrltyka.t hallituksessa. 

('fABDIID1) .i"ffit ole vienHt se paranplin tuloksiin Ja 

-tuo1.azL1alt pelätlUin maanuclun yhtä paljon lcu1n kaupun.k1.m 
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radikaali- ja vasemm.istopiil.'eissä. "Rågiman säilyttäminen" oli 

kaikkien ehdokkaitten ak*iomaattinen tunnussana. 

Tästä joudumme toiseen toteamiseen, siihen nimittäin 

että kommunistien äänten joukossa oli satojatuhansia ei-kan

munisteja. jotka vaan "uuden" toivossa näin 

Vietin toisen vealipäivän illan osaksi eräässä seurassa, mis

sä 011 läsnä nuori ranskalainen pankinj oh taj a, itse 

poika ja lähtöisin klerikaalis1lOnarkisesta perheestä. Hän 

kertoi äänestäneensä kommunisteja koska hän toivoi sitä 

tä jotain parannusta oleviin oloihin. Ml tä sisältää tämä 

"parannus oleviin oloihin" jota on etsitty? Se on ensi 

dessä kyllästymi~ aikaisemp ien hallitusten moninaisiin täyt

tämättämiin lupauksiin ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin että 

taloudelline~ elämä taasen normalisoituisi ja että ~iskaall

nen tilanne helpottuisl. Ranskassahan tämä aspekti on kaikki 

kaikessa. Ranskalaisessa pikkueläjällä on vain kaksi katset

ta: että tasavalta säilyy ja että hänen tulonsa eivät vä

hene. Se mikä sii.8 on tapahtunut, niin paradoksaalise~ 

kuin tämä. meikäläisessä korvasaa kuuluukin. on todistus 

tä etU Ranska.s.sa on olemassa reaktiota ja reaktiokykyä. 

Tähän tulee lopuU., että kommunistien nalipro-

paganda oli enSiluOkkainen. Noudattaen Moskovan sipaale a 

'rii.ltettl1n kaikkea mikä olisi kajahtanut kansainvälisyydelle 

ja vallankumoukselle. Yk:s inpä vaal1plakaati t kaduilla olivat 

tässä suhteessa kuvaan". Xommuniania vastaan m syvissäkin 

p11reisd aina ollut olamaa .. DlOite sen kansainvälisestä 

luantee~ TämIn tiesi johto mainiosti tällä kertaa vält~. 

On kuvaavaa että •• 1m. Pariisin pörsaikorttelin Taalipi1r1aal, 
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jossa de t'acto ei asu ainoatakaan työmiestä, useita tuhan

sia ääniä annettiin kommunisteille. MOiempien vaalipäivien 

välisenä vappuna vältettiin kaikkia damonstratioita, jotka 

olisivat valitsi joissa voineet herättää vallankumouksellista 

pelkoa. Madridin tapauksia tietysti väheksyttiin j .n.e. T'U

los olikin kaunis ~ äänimäärä kaksistui, parlamentin paikko

jen lisäys on seitsenkertainen (Suhteellisen vaalijärjestel

män vallitessa olisivat kommunistit saaneet yli 100 paik-

kaa!). 

Huolimatta ylläsanotusta ja huolimatta siitä että 

kommunistien suuri äänimäärä menettää osan merkitystään kun 

muistamme että vuoden 1928 vaaleissa kommunistit jo saivat 

hyvän joukon toista miljoonaa ääntä vaikka sitten 1932 me

nettivät 300.000, ja huolimatta siitä että harvoin soppaa 

syödään yhtä kuumana kuin se on kei tettäessä, on tulos 

kuitenkin perin huolestuttava. Olin eilen yhd.sBä erään 

llttisesti ~-n informoidun henkilön kanssa joka on PÄUL

BONaOURin kaikkein lähimpiA. Hän kertoi PAUL-BCECOURin ole

van syväst.1 huolestuneen. Jos kohta puolet annetuista kom.

mtmlsUs1ata äänistä eivät ole lähtöisin vallankumouksellisis

ta valitsijoista. on kuitenkin pelättävissä että johto, Joka 

tietysti on kokonaan Moskovan talutusnuorassa, vähitellen ja 

huomaamatta käyttää tilaisuutta hyväkseen syövyttäen pikkn

annokalsaa. vall.ankumoWtsell1sta propagandaa joukkoihin. 

On tosin mahd0l.l.18t& Jopa lunl.tavaA että. seuraavas

sa. ha1lltukaeaaa tulee ol.emaan porvareitakin, Ja eaim.. Bm

Rlar, Ya1..Icka h&n ea.1 kommunht181aJdn 1InU, ei ole kanuu

rintaman ta!oudel.llseIl ohJelman kannattajia. Nstä huollaatta. 
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on mahdollisuuksien rajojen sisäpuolella, että pyritään pane

nemaan voimaan sellaisia vaalipropagandassa 1uvattuja fiskaa

lisia ja taloudellisia dekreettejä, Jotka horjuttava~ luotta

musta Ranskan taloudelliseen tulevaisuuteen ja sen luottoon. 

Nykyaikainen kommunismi ei Ranskassa vielä koskaan ole ol

lut ~~~iteet~i. Kommunistiset mielipiteet ovat täällä sen-

vuoksi enemmän taikka vähenmän teoreettisia, mistä myös saa 

se l i tyksensä, etteivät radikaalit ja sosialistit ole pelän

neet yhteistyötä kommunistien kanssa. Mutta mahdollisuus on 

olamassa että kommunismi katsoen suureen voittoonsa ~ 

muodostua realiteetiksl. Vaikkakin kommunistien vaaliJulistuk

set puhuivat patriotismista jopa osoittivat so~ella sosia

listeJa epäpatrioott.isina mustina lampaina niin ei pidä an

taa tämän itseään pettää puolueen todellisiin pyrkimyksiin 

nähden. 

Uuden hallituksen kokoonpanosta en uskalla tällä het

kellä vielä mitään varmaa sanoa. On vanha traditio että 

vaalien jälke~ presidentti kääntyy suur~ puolueen joh

tajan puoleen. T"åBsä tapauksessa oliBi Låon BLUM vastuussa 

uudesta hal1ituks6sk. Sen jälkeen kun Låon BLIJI[ eilen leh

dessään Julis\1 sosialistipuolueen olevan valmiin astumaan 

hallitukseen, pidän todennäköisenä että uusi pääministeri 

18e olemaan sosialisU. 

SosialistipuOlueen kansalliskomitea 

10/5 :k:si. Vaa~ senjälkeen kysymy-s uudesta hallituk88sk tu-

lee aelvenmiiksi. Sanoihin aikoih1n valm1st\.Ulee kansanrin~a
siaAr 

puolueiUen paraillaen tekeillä ole.a /POliittinen ohJelma-

luonnos. Todennäk:/:i1.&U kuitenkin on että S4RRAU'l"n hallitus 
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istuu ensi kuun a lkuun jolloin uusi kamari kokoontuu. 

on vanha tapa, jotapa.1 tsi siten koetetaan puskurimais&stl 

vält tää l.1ian suurta entisen ja uuden yhteentörmäystä. 

sinkin valtion raha-asioiden vuoksi on tämä tärkeätä. n& 

kun vaa.t.1vat juuri nä.1nä kuukausina erikoisen suurta huo

miota. Pörssihän reagoi aika vahvasti vaalien tulos", sa

moin valtion obligatiot, jotavastoin frangi on pysynyt mel

kein muut tumattomana. Ml ten käy jos uusi he.1l1 tusohjelma 

tulee pel'in radikae.l1seksi, siitä on paras .xx. toistaisek

si olla ennustamatta. 

Ku'llen alussa olevasta taulukosta käy ilmi on km.

sanrinteme. melkein kaksi kertaa niin vahva kuin oikeisto 

ja k&skusta yhdessä. Radikaaleista noin 20 on laskettava 

kuuluviksi nyttemmin keskustaan, mutta tilanne ei tästä pal

jon muutu. On tosin todennäköisiä että kommunistit eivät 

tule mukaan ens1mäiseen hallitukseen, koska varovaisina mie

hinä tahtovat ensiksi vahvistaa rivinsä. 

Ulkopoliittisesti merkitsee vaalien tulos todennä

köises1öi antinatsism1n ja antifascismin vahvistumista. Koko 

kansanrintama porvarill1.sia radikaaleja JDy"öden kävi 
• 

telua n.1m.enomaan fasoism1a vastaan tasavallan 

Sellaiset tapahtumat kuin helmikuun 6 päivä 

pe las t sm.1 seksi. 
Csuhteessa 

1934 ovat tä~ 

vaikuttaneet voime.kkaaati kansan syvissä uumenisBa, sillä mi

tään epäilystä ei enää voi olla s11 tä etteikö tuo päivä 

merkinnyt yritystä r6g1meä va.ataan. 

Ylläsanottu seikka voi luonnollisesti vaikuttaa Jo 

DT' käytävi1l1 kansalnväl.1siin neuvotteluihin Genåve·iad. JIai-
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nitsamis'a ansait see vielä että Leon BLUM ei erikoisesti 

ole kannattanut Moskovan liittoa, ymmärrettävistä syistä. 

Tämä selvittää osaltaan sitä tosiasiaa. että Saksan lehdls

ta, vaikka se luonnollisesti on tuominnut vaalien kommu

nistisen tuloksen, on asettunut varsin pidättyväiselle. kan

nalle Jääden odottamaan uuden hallituksen syntyä. 
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lituloksiin, kiinnittänevät huomiota • 

Radikaalit saiva' v. 1932 ensimäisenä vaalipäivänä 

1.836.991, ene(. vaalipäivänä v. 1936 1.484.464 ääntä. Jtänimäärä. 

oli siis laskenut .19 ~ ~l1a, mutta he menettivät tosiasiallises

ti 27 ~ aikaisemmista paikoistaan parlamentissa.. 

Vielä kummsnpaa on että tarkistetut numerot osoittavat 

varsinaisen sosialistipuolueen äänimä.ärässä todellisuudessa menet-

tä.n.ean. Ensi vaalipäivänä 1932 S.F.I.O. sai näet 1.964.384 

ääntä, tänä vuonna vain 1.878.500. Se menetti siis 85.864 

ääntä., mutta sen edustajamäärä kamarissa kasvoi siltä huolimat

ta 45~lläl K~lstit saivat 1932 ensi vaalipäivänä 796 . 630 

ääntä, tänä vuonna 1.492.000. Äänimäärä kasvoi siis 89 ~, mut-

ta heidän osautensa eduskunnassa kasvoi 620 :llat 

Nämä numerot todistavat selvää selvemmin, mil.laislin 

paradoksaalisiin tuloksiin Ranskassa nykyään vallitseva vaali

järjestelmä voi johtaa, varainkln silloin kun muutamat suuret 

puoluee' kuten tänä vuaana vasemmistopuolueet lyöttäytyvät. "vaa

l1l1it~OD.., s.o. mo.lemp1c vas.lipäiv1en välissä keskenään 

JAKELUOHJE, 

Taval11Den. 

UI 1, A .. 

Jakeluohjemalleja , 

Ta"alllnen. 
Ta ... lllnen Ja lIalkal ... .. ... .... . mlnl.terIOlle. 
EI ullto ..... eduatuk .... lIedollukailn. 
EI ulkomueduatultaen, multa ulko .. lalnmlnl.terIOn liedol

tublln. 
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vat t äytevaalin ant isipoidut tulokset. En pidä mahdottcmana 

että tämä. vaalitulos tulee antmnaan uuden sysäyksen vaalijär-

jestelmän muuttamiseksi suhteelliseltsi, ja ymmärrän nyt parem

min miksi vasemmistolais"tan omissa riveissä, joista ehdotus 

tänä. talvena lähti, oli niin paljon vastustusta. 

Yhä selvemmäksi käy että oikeisto oli varsin huo

nosti organisoi tunut tällaista hiljaista, melkein näkymä. t önU 

• muttå. pinnan alla sitä intensiivisempää vaalitaistelua varten. 

• 

Tapasin 

varsin masentunut 

eilen latvialaisen virkaveljeni, joka 

tästä.x ) Olemme GROSVALDin kanssa 

oli 

ka kun hån tuli tänne olemne varsin läheisiä tuttavia 

aina olleet eri mieltä siitä mikä merkitys on annettava 

Croix de teu'lle ja sentapaisille oikeistojärjestöille. Olen 

siitä saakka kun viime vuonna kansallispäivänä näin Croix de 

teutn ensi kertaa esittäytyvän yleisölle mieslukuisena, väit

tänyt ettei tule l110tella aen merkitystä suuriin masso1h1n, 

jotka eivät seuraa kreivin poikaa eivätkä 11.ity järjestöön, 

jossa melkein kaikki jäsenttt ovat rekrytoidut amistavasta 

kasta. GROSVALD on ollut toista mieltä ja antanut 

taJien, joiden kanssa hän seurustelee, saattaa hänet harhaan. 

Tämän hän myönsi avoimesti eilan ja oli sen mukaisesti 

sim1s1t1nen, koska hän ei voi nähdä mitään muuta tulevalsuu:Cu 

x) GROSVALD on kuten tunnettua hyvin innokas Rigan diktatuurl.r:=t ~tta.1a. TImIl rfgimen uskolllauua jossakin määrin 
sca.en.~ en TUain e'lievln cl1plCllllUULtin objektUvisuutta. Se uum.. n11n pitldUl.e ettei hän voinut täksi päiväksi sopia 
ku.aHD.1 tap&lllli •• na. koska hänen oli Pakko vi.ttU uud_ 
Hs1'Mft vuo~ipU"'l 
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täällä. kuin s ellaisen, e ttä 

itsensä kDapromettoi, j onka 

vasemmisto mahdollisimman 

jälkeen eduskunta ha j otetaan 

uudet vaalit 

Olen 

vievät oikealle. 

monasti viitannut Fra.nld'urter 

s en tunnetun kirjeenvaihtaJan lehdelleen 

Zeitungin 

pian 

ja 

sUn. Nytkin haluaIlain alleviivata että hänen analyysinsa vaa

lien tuloksesta on aivan samaan suuntaan käyvä kuin edelli

n en raportt ini, ei vähi mm in siinä miten hän selitt ää 

vasemma l le ei merk itsevän ainakaan toistaiseksi bolshevisnia 

vaan uudan e t sintää, erikoisesti kiinnittäen huomiota siihen 

että tämä kansa ajattelee vasemmistOlaisesti eikä vielä näe 

si tä syvää kuilua, j oka on vaaammistokäsitteiden ja bolshe

vismin välillä.. 

Mainitsemista ansaitsee, minkä unohdin viime rapor

tissani mainita, että Matin, joka J a tkuvasti päivittäin ah-

4ietelee. kaikkea: IIlOskoTalaiata Ja kClllllunisUata, kakBi päivää 

ennen täytevaaleja Jul.ka:is:1 enaimäisell.ä sivulla eri otsikol

la ~asen siiU miten Suaai on järjestänyt kamnun1stiset 

uiallsa nUttäen tästä sisäisen rauhan ja ta.loudellieen pros

periteetin. 

x x 
x 

)Dm kirjoitin ja lAbetin edellisen re.porttini val-

11t81 Millä edlnl.1nen peni.1kkittmnelma pörssisBä ja ylei

aaadld.n. Jonka _rtcityaU, en kuitenkaan tahtonut lllotel.la.. 

SeUl"aaYana pI.!'t'I1D&. lauantaina, t.k. 9 p:n&. UaiL P.,UkIrj 

el& kaaToi. a1hautuen 1iILIIIl sUu. että - ke~ wakai 

/ 
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- pörs~i lauan ta1na oli kiinni J joka eräässä osassa yleisöä 

jota spekulantit tiety ssä tarkoituksessa tässä suhteessa 

edesauttoivat - h erätti sen luulon että pörssi oli sulettu. 

Samoin levitettiin vääriä huhuja siitä ettei muka ulkomaa

laista rahaa saatu myydä y.m. y.m. Kuten arvata saa~toi 

oli tämä. kaikki enemmän taikka vähallllltin paniikkia toivovien 

p iirien levittämää tietoa. Pankit olivat keskenään päättäneet 

ettei pörssin ollessa kiinni tehdä aniä.rejä, ettei myydä. 

kom.aa:.1.a1sta rahaa vaan ainoastaan shekkejä ja ettei term11na

kauppoja saa. pankeissa tehdä muussa. tapauks8.ssa kuin salla1-

s isR! joissa nupallinen pakko sellaista vaatii. Paniikkia li

säs ivät kamm 1n1stlsen puolueen sihtearin varo~~tamat lausun

not tulevasta hallitusohjelmasta sakä jossakin m.9.ärin Leon 

BU1Ifin eräälle englantilaiselle lehdelle antama h&."tstattelu 

että Ranskan t uleva ulkopolitiikka tulee tähtäämään aseidan

rajoitterm1aeen -joko ilman Saksaa tai sen kansss-. 

Sunnunt.aina t.k. 10 p:nä sosialistien kl!lnsalllskon

selj1s_, jonka kokoonku~sum1aesta jo viime raportissani pu_ 

huin, rAon BnlIl, joka jo silloin ymmärsi olevansa pakotet

tu ,ottama!lll uudessa. hal.l1tuksessa. ohjakset käSiinsä, piti suu

ren puheen jonka yhtä hyvin kuka vastlllll11stoporTari tahansa 

ollal voinut pitU. Ulkopoli1.ttisest1 lupasi hän kannaUaa 

XuulaiDl.llt."toa. rtmhaa ja kollektlv1teeUi~ka1.ä. frangl1n 

näbd:en hIn lupaa1 ehdotonta kannatueta. aseIatar11sl.lll1. sea~a 

b&n e1 pahmmt. la1n~ 'YIIEl T11"-.s1 t'raaeologisessa IIlUUa. 

kuitenkin 8e1...... lau...... tuuaUal.a.1sen armeijan _rkitJk

~ - .11. puol.uatukam ~tI1Dd.8.au e1 ollut. pahet.t.a~ 

- Taltloaoa1 • 1 SIBd raJoIttui aano1hin -valtion apua lienee 
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applikoitava eräisiin arkolhin hermokeskuksiin" , adm.1nistratio 

luvattiin puhdistaa ja suurta kansallista rakennusoh j elmaa 

kiirehtiä . 

Seuraavana päivänä pörssi rauhoittui, Ranskan 

osakkee~, jotka olivat laskeneet 50 ~ , nousivat 1000 

la yhtenä päivänä, punta on taas laskenut j okseenkin ennal

lean. Viikko on näinollen kul.unut selvän rauhoittumisen mer-

keissä • 

Katsoen valtion raha-asioiden kurjuuteen ei kuiten

kaan totta totisesti tee mieli Låon BLWia kadehtia tehtä-

vässään saattaa maan raha- Ja t alousasiat järj estykseen. Täs -

t ä toiste. 

x x 
x 

L80n BLtIl on ollut koko viikon suuressa touhussa 

valm.1staakseen pohjaa uudelle hallituksellaan. Kamnunistien 

o~otto on nyttemmin lopullisesti ulkopuolella laskelmien • 

Kamm1n1stit haluavat kuten sanoin edellisessä raportissani, 

vahvistaa rivinsä ja ka~soa ja odottaa VOidakseen, 

pääl1em edesvastuuta joskin viral.l.1sesti tulden hallitusta, 

jatkaa hiljaista solutustyötään tulevien tapahtumien varalta, 
he1.ll.e 

m1ld1 !luonnolllseaU on pääasia. BLII( kirjoittaakin 

tänään katkeria sanoja kommunistien uskottomuudesta. 

Red' Qe'1en oSaIlCfho sensijaan on kabottava varmak

si. 8aoin PADL-BCfiCOURin 8oaialisUrybmiin. 

ti ole epUlJraUJdfIlD s11 U. etteikö rAon BIDI ot~

d. pUm'n1a terin .a'lrtma, autta IIDlUt .al.kut Oftt vialA ap&-
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vama~. Näyttää. tänään siltä että PAUL-BCNCOUR tulisi ulko-
Jää. 

ministeriöön, jollei hän / Geneve-m1nisteriksi kuten hän on 

nykyisessäkin hal.11 tuksessa. Siinä tapauksessa Leon 

se ottaisi ~ua1 d'Orssyn, mutta puhutaan myöskin 

ta ja HERRIOT 'sta. 

Ei voi kieltää että yhteiskunnassa Leon BLUMin tu-

10 päämini s tariksi on otettu vastaan suurin piirtein kat

sottuna tyydytyksellä . Sanoin suurin piirtein katsottuna, 

koska luonnollisesti hänen poliittiset vastustajansa eivät 

iloitse. Puhunkin suuresta yleisöstä, lehtien äänensävy-stä. 

ja siitä mitä turu1.l.la kuulee. Kaikki luottavat Låon BI.TlM1n 

suureen intelligenss11n, logiikkaan ja habiliteetti1n. 

Ja ennenkailckea lasketaan näin. Låon BLIJM tulee 

nyt ensi kertaa valtion johtoon. "Hän ei voi eikä 

epäonnistua-. Jos hän sen tekee on puolue pitkiksi 

paraly-soitu. Kaikkien silmät Ja toiveet ovat häneen tähdä

ty-t. ;ros hän ja hänen puolueensa epäonnistuvat, menee aal

tol11ke puhtaaseen kCl!P'!!l1nism11n taikka 8e heilahtaa. o1kea1.-

le. K!DJDDasBakin tapauksessa sosialistien aSEIlla tulee kestä

mä t tömäkai. Låon BLl.lM111a on suuri taloudell1s~en ja ennen

ka1lckea rahakysymysten tuntemus. Hän on sitäpaitsi Juutalai

nen Joka näitä asioita ~ ja hän on persOODallisesti 
x) 

eduskunnan luultavasti rikkain d'put't 

Kai JcJc1 '1mA seli tUli. miksi Låon BLUIl tänä väli-

x) 
BI.D8n kocl1a __ TallU ... suuri yle1l1sT,ra, 

ld.en _nl' ] ta • 
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kautena on pyrkinyt mitä suurDnpaan varovaiSQutean sanois

saan. On otettava myöskin huomioon että hän ei voi halli-

ta ilman senaattia, jossa ei-porvarien luku on min1maal1_ 

nen olkoon että sen enemm1s~ö on vassnmistoporvarien käsis-

säe Uskallan viitata erääseen aikaisempaan raporttiin1 Jos

sa. sen j ohdosta että senaattia oikealla ankarasti moitit

tiin siitä ettei se hajota eduskuntaa, sanoin voivan seJ.

l a isen hetken ~ jolloin hallitus on sosialistien käsis

sä ja senaatti osoittautuu tarpeelliseksi ja tervetulleeksi " 

porvarilliseksi sordi1noksi. Tämä hetki on nyt tullut . 

Ulkopoliittisesti Låon BLUM samoin on ollut erit

täin varovainen sanoissaan. Valiaika1nen hallitus ei liioin 

myöskaän. antanut P L-BONCOURll~e kuten tunnettua mitään ka

tegoorisia" ~jeita hänen lähtiessään viimeiseen kuuluisaan 

Kansainliiton neuvoston kokOukseen. Ei katsottu voitavan 

tisipoida uuden hallituksen aaenneUa ja prarogatl1veja, ja 

PAUL-BONCOURin tehtäväksi jäi ajaa asiat lykkäybeen. • 

Vaikka Loon BLUM sosialistina tullee 

pänA Geneve'iä ja Moskovaa, ja siis myös Lontoo~, kuin 

hänen molemmat edeltäjänsä ja siis vähammän pro-rOamalainen, 

luulisi kuitenk1n. hänen pyrkivän siihen että Etiopian kysy_ 

mys ainakin pääpiirteissään olisi poissa päivä.järJestyksestä 

sinä päivänä Jolloin hän astuu hallituksen nenään. Tämä li8-
e1kä 

nee tusldn enu. mahdollista ,. SQmAUT'n hallitus liioin 

tahtonu~ ot'aa päällec e4esvutwta mahdollisesta epäonnis

tumisesta Genhe'us&. Näin molemmat le ikld vät 

toaUlaoloa, lman lOPP'lJen lopuka1 koko Genh.'in viimeinen 

nauY08tokokoua, surullinen s1nä&n, muodostui sokkosillaoloksi 
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Geneveläisten. EDENin ja Ranskan olemattoman hallituksen kes

ken. 

16/5. Bilen Leon BLUM piti kaksi suurta puhetta . 

Toinen niistä pidet~iin ranskalais-mnerikkalaisessa klubissa, 

jossa. ennenkin m.onasti suuria valtiollisia puheita on pidet

ty. Amerikan suurlähettiläs presidoi tilaisuuden . Låon BLUM 

otettiin vastaan suurin kunnianosotuks1n saapuessaan. Hänen 

puheensa on herät~nyt tavatonta huomiota ja suurta tyydytys

tä. Siitä hakee turhaan sellaista joka viittaisi ortodoksi

seen sosialismiin! Ulkopoliittisesti. 011 huomattava se kohta 

jossa hän sanoi olevansa va1m.1s kollaboroim.aan 

rauhan t akamni seksI kaikkien maiden kanssa riippumatta niiden 

sisäisestä r6gimestä, jolla hän tarkoitti tietysti lähinnä 

Saksaa mutta myös Italiaa. Matin, L~on BLUMin pahin vastus

taja, julkaisee ensi sivulla ensi palstalla päätoim1ttajansa 

~stä kirjoituksen. joka nimenomaan loppuu s iihen totemni

sean ettei puheessa ollut mitään jota sopisi moittia • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Pariisissa touko~~ ~O p :n ä 1 36 . 

25 , 
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UlkOaSiainministeriÖlle,~ (!J b 

H elsinki. 

Lähetän t ä ten kunnioittaen ohellisena Ulko-

asiainministeriö l le raporttini n :o 18 , joka käsitte

lee aihetta : 

Etiopian kysymyksen uusin vaihe. 1 . 
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RAPORTTI n: 0 .... J..~." .... . 

, Parii.si .... ssa ~9 .... p: nä t auko ...... kuuta 19 ... .3.6.. J . 

Asia: Etiopian kysymYksen uusin . 

ville , I . u.u .... .. u.uuum.u u um •••• • • u •• u .... .. . . uu .......... 

Le Tamps omistaa tOissapäiväisen pääkirjoituksensa ky

symykselle "Italia ja Etiopia" • 

Ki.rjoitus lähtee Roanan senaatin president in Italian 

voitolle omistamasta yli styspuheesta siinä tilaisuudessa missä 

senaatti 16/5 yksimielisesti ratifioi lakiehdotuksen Etiopian 

liittämisestä valtakuntaan. Tässä puheessa senaatin presidentti 

FEDERZONI alleviivasi, ettei ollut ollut mahdollisuutta päästä 

keisarikunnan luomiseen toista tietä, s.o. neuvottelujen avul

la tai muiden suurvaltojen hyväntahtoisten myönnytys ten kautta. 

Edelleen sanoi FEDERZONI kokemuksen osoittaneen, että olkoot 

t oisen pyhät oikeudet mitkä tahansa, jokaisella on oikeus 

lyttää se mikä sillä on. 

Le Tampsin kirjoituksessa sanotaan tämän j ohdos ta 

risti että "tämä teesi on mitä kyseenalaisin sekä 

ta että kansainvälisen moraalin kannalta katsottuna", 

keen tätä vastaväitettä argumentoidaan tavalla joka Italia.lie 

ei suinkaan ole mieluinen. 

Kirjoituksen tämä kohta vahvistaa sen mikä tiedetään, 

että näet Ranskas8&. Addia-Abeban valloitukaen ja anneksionin 

JAKELUOHJE. 

................... u .... _._r ... y.ll.l.1n.m...u .. _ .... _ ........... ___ .. . 

UI 1:'" 

J ak.luohJ.malleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIdk.i . .. minl.t.rIOIl •• 
EI ulltomaaedultuk .. n liedollultalln • 
EI ulltomaaedualulta.n. multa ulkoaalalnmlnh t.rlOn lIedol

tukalln. 
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välisenä aikana vallitsi yleinen toivo ettei MUSSOLINI seu

raisi niitä neuvonantajiansa, jotka radikaalisinta ratkaisua 

hänelle neuvoivat , ja että tämä toivo sai diplmmaattisiakin 

ilmaisumuotoja Ranskan suurlähett.ilään käyntien yhteydessä 

MUSSOLINIn puheilla. Ei ole epäilystäkään siitä etteikö 

Ranska ole virallisesti suorastaan varottanut Roomaa ja 

fait aooamplin jälkeen tehnyt varauman tulevaan asenteeseen_ 

sa nähden. Anneksion julistuksen jälkeen Ranskassa on havai t

tavissa nyanssin verran sYDlpatiojen vähenemistä Italian 

le. OlIhan tunnet tua että tämä Ranskan kanta Rocma.ssa 

ti siksi pahaa verta että Rooman lehdet julkisesti 

tivat & ••••• 11. Ranskan kannan Geneve'in viimeisessä neuvos

tokokouksessa muka vaikuttaneen sen ettei pakotteista luo

vuttu! 

kan anat 

joitukset 

Tulee kysyneeksi ovatko ensi kädessä todella Rans-

int.ressit Etiopiassa 

y.m. vaikuttaneet 

- rautatie, taloudelliset 

tähän Ranskan ha~lituksen 

taan. Vai näkikö Ranskan hallitus vastustaessaan anneksiota 

uuden Vaaran Euroopan rauhalle aa:vistaen i talialais-englan ti

laisan vastakohdan siitä uhkaavasti kärjistyvän. Luultavasti 

mol_" näkökob4a:t ovat olleet vaikut.tamassa. llutta 

si.kai ei tule Uioin unohtaa t.asavalt.alaisen Ranskan 

r1lcauhua, tiedottomana pohjasävynä.. Toinen keisar1kunta ja 

1870 oVkt aJaasa vielä liian lähellä. Sltäpaitsihan Ranska 

1Il7n& pelkU: Tunia1a" Jossa uuu en8llllli.n italialaisia kuin 

ranaJcelaia1a. ehtl.pä DjlbouUa" e.hlåipä. Savoie'~, PQhumaUa 

ltora1k:aata.. Ja vielä 8U1U'WIIIl1n p11nein: V"ållmerell& syntJ'Yll 
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konfUkU Reinin konfliktin lisäksi olisi Ranskalle kohtalo-

kas. Vasta nyt täysin ymnärtää miten maallensa edullista 

työ t ä. LAVAL teki t ammikuussa 1935 saadessaan äkkiä aikaan 

t unnetun sopimuksensa Rooman kanssa. joka poisti kaikki 

loiset riidanaiheet. Tulee syystä. kysyneeksi, olisiko LAVAL 

Etiopian sotaretken j älkeen saanut esim. Tunisiin nähden 

tä edulli sia ehtO ja. 

x x 
x 

Le Tempsin kirjoitus ei kuitenkaan lopu 

t unnustaen ylläkerretun, se vakavast.i vaatii Euroopan asioi

den sellaista hoi"t.oa että pakott eis ta l uovutaan ja 
siihen s uostuminen! 

ki tehdään jotta / ZDg18.liri111e tulisi mahdolliseksi - niin 

l:auen kun vielä on mahdollista välttää suurempia pahoja. 

On vaikeata sanoa missä määrin kir joi tus 

taa Leon BLUMin tulevaa ohjelmaa - onhan Le Temps 

lituks8Il äänankannaUaja. Tietysti Ranskalle on vä lttämätöntä 

että Italia sekä. py~ Kansainliitoss8 että uudelleen saa

daan ottemaan osaa "hroopen kysymysten" (lue: Reinin kysy

myksen) käsit.telyyn. Mut.ta on todennäköistä että Låon BLml 

tulee kulkemaan juuri tätä tietä. Sanoihan hän. puheessaan 

ranskalais-amerikkslaiaesaa kerhossa, josta tein selkoa viime 

",porUn lOpulla, IDY'ÖS sen että hän ei tule ajamaan propa

san4&- tai k08topollti1kkaa. Yhtä selvästi kuin hänen puheen

sa se kohta tarkoitti Saksaa Jossa. hän sanoi respektolvanaa 

Jcunk1n uwm sisäistä r6g1maä, yhtä selvää 
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siteerattu kohta tarkoitti suhde tta Italiaan. 

Tähän 

tä mistä EDEN 

katsoen kannattaa koettaa pääst ä perille sii

ja Leon BLUM viime viikon lopulla EDDUn 

viipyessä muutaman tunnin Pariisissa ke skustelivat. 

tapahtui yksityisperheessä eikä siitä ole annettu mitään 

toja lehdille. Kuitenkin voinee päätellä, et tä on ollut 

symys pääas iallises ti kahdesta asiasta. Ensiksikin : mitä tu

he suhteeseen Saksaan näyttää siltä että Leon BLUM on 

koettanut EDENille esittää lempiajatustaan uudenlaisen 

riisumiskokouksen kokoonkutsumisesta. Että Leon BLUM luonnol

lisesti sosialistina , doktriinisyistä, t ähän pyrkii on itses-

tään s e lvää. mutta 

lisen luontee.n et tä 

päästä väljemmille 

tämä kokous tekisi 

neuvottelukokouksen 

hän koettaa antaa sille sellaisen reaa

sitä tietä voitaisiin Reinin pulmasta 

vesille. Onko hänen tarkoi tuksensa että 

turhaksi tähän saakka havitellun yleisan 

7/3:n seurauksista asiananaisten suurvalto-

jen kesken, sitä en uskalla vielä sanoa. Oli mitan oli, 

Uon BUR, mikäli ymmärrän, koettanee päästä Reinin kysymyk

sestä neuvottelujen kautta jotka asettaisivat 

uudelle pohjal.l... Siten katkaistaisiin kärki niiltä aktuaali

silta ristir1idoiUa, Jotka lllB.alislruun. 7 päivän jälkeen 

kyttävät Eurooppaa. PERTI&AX on jo tästä varoittanutt 

Toiseksi on, mikäli voin päät8.llä, EDJNin ja Leon 

BUlMln kesken o1lut puhetta V"ål imeri-paktin luomisesta, 

o tta1aiTat oaaa ka1klc1 Väl1meren maat. myöskin Italia 

11 ae. alihan auostu1aU), johon maahan nähden luovuttaisiin 

pakotte iattL. 'l"äJ.1aj.Sell paktin kautta, a1~m kuin edelliaess&-
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kin kysymykse ssä , s ivuute ttaisiin aktuaallset r iidanaiheet ja 

"kansainvä liset piikkile.åae s teet" j a neuvottelut ale ttaisiin 

aivan t oisesta lähtökohdas~. Et iopi an val~uksen mahdolliset 

reperkusaiot toisten v altioiden Vålimeri-int resseihin nähden 

t ulisivat tä.llaisen paktin kautta paralys c i J.u1ksi. 

En uskalla väittää että se minkä ylempänä olen 

skitsoinu1t ~aan v asta a s itä mitä Leon BImfille häämöt

tää, mutta luulen että hän suurin piir tein koet t aa tällai

silla me t oodei lla edesautt aa ulospääsyn löytämist ä.. 

x 

Edelläoleva saa ehkä myös valaistusta eili sillan 

Le Tempsin pääkirjoituksen kautta, Jonka päällekirjoituksena 

on wPour s ortir du chaos". Sen loppuosassa • senjälkeen 

kuin on huamaute t tu Leon BLUMln lehden ssmanaemuisesBa kir

j oit uksessa väitetyn että wrauhan ins trument tina on kollek

tiivinen turvallisuus, s.o. arbitragen, effektiivisen keski

näisen avun~ ja d6sannamentin kaahinatio" , mitä lehti 

omasta puolestaan pit~ liiaksi ideaalisena sanotaan että 

ulospääayn edellytyksenä on pakotteidan selvitys ja senJiU

keen ltanaa1nll.iton retomi. Tätä kamm.entoidaan seuraavin kiin

to1ain sanoin: IINäyttää tällä betkel.l.ä. varsin v a ikealta ha

vi tella paluuta 1924 protokollaan, joka turvaisi unlversaa.ll

s18... puitteissa. l'appllcatlon rigoureuae du Paete. Kblcäpä 

Ranskan ehdotuak1n huhtikuun 8 p:ltä, niin rajo1tet~ kuin 

8e cmkin. voi o8oitföautua olevan eräissä sen 08iasa l1ien 

eblt1eux-. lA.1De_n1 rivit oaolt\avat. mitenkä suuressa 
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määrässä Ranskankin yleinen mielipide jo on evaluoinutj 

mui stelkaamme mitenkä vielä j oitakuita vähäisiä aikoja taka

perin mikään ranskalainen lehti ei olisi uskaltanut puhua 

pyhän paktin ret'omista. 

Edelleen. Lehti jatkaa sitten: ft Oleellisinta tulisi 

meidän mielestämme 

hyydestä . Siihen 

olla restauroida käsitys 

tullakseen uusi systeemi ei 

sopimusten w
saa sisältää 

muunlaisia kuin sellaisia si t oumuksia, j otka ovat exactemant 

mesurables et evidamment conformes aux int~r'ts des signa-

tairesft • - ltKansainliiton valvonnan alla olisi aikaansaa.-

tava keskinäiselle avunannolie rakentuvien sopimusten 

j .n .e. 

.U1eviivaan edelleen mitenkä uusia ranskalai sessa leh

dessä tällaiset sireeniäänet ovat, sillä r ivien välistä voi 

vaivatta lukea että de tacto ollaan luopumassa t ähän 

sakrosanktetna pidetyistä totuuksista.. 

Omasta puolestani lisäisin tosin että ulkopuolinen 

ei voi olla hämmästJIlläUä sitä keveyttä, jolla Kanse.1n.lil

ton refom1.sta ny-t äldda kaikkialla puhutaan, 1l.ma.n että 

siitä puhu,., olisivat tehneet itselleen tarpeeksi selkoa 

tälla1aen refo~ todelliaesta tarkoituksesta. Voit lukea. 

SlllllUsa lehdelld~ jopa lIamal.1a sivulla kirjoituksia. joidev, 

tarkoltukaena on osoittaa että Kansainliiton pak~ia on 

v1stettava automaatti.eksi avunannokai sotilaallisessakin 

d08_~ ja lIemaasa hengenvedosaa että Kansainlii ton 

muutettava sel1aiwak8i että Ksnaa1nliitosta ei Jää Jäl.l1e 

kuin konsultatl1vinen areopegl johon Saksa, Japani y ... 

posti mahtuisiYat. P,yydln aiTan erikoisesti alleviiTat~ 
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kä sitteiden kevytmielisyyttä julkisessa sanassa. Jos Kansain

liiton paktia ruvetaan muuttelemaan on vaikea tietää mihin 

joudutaan. Vika ei ole ollut Kansainliitossa vaan sen oh

jaajissa) s.o. suurvalloissa. Ranska puhuu reformista, 

sen ystävä Italia siitä lähtisi. Englanti puhuu niinikään 

reform1sta koska se on huomannut että sen jotenkin läpinä

kyvä ja vastasyntynyt yritys Geneve' in kautta ja avulla 

peittää sotilaallisesti t~ikentynyttä mahtiaan on ajautunut 

auttamattcmastl karille. Jokainen koettaa päästä häpeästä 

tämällä Geneve'iä.: paktissa on Pahan muka alkujuuri. 

Uskallan sanoa sen minkä tässä olen sanonut koska 

jo niinä aikoina kun Pariisiin saavuin rohkenin 

moittia sitä varsinkin BRI mln - Joka silloin vielä oli 

korkeimmillaan - inauguroimaa Kansainliiton ylimalkaisuus- ja 

lykkäyspolitilkkaa. Joka sille niihin aikoihin oli ominainen 

Ja jonka ennustin vievän Kansainliiton arvovallan 

-t::.. ;... On. pe lä t tä vlssä et t:ä Kansainliit on pakt in refonnista 

ja ~uka a priori tuottamista siunauksista muodostuu uusi ' 

itsepetos) jollaisista mennyt tal..vi on ollut niin kauhistut

tavan rikas . Eräistä toisista puhun seuraavassa raportissa. 
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Ulkoa s iainmini s t er iölle , 

H el s i nk i. 

Lähe t än t ä ten kunnioitta en Ulkoa s iainmini ste-

r i ölle raporttini n :o 1 ) joka käsi t telee aihetta: 

Kans a i nliiton paktin mahdol linen muut taminen. 
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RAPORTTI n: 0 1:. { . 

1.>~'-JI?1 . ssa aa. p:nä touko ..... kuuta 19.3.6 .... . 
- f. (. ~ 

Asia: Kansainliiton paktin mah- .. ~ 

.dOl ) 1 nen .... lDllU.t_tam.1n.en. . ......................... ... ... .. 

Lisäykseksi viimeisen raporttini (n;o 18) loppuosaan, 

missä puhun Kansainliiton p tin m dolli sesta muuttamisesta, 

tahdon vielä mHinita että senjälkean kun Locarnon sopimus 

Reininmaan mieh ittämisen kau tta maaliakuun 7 p :nä todellisuu-

dessa on l akannut olemasta, Belgia , jonka kansainvälinen ase

ma maailmansodan jälkeen ei perustu muuhun kuin Kansai.n.lii ton 

paktiin ja Locarnon sopimukseen , joutuisi , siinä. tapauksessa 

että paktiakin lähdetään heikentämään, sella iseen a semaan joka 

verrattuna ennen maailmansotaa vallinneeseen tilanteeseen (1839 

vuoden kansainväliset garan tiat) sille merkitsisi suurta 

lisuuden vähenemistä Ja oikeutettua huolestumista tulevaisuu-

t een nähden . 

En voi olla tässä yhteydes " huomauttamatta että Kan-

88inliiton paktin muuttamisesta puhuttaessa meillä kuten muual

lakin, Belgian kysymy-s u.seimmiten jää huomiota vaille . ROhke

n en tässä yhteydessä myöskin mainita että siinä katsauksessa 

"'Kansamme suhtautumises-ta. ulkopoliittisiin ilmiöihin", joka lä

het ystölle tiedoitettiin Ministeriön tiedoituksena n~o 5 , ei 

lainkaan kajo~a kysymykseen siitä miten yleinen mie lipitesmne 

JAKELUOHJE: 

...... ...... _._ .. _ ... _.*-~'Y~~~ ___ ._. ___ .. __ ..... _ .. _._._. 

UE r : A .. 

Jakeluohjemal leja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIlIka' ... mini.ie~llIlIe. 

EI ulkomlleduatuka.n lIedoltuk.iin • 
Ei ulkomaaedultultlen, mutta ullcoaliainminl.teriGn tiedol ... 

tukoIin. 



2 . 

suhtautuu Belgian vaaranalaiseen asemaan, joka niin mo

nessa suhteessa on verrattavissa oman maamme geopoliitti

sean asemaan. onien yhteisten intressiamme vuoksi Bel

gian kanssa ol1si ehkä syytä yleistä mielipidettamme va

laista tässäkin suhteessa. 
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' lkoasiainminis teriölle, 

H elsinki. 

Lähetystö t ä ten kunnioittaen ohellisena lahet -

tää ministeri RO 1..\n raportin n : 0 :3 , joka kiisi ttelee 

a ihetta : 

Etiopian ky~ksen uusin vaihe . II . 

. a • J Si:inhOitaja :,,~ 
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P~p:;j, .+.~~ .... s s a .. ~.§ .. p : nä .... :t;.Q~9. ..... kuu ta I Q .. ~.§ ... - ---,-
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Ennenkuin menen r etrospektiivisesti erittelemään niitä 

kuluneen talven i tsepe toksia joihin v iime r aporttini lopulla 

viittasin , teen selkoa parista esku.stelusta jotka minulla vii-

me päivinä otsakeasi sta on ollut . 

Toissapäivänä Pariisin kauppakamarin suurilla 

l a jouduin a terian jälkeen pitkähkö'".n ke skusteluun ua i 

poliittisen tirehtöörin ministeri BARG T in kanssa . Jatkoilllme 

tätä keskustelua eil en hänen virkahuo e essaao . 

Mi tään varsinaista uutta ei täst ä k e skustelusta 

ilmi otsakeasi.aan nähden , sillä B GETON e i uskall a ant i sipoida 
(; 

Ranskan uuden hallituksen ja tul e van päällikköosä kantaa~ j on -

ka l isäksi hän avoimesti myönsi et tei tällä he t kellä kukaan 

voi sanoa miten käy Gen eve' issä 16/5 j a mikä s i lloin t ulee 

o lemaan pakotteiden kohtalo itse hän katsoi niiden j atkumi-

sen tosin käyvän vaikeaksi j ollei mahdo t tcmaksi. Hän antoi 

nun ymmärtää että Ranskan hallitus odottaa. . Eng lannin hallituk

sen kemn aDot-:.oa Ja tämä ei. liene vielä tapahtunut . Olen en

nenkin kertonut että. m1.ni.steri BARGETON pitkin talvea on. ol

lut lähinnä "anti-italialainen". Nytkin hän pahoitteli sitä 

,JAKELUO H,JE. 

..... .......... _.'1'tlrI] ) '11. __ ... _ .. ___ .... ___ ... ___ ..... __ .. _ 

"1:' 4. 

,J .... luohj.m.llej. : 

Tnall ..... 
Tnalllnen j. lIalkal .... . ............ miniat.nOIl •• 
EI ... ~ tledoltukalln • 
EI ulk~. mutta ulkoui.inmlnlat.riOn lIedol • ......... 
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tä Rocma näkyy jäykistyvän intransigenssi in.sa millään taval

la helpot t atta Englannille ja muille ulospääsyä umpikuj as

ta . On kuvaavaa että kun hänelle kerroin vaikutelmiani 

me Italin-matkaltani huhtikuussa ja hu omautin mitenkä aina

kin ohjois- Italiassa kansa py~~ °ärkevänä säilyttäen 

verisyytensä , hän siihen uoma, .. tti : "Kymmenen vuoden päästä 

kaikki nykyiset fascistijohtajat ovat v~oja; katsokagmme 

sitten seuraako nuoriso enää niitä parolleja". uuten mi-

niste~i BARGETON kertoi Rooman hakevan krediittiä 

tai seksi vie l ä onnistumatta . 

B.IillGETCli ol i katkera myös englantilaisille . Hän sa

noi m.m. näin : "Kymmenen vuoden k lue ssa , MUSSOLINIn kanuu

na uheiden perioodin aikana , me varotimme Englantia pysymäs 

tä li1aksi välinpitämättömänä . Nämä puhee t silloin kohdis

tui vat me lliin ja Jugoslaviaan . Englant i e i hetkeäkään aja-

tellut että ne kerran voi s i vat kohdi s tua siihen itseensä 

eikä ottanut l askelmiinsa e t tä I tal ia voisi 

5i j oka ei enää s oke a sti t o t t ele Lontoon käskyjä". 

Esittä eS?äni hänelle mitenkä t avattoman vaike aan 

a semaan me pienet maat ol emme Geneve 'is 5ä kaike n t ämän 

net~uuden kautta j outuneet j a kun sanoin oman l inj amme 

aina olleen securiU .. linjan, s . o . Ranskan omaksuman, Ri\RGE

TOR 1nstinktlivis8sti tun~i olevansa pakotettu puolustautu

maan j a sanoi byV1n k a tegoorisest.i Ranskan, kalkista v asta

väitte istä hUolimatta. koko talven aikana lojaalisesti ol

leen Geneve ' in päätöksiä kannattmnassa sekä hetkeäkään epä

rö1mä t~ vastanneen Lontool.:Le jo lokakuussa olevansa sen 

puolella jos sen kimppuun byökättä,isi1n. T,tJJ11 "..,k1n että BAR-
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GETcrl koko t alven on uskollise s t i ollut 

Locarnosta sanoi B.:..R:;ETOH samoin 

ti että , huolicatta siit ä mitä t apahtui 

l anti, Belgia a Itali a yksimielise st i 

vielä ol e van voimassa . Be l g iaan näJ den 

3 . 

Gen eve ' in kanna l l a . 

yvin k teg oor i ses -

7/3 , 

katsova t 

Ranska , Eng 

Locarnon 

hän a t soi 

jot apai tsihan 

enää ol e ol e

nyt sama. kuin 

de .Lacto vähemmän muuttuneen kuin de j ure , 

Belgian ennensodanaik:uinen neutralitee tti ei 

mas sa. Hänen mie l e s t ä.än Belgian a sema on 

mikä se oli s odan päättymisen ja Locarnon 

mimisen vä l i llä . 

sopimuksen sol-

Kun u telin mini steri BARGETON in miel i pidettä Kan

sainliiton paktin mahdolli sest a r e formista , hän t yytyi s ano

maan käyneen t änä talven a i lmi "ettei Kansainliit to Jur i i 

disin maht i ke inoin voi kansoj a pakot t aa" . 

Ennen keskustelumme loppua kysyin ministeri BARGE-

TaNilta , onko oskovas ta viime 

l e epäedUllista , mutta va s t asi 

hin mitään sellais t a kuulleen s a . 

aikoina kuulunut mit ään meil

hän t ähän ei pi t k i in aikoi -

Koska t oissailtana Journa l des Debats julkaisi pie-

n en r e f leksion ministeri CKZELLin käynnin j ohdosta Kauna-

sisaa ja Ri i a s sa k i rjoitus lä~e tet tiin e i l en eri 

Ulkomini steriöll. si~ennen ministeri B GET~~ille mainit-

sin että nämä reflekaiot ova t t uu lesta tammat ut ja että 

mi käli tiedän. ministeri HACKZEIJ.1l1 a ei ole minköänle1.sia 

va ltuuksia koetta a lähennellä to i s iinsa Skand inavian ja Bal

t ian maita. Sanoin min1.steri HACXZEIT.'n viime vuonna 1öeb

nec mat kan tll.nne ja yleensä Unt.en, jonka vuoksi hän nyt 
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mielellään on viipynyt joitakuita pä i viä Itä-Euroopan 

BARGETON piti natkaa aivan luonnollisena . 

Toissapäivänä Unkarin täkäläinen lähettiläs valit ti 

minulle Rooman jäykkäniskaisuutta. sanoen näin : Englannissa 

vallitsee i~eisesti tällä hetkellä erääalainen dekadenssi 

kausi (sana "dekadenssi" oli ränen) ja luulen, et tä jos 

~SSOLINI nyt olisi viisas hän tekemällä eräitä myönnytyk

s i ä voisi p i tkiksi ajoiksi p~antaa suhdettaan Lontooseen • 

Si tä hän ei näy aikovan tehdä ja tämä on erittäin vali 

tettavaa , s illä kukaan ei voi tietää millä he tkellä Eng

l ant i vapautuu dekadenssistaan j silloin voi olla ~SSO

LllUn myöhäistä ajatella myönnyt ksiä . Tämä lausunt.o on 

karin edustajan sanoiksi v sin mielenkiint.oine~. Samaan 

suuntaan kirjoitt.aa myöskin tunnettu R . BRUDmE muutamia 

päiviä sitt.en .Tournal de Geneve'issäj ll . LA UYERE on 

ten tunnettua täkäläisiä huomatuimpia laivastoasioiden tunti

joita ja , . sittelijöitä • 

Eilen illalla j ouduin erä illä päivällislllä istu

maan Italian suurlähett.ilään rouvan viereen (syntyää.n unka.

ritar) . Hän on verrattain avomielinen puheissaan eikä pan

nut vakan alle käsitystään Lontoosta" pakotteista yom . Hän 

sanoi hyvin kategoorisest.l, mikä myÖSkin i~enee tämän aa

mun lehdistä, että mrssOLJNI on päät " nyt. lähteä Kansain

liitosta 

päätetä 

lopullisesti ja kokonaan, jOllei 16/6 

lopettaa pakotteita. 

Tää1lä on se käsi tys vallalla et tä 

Geneve'issä 

oskova on 

taiptrva1nan paltottelden lopettamiseen. koska sa pelkä.ä nil-
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den jatkumisen vievi:i.n Italian pois Geneve' istä. ja Saksen 

syliin, Saksan vahvistuminen kun on t:oskovan suurin kauhis

tus. 

29/5. Tämän j ä lkeen on ~OLINIn LENNOXille tois 

s apäivänä. antama haastattelu julaistu ja GRdNDI on eilen 

käYIlY't E in puheilla. Saamme nähdä merkitsevätkö nämät 

miöt muutosta mssOLJNIn tähänastiseen jäykkyyteen . 

H. H 0 1 m. a • 

• 
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',STO 

, a!(ll-
Ulkoaslainm1nistertölle •• _-.J.1 _ __ .....L. ___ _ 

H e 1 8 i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoaaie1nm1n1ste-

rtölle raporttini n:o 31, joka käsittelee aihetta: 

Ranskan frangi t 

• 

••• : a ... 
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RAPORTTI n: 0 aJ.. 

Pari1n ss a 8 p : n ä lc..o_ kuuta 19 ... ~6 .. 

, 
1 ' 

Asia: EsKon tr.pg1" ..... n ••••••••••••• • 

Le 'rw:D:pa t iaaa Jon maanantai lehden tu:nnet~ raha-

., .. ioiden erikoiatQntiJa Pr6d~c JEm[Y luo kat.auksen taloudel

Usac Ja rahalli.een tilanteeseen Ren.ka.aaa. Ja JUa.11m"_ 

ylMnd. Eräät v11l1e ldrJoitulcMllaa. J'BHNY QI1 am.1stmut lqay_ 

mykaelle RanaJcan traD.gln kohtaloa ta. 

• 

K.1rJoitukaeaaun maanantaina t.k. 1 p:Dil JlIJIlNY an&

l.y-aol k;y~U mistä johtuu etU vi1Ju v11k11:0lna Ja etenld.n 

vaal1... Jälke.. monet huClDattavat henkilöt 

1h& .vona1 ...... n OTat &llca:neet puhua deva.lvation välttli.mättö

JQ'TdUtI.. !fII.1den Joukoaaa on ehkä en81 kl4ea.a ma1ni ttava LA.-

VAL1n IIltinen rah,,'nhteri GlHQIN~. Jon aTo1meaU auo-

vu.. aiko1na: kUnt.il.uet ~pana-a. JJtmY hUCllW1Uaa että rahal

l.1na tllamut e1 1l&1D.& rt1ldco1na ole JIlluttwlut. Valt1cll rahD

tarre 81 ole auurentuuut. Raalcen Panldn aal.kun ka&u QI1 ol

lut ks1kk1 11l tteetoa.. On 3118 täTtYDTt tapahtua Jotain er1-

kohta, Jon .el1t~ dlllLt kUntya1 .. t. 

X1rJ01UaJa tuat1n U'ehtJ'T Y&1.tUe • .ua etU ft.al1_ 

tulo. GIl ollllt pUanJIA ...... .r1Jltt.a -.et taloUdeUhe' 

J AKELUOHJE , 

UI 1:.4, 

Jakeluohjemalleja , 

Ta ... lllnen. 
Tavallinen Ja IIdkli minilterilSlla. 
EI ulkomaaeduatukMn tl""ltukolln. 
EI ulkomaaeduotulr.l.n, mutta ulkOllialnmlnllterllSn tiedai

tukoIIn. 
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perapektllvU kuten LA.VAL1n. n .k. hätäaaetuaten laaoemfnen, 

lUTattuJen 8Uur~ yleisten töiden v~1mat miljaardlt. 40 

tunnin ty"ön1kko, Ranskan Pankin kontro1lluhka y.m., OTat 

suuressa yleisös811 e1 lgtfIDsaaneet levottOJllllutta. Ennen Jca1klcea 

pelkää suuri ylei.ö .ella1.sta ratkaisua et~ uusi hallitus 

ei koekisU:am tranglln, s.o. siihen frangiin, Joka syntyi 

1988, vaan aUlyt~en tre.ng1n nCID1naliarvoaaaan ryhtyisi dik

tatoorisiin toimenpiteisiin sen kontrollotMiseksi. Näin mene

tellenhAn uwlella ha1l.1tuksella 

maista ~oP" Yhdyllvalloist&.. ){utta voi pUu. Tarmana etu 

frangin kohtalo tulla! slllDakai kuin lliran 

s.o. et1;ä. ae ulkopuolella Ranskan rajojen noteerattusiin vi

rallista kurssi.. huomattava..ati alemma.ati, toimenpit.ell.A ei 

suinkaan tulisi olemaan tarkoitettua va.1Jcutuat., sitä näet 

etU pUcma"t alIca1s1Tat virrata talce.1sin Ranskaan. 

Use1mmat n1a~, JoUla on syytä pelätä . . 
alaista raha.regime&" nä.ld.aivät mieluUlllllin devalTaUon tapahtu

van, Belgian uilurkldä seuraten. 

Luulen e~ JJRNY on oikeaa_ väitU .. 8iUin e'Uä 

tlImlf. pelko ensi kMee. on aiheuttanut kiiJlntyudsiä pitk1J:. 

linjaa. 

'l'ImInpIJ.-nLiseua k1rJoituksesllUll ta.. Ja1HY arTOete-

18. PeUt ParJ.ien'iuI. &alceUl.in Jula1.atua huaaattann ~ 

aa1&1J1tunt1..1_ .1a Ranakan PaDldn ent. Taraku~ lUS'1'1D 

kirJo1tuta. RISr ca n&et ... Uwmt .11le kennan• ~ot. Jo 

kaula et. rab-tniatvi Paul. RB'IlUIJl) on eUlZ"IL8m1u, 
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että Ranskan trangin ostoarvon erotus kot~asaa Ja ulkomail

la on luonnottanan suurI. JlNNY ei tätä argumentt1a hy'Yäksy 

koska hänen mielestäin aina on ollut maita, Joiden -raha on 

kalliimpi- kuin toiaten, 21.0. Jols8:& toisten maiden rahan 

ostoar'VO on pIentml.pl ku1n cmaaaa: maassa. mLn luettelee sen

siJaan Joukon tols1a enenml1n taikka vähemmän tllapUs1& syi

tä nyky1san tilanteen kestämättlill:yyteen, sellaisIa kuin kan-

• aa1nväl1sCl kaupan e8t .. ~. olear1Dg-JärJestelmät y.m. 

Hänen IdLsI tyksfNlsä mukaan on vain kaksl mahdoll.1-

suuta Jatkaa; Joko budJetäärlnlll d:etlat10 tai monetää.r1neD 

int'l t:10. a VALin polit11kka pyrki ede..\l1Hen ltdkaisuun, Uon 

BIDU1n hallltus näkyy val1tseven Jälk1mäisen. Sillä vä,linhän 

on hal11tulalen dek.la.ratio, Johon to1.sesBa yhteyd •• si. vielä 

palaan, tullut tunnetuksI, Ja siitä löytää ka1kIc1 ne lUpauk

set Jotka vaal1k:amppa1lusaa kansanrintama t eH, ennen kaikkea 

40 tunnin työviikon , koUekt11visop1m.ukaet, palkatut larzun. 

• suuren uudistyön ohJelmaq., Ranskan Pankin valtio1l.18tut~.n, 

y.m. Deklarat1oa. Ja. ennen kaiklata puheessaan toissapä1v&nll 

Kamari.... ~ BD.J( vakuutti PT8ytUvtl.nsä frangin. Ottaen 

huca1OO1l e4al1&aanotlm. .ekä sen etU hinta "Ilolla työnantaJat 

OTat o.tan .. ~ laldtoJen 10peUfIIlism tulee nostattcaan elinta-

80... aekl. viea .en etU uuaI hall1tua a1koo heti kumota 

Joukon LA.VAL1n hiLtI. ... tulcaia Jotka pyrkivl.t budjetin pIanentaai.... ~ tulla .1iha tul.okaMll, 8111100 JlImY. etU 

tua ba4Jet&irI ... ta 4etlat10ata lo~.e.tl on hTat~ Ja 

ta intlaUota 81 voida ~lttlA.. IntlaUo puoleataan de 

JamtroUIto1MnpUe1a11n Ja loppaJc 10 pub 1 kuitenkin 
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tiO<lll, joka silloin ei enää ole, kuten sanoo sattuTutI 

nJmY, uskeino Taan rahataloud8ll ja politiikan alal~ .. 

suorltettuJ allca1sempIen e~ten pakote. 

Näyttä& tällä hetkellä siltä että keh1tya kulkee 

JlINlf!n pe 1 JctI"miän suuntaan. 
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Pari1s1ssa kesäkuun 10 p:nä 1936. 

Ulkoasi81nm1n1s~er1ö11e, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnlolt~en Ulkoa81a1nm1n18~e-

r1611e raport~1n1 n:o 22, Joka kä81t~e1ee aihetta: 

Ranskan uusi hallitus, 

IIE II , A" 



P . R ;r 1. ~. I .. _SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ?2. JL 
par11al . ssa 9 .. p:nä kaaä ... kuu ta 19 . .3.6.. -

) ~ , .. {, 
Asia: 

T.k. 5 p:nä Leon B~ ~opul'- esitti presidanti~e 

uu4aI. hallltuk ..... a kokoonpanon 1a seuraavana päivänä hän 

esittäytyl KaDarilla joka 384 i&ne~ä alO vaataan hän.~ 

antoi luott.amulaI.na.. :Ii ole vallla m1elen.lc1.1ntoa todeta että 

kun neljä vuo'tta aitten. silloutan vaali. Jälkeen. 

t-eri HKRRIOT .a1ttiytyi eduakunnalle hallltuka1neeD. Joka oli 

kokoonpantu racUkaaJ iporvarei.u. Ja ke8kuatapuobe1.8w... bän se.

ao1n ... 1 taaan yhtä monta UD.U kuin nyt L60n BLtDI. J(1 tan 

plULa1.låi.&n " vuode kulues8iIL .. en_Satö piratoutuaaaanl 

lÅon BUICn ajatus oli ollut alunperin koettu.. muo

doataa Wlltukaa.aa biin ettei aiinä 011.1 kuin viisi. kuu

ai vara1nai.ta m1n1ater1~, muiden olle... vain valtioa1.tJ,teere-

3&. Peraoane..eyyt (DALADIU.l) Ja kateu8IIlcaenUt .aUvU hinta 

ku1 tenld.n näin menet tel.lIda'ta. TIaI. wurempaan hal.l1 tuavall.a 

kDIlaenu.U()(IL auuntautUTa pyrk1lQa - Joka .inlnllä on aJan. 

hll1&E ""kai n." e1kI. a1 T&1l vi.r.. dikta tuur1lla14en per1aa~1l.

lel - tulae D&lqri1n aU.nlkin kokoonpano .... Jonka hän hall1-

tukael.l.ea lopll.k antoI.. Bk 0Zl n&.' koettanut .i1d 7b41-

tili • .... 1.1w1nhMriI'· ~.1kal rp-1b 1 81'. Ulpot-

JAKELUOHJE I Jakeluohj.m.llej.: 

T.".lIIn.n. 
T .... llln.n j. Ualkal mini,teri6I1e. 
EI ulkomueduatukaen tledoitultl iin. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkouiainmlnl,teri6n tledol

tukalln. 
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taak.een eri ministeriöiden j a n iiden al.aishn laitosten tol

mintu. Ja vältUäkseen t urb.1a adm1nlstratilvisia rinnakkai

auukala. L1itteeseen 1 panen täydellisen listan uuden halli

tuksen jäsenistä . Siitä näkee millä tavalla eri ministeriöt 

OTat rybmitetyt. (Olen tahal.lani ollut kääntämättä ranskalai

sia nimityks iä 8uCllll&ka1.) Kri ryhmien ens1mäiset ministerit, 

s ano1sillmeko seni or-m1n18terit, siis puolustuksessa DALADIER, 
x) 

J oka s.malla on hallituksen varapresidentti, sisäministeri 

SALENGRO, ullromi nisteri DlILBOS,. rab am1 nisteri Vineen t AURXOL, 

lcanaall18en talouden miniateri ~ ja soaiaalisen 8011-

dari teeUn ministeri LEBAS, tyiia1n1steri, muodostavat s1 ten 

yhde .. ä pQm1n1 sterin kansaa eräänlaisen sisäisen renkaan. 

Tavallaan uusi on käsi te "ksnsal.linen talous- t jo-

11m ~ yhd1atettT yleisten töiden miniateriö, kauppala1vaaton 

ministeriö, kauppsn1n1ateriö, maanvilj ely1a1n1a teriö ja posU

m1n1a teriö. 

. "Sos1aal.1aen 80114ar1teetin" ryhmä, Jonka nenäaa& o .... t 

tJilm1n1steri15 Ja yleisen terveyden ministeriö, on Mk1n uut

~ -LapoaJ.n Ja urheiluJ.n" alivaltiosihteeri.tö muistuttaa 

ImSSOLlHIn luCllU&. dopo- lavoro-JärJelltelml&. 

Joå1Jl hall.ltuallata tatu tulee n.ittäneaka1 Jcoko

nu.ta S5 nm.&. ~ lIITÖIlt&a ettl. nl.1n siälaesU l7ba1'" 

tetty hallltua IUrkit... e41avautelta .ikah_pl1n hallltukooo 
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Uuda 8& halli tulcsea.a on 19 8oala11sUa, 13 r adi

k&aliporn,rie. jl!L :5 · PÄUL-B<ECOURin 8081e.l1atialt (U.S.R.). 

ne1.enä b.uarlcma vol t odeta että L40n BLUM on 

koeUanut jät1öält porvarien. 8.0 . r adikaalien käsiin eräät 

aella.1wet m1Idateri l:St j oiden työ erikol.8esti suuntautuu uloa

piUD. : ptlolnatuam1n1at;eri. . ulkan1.n1eteri ja kauppam1nlstar1., 

puhtaa.8tl dd1.t en m1nbterlö1dq Cahämfnlateri, rahamlnlate-

ri, työm.1n1aterl Y'.DL.) jäP.deasä aenaijun. ao-

.1aliatlen käa11n. 

:srut henk1.1ökohtai .. t huarlot Uenevät paikallaan. 

1.6C11 BImlfn peraoonall1auua on aikal tunnet tu et-

10m rupea. 8ltä tässä käaitteltaUn. n ainen kä8l~ häne8ta 

ka.1k1aaa pl1reiaail. myöa hänen CIIliaa. pUreiadän on että 

hI.n on en.aln intellektuaalinen. erittäin alrtat;yuyt, 111e

nCllh1..e:no ansl.1Tt1ldto kuin tofminnan mi... joten hän visio-

DU.r1a8DA ja aktl1v1aena n.ltiClll1eheD1. vialä on k1rjoU~

taD. åht1. 

Valt1a-1n1atereiDA ilman salkkua r1guro1vat ent. 

pI"'D' ater1 CMU'.IDlPS. sosialistipuolueen mcm.1 wotinc y-le1a

sihteeri Paul ntJBS ja PAUL-_COOR1n eo.laliat:e1h1n kuulJn'a 

nOI.f.l: .. r":. NIIm& kolme nimaä mt&Tat lI1p1l.e1Jtbnkaen halUtult

.... ...1 kokoonpano. ta. 
-DlUDID ptlolutu-'n1ateriDl,. .1 ole UU81. RIn on 

ueaap1a tanG3a a1kaia-u o1.lllt puoluatu-'niater1.D& 3-

CIIl aUII& ,,'na1aaDb ... IITO. ~1.f- joh4on keakuud. ..... 
I 

ftOta1. 
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Ulk:cm1n18ter1 DKLBOS. radikaal.1porTarl, on kirjoit

tamaton l eht,i. Hän on alkanut pien enä san.omaleht1mi.ahen.& ja 

kohonnut äkkiä tultuaan 1924 ensi kertaa. Kamariin. Hän 011 

kauan ollut Kamarin TSr'aPubEieh1ä. BERRIO'r'n jätettyä radi

kaalipuolueen edullcuntarybmän pahetmjohta.1apa1kan astuessaan 

DOm.mRGUln aikana kokoClllUshellltukseen. DEI.BOSiata 

puheern.Joht,&j a. Hän on kokOElUll HKRRIO'rtn mieh.1ä. hän oll 

Uetl1l1JcaeD.1. HKRlllO'r 'n kana_ Venäj ällä ja m1 käJ1 tunnettua 

hän on 'f'I'IlIIUa-renaka.la.18en paktin varmoja kannattajia.. Hä

nen kauttaan mmRIO'r'n va.1kutua " uai d'Or887'hen ei tul.e 

ainakaan vähantaään. Tämä on sitä. tärkeäm.pAä tietää, 10m 

UlII..&vo1m1en m1n.1aterinä uudelleen t1guroi profeasori car, 11&

ldn tunnettuja Venäjän yatävyydtm kanna.ttajia.. 

On latvaavaa että S .... 8]] 8 hetkellä. jolloin DELBOS, 

joka Joulukuun lopulla odottamatta rad i kaa1 1rybmäatA määrät

tiin ab41atamaan UVAL1a tämän ulkopolltiikan vuoksi - ep&

cnn1atu.en kuitenkin sillä kertaa yrityue.sään kaataa UVAL 

- nyt aatuu Ranalcan 41plcmat1an etunenUn, &l.glann.1n hall.1-

tukaen jäaenekai taaa uudalleen tulee sama Sir S8IIl1l.el 

IiD4U. jonka tunnettu kaatuminen 

BOS1l.le er1koiaTaltaJa ~(ikl.t.alllltn IAVALi,n ldmppuunl 

~ ttuma hi1c1ri a uii tä qita Jotka TailmtU Tat 

ta ulkta1n1a ter1b 1 ei kutsuttu pAUL-BCtiCOllRia. Joka a1l.le 

peuran. u..1a .. U p~ Ja Joka 01181 ollut paljoa auu

n.p1 aalant1mUJa ltu1Jl DIlBOB. sm llene~t ku1 tenkin 1&

h1mII. pereomell' ata. laa'l1Ia. til8ll tapaaln PAUL-BClrCOUR1Jl 

.... hTY1a lIla8l.ea 7"~. Jaka 



5. 

tuntevan suurta kat:tt!truu~ Ja J oka, InvaaTaaU ky1lJ1ld.n, 

mitmlle Jo emm.etell kaiken1a1s ia aisäisiä s'ärkym1siä j a eri

mielisyyksiä tr:u.4en hal11"tuka:en jäaenten kesken. Uudessa hal

li tukaeasa näinollen e 1 myö klULn ole erikoista m1n1.ateriä 

Kanaa1.nl..11 ttoa TartCl. 

IlIUBOS on kut8lDlut Roanaasa, Berll1.n1.sl1ä 

aa ol.eva t Ranskan suurlähettiläät tänne neuvottelemaan tilan

teesta. On mahdotonta vielä sanoa muuta Quai d'Oraayn vii

me piJ.1vien neuvottelusta kuin että cm oltu yk8imielisiä 

sl1tl että Ranskan ulkopolitiikan tulee rinnastua Jnglsnnin 

ulkopolitiikan )[enua. Palaan vielä er iks een unden hal.l.1tuk

sen ulkopolitiikkaan kun sitä voi joasain määrin aelvammin 

arvoatella. 

Lehdet kertovat että sekä Uon BLtD4 että DBLBOS 

aikovat mennä Gen~ve t 11n kuun lopull.a. Luullaan myöa että 

DltLBOS sitä ennen tapaa E.DBNin. 

Kerrotaan etU DBLBOSin al1valtioaihteeri aoaiallst1 

VImlW. JOlla uskotaan mandaatt1.en hoito. ol.Ui er1ttäin tai

taTa miea Ja uua1 nouaen tähU. Hän cm k1rjoit.l.l.ut;k::1n ul.

kopoli1ttis1ata aaio1ata. Hän cm suuri Sakaan tuntija, ol.a~ 

kaU palJon Sakap_ SDllen naUia1a.. Luopui pa1lcaatam rana

kalaia .. ftltuuteUuna .. e1stariUuaiatonteranaa1an. hetkell& 

J01lo1ll hIIl hu~ etta ~ - BAR'.rHOtI:l hal.l.1 tue e1 

auoa"-n'& 1U1'lIaR1n aUl.o1sMll raJoltuaeh4otubec (huhUlamua 

l.iK). 

tntgw1niaterin rinn.l1e ... tetta al1rtoma,,'n'.teri 

1IOO'1'!I'r. aoaial1eU. CIIl 1U1dI.D. aoalaliatip11.reiad _ ttmnet1a ' 
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henkilö. Joka aikoinaan 011 kiinnostunut meidän poli ti1kaat8lll

m tehden meille palvelukaIa. 

UUsI rahaministeri sosialisti Vinoent DRlOL on 80-

8Ialistlpuobeen vahvimpia mieh.1ä, kieltämättä erittäin huaaat

tava raha .... ia1n tuntija. Ansaitaae ma.1n1tsem1ata että oike18-

tolainan -Revue de Paris- T11me numeroasaan omistaa hänel1e 

kokonaisen kirjoitukaent 

Kauppam.1n1steri Paul BASTID 011 odottamaton tälle pal

kalla. Hän on ollut viime aikoina Kamarin ulkoasiainvaliokun

nan puheenjob:t83a Ja tuntee .1IdU1 b;rr1D Ranskan ulkopoll1 Ui

set auh~. Hän on baltilalsen kaaitean puheen johtaJa ja 

Baltian maiden ystäTä, va.1ldten tiedä missä määrin. Joka ta

paukae.aa hänkin ~ Venäjän pak'tin vahvoja tukipylväitä. 

MaanvilJelyam1n1steri . on nuori 8oaial:i.atinan 

pollittinen tähti, Josta v11me aikoina ' p$ljon on puhuttu. 

Hän on s. henkllö" jonka auto.... lÅOn BLIlIl sattui olemaan 

kun hänen lt1lIlp~a kevättalvella DfökätUin. PuutavaratahoUa. 

kuul.en ettei 8ieltä piU.n o11s1 mitään erikoben hTf'iä odot.et-

~ista huomiota anaa1 bee että halll tulcaeaaa. D7't 

en.! karta&. P ClD kolme nai.puo11ata jäsentä, toain ei mini.te

re1n& YaIII1 al1Tal.t1oa1hteere~ • . 'l'imlL t_ppu oli IÅOn BIJII1n 

pu.ol.elta .... .,...mkin T11a... Halspuoll81.ta ballltulaac jäAniaU 

baräUU er1ko1ata. hnClR1.ota 1"OUTa . JOLIO'l'-ctlRII, tlllmettujen Ok. 

81.1014en V1ö&r. ltae hn~ttu Ue4e1e. Ja Nobel-palkinnon ..... 

.1alar. 

x 
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x) 
Esittäytyeadän 6/6 eduskunnalle IAon BLllI{ luk1 

hall1tulcBan deklaration, jonka merkitys tämän maan tulevaisuu

delle voi olla arvaama:~. siinä ktm ilmoitetaan hall1tukHll 

tulevan l.äh1pä1v1nll, luultavasti tänään. jättämään Kamarllle 

joukon lakiehdotukaia joiden käaittelem1nen on tapahtuva ki1-

reell1se.t1.. Nämä lakiehdotuk,*, ovat: armahdus (esiintyy ta

valli .. ati aina täasä. maaasa. vaalien jälkeisen ans1mä1sen hal

l1tulcaen deklarat.losaa.), 40 tunnin työviikko, kollektliviaopl

!IIlllcaet. palkatut lClDat.. laaja uutiatyö taloudel.llaella, ter

veyde 1lls ellA , tieteellisellä, urheilullisella Ja tur1at1aella. 

alal..l.L. eUileTelm:1.st;ukaen valtiolllatuttaminen, oppivelvolll .suuden 

p1dentäm'nen , Ranskan Pank.1n atatuutin uUdiatua, LA.VALin hätä

a .. tuaten kumollllinen .. 

Pidän t odennäkötaenä että aivan lähitulevai~ud.aaa 

nimi laU t1Jl1aan hyTäkaymää.n. Se tulee merk1t84lDään Ranakan 

ftrIIinld.n t.aloudell.t8elle lIIIltta koko muullekin elämälle uut.t& 

etaiakelyJamtt., UlJHa soa1«&liau ratkaisuyrity8tä Jolla tulee 

0 1 .. ., va1kutuk8lm8«. timi.D. mun ulkopUOlellakin. SUtä miten 

tlm& robba yr1q.a tulee vaikut.bmeen maan t.alouelämään. ra

.. hatalou~ Ja ldlpailuk;yk;uA muiden maiden ken.... on paras 

toiat.a1.ek81 Tai ..... 

&r1ko1au. huc:a1ota maai ta.. miele.täni että IAon 

BlDI n1mac:auD .ta: ueun kenun pa1.noaU etu. hIzlen ohJ.J.-

x) 
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Jl1&1:UI& e 1 ole soaialisUpuolueen ohjelma vaan kansanrintaman 

ohjelma. joka luonnolliaesU moni tJa kohdin on edellistä mal.-

tIllis pi. tteI 

• Kuvaavaa.. on 

se lainkaan tyydytä kCl:lllllunuteja on s&l
x) 

etai radikaaliporvarei.ta edes HKRRIOT 

J hänen rybmänaä ole uuden ohjelman kannalla koska pi tä

vlt sitä ll.1an pitkälle menevänä. HBRRIOT'n lehti L'Bre 

Nouvelle ei salaa tätä käsitystä. 

1"1"ang1in nähden L60n BUJM myöhemmässä puheeaaaan 

Kamarin istunnon aikana sanoi jolta tapauksessa sitä puolna

tavana __ • Olen ede~seaai. n})ort1asanI viitannut siihen JUtä 

seurauksia täl.l.ä kannflTlni;~lla voi olla trEIDg11n, intlatiOCL 

Ja budjetäär1seen detlaUoon. L1aään. vielä että L60n BLUKin 

k11nnipitäm1nen traDg1ata ilman devalTatio~. yhdentekevää mi

ten hän ai~ten koettaa järjestää keatämättömän 

d1st ....... m1tä viide vuode lcul.uaaaa. olen sanonut: et .. 

10& mUrii'" hallltua loppujen lopuksi ei uskalla tehdä pöä

tösW tl'1mg1n laalcua~ :Ihlcä ka1ldce1n 'riib1J11!!!1n aos1aliat1.nen 

hall1tua. koaka d.Tal. ..... tio juuri pieneläJlltä veiat heidän 

alUi.a~. I1 p141l nlLet luulla että Ranakaa_ 01181 aika 1 

nu.r1 ~. et"" 4rfalTllt1o TOItaia11n t&h4Il hintojen noua.

lU.ttaJ a.J.l.1:mtain tlenoia_. ku~ myös Herra Ulkoaa1dDlltSih

terUh 7bItT1 •• at1 kirJoltu. llDllln etaI L&on BLtI( vot.1 

cIeTalntlote ~UU •• IUc on ku1~ f'rangI tau noua_t 

xl 
BlRRIO'l" nl1tU1n auurella en..atöll& Kamarin uu4~a1 PI

h- t •• tel e,'r"~I.:J'tM 'UI alll.& p.ikall • kauan htuDnD aoaia
l1at.1a BOUI8SCBta. TUl.& t.aTalla tuto1 IAon BLtI( rauho1U •• 
~ panuoe1ta. - mmta GIl bIIer1n Jailt.l te11r1.t.a luo~
tauto1ll1at.a 0Mb1 ~1at.tta zd1 ......... oll .. t oppoait1o-

't a1e~ •• 1HU nIIIIlt e1 ... t ..... paMhtoia • .u olleet eht~ 
lahtea.. 
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~1ke1n ennalleen ja näyttää ailtä että hAll1tua aikoiai 

a11nä pyaytl. 

9. 

Ulkopol11tt1ae~1 .1 deklaratio aanonut mitä&n kon-

riintuntu:na v pysytte11 eiT yle1alaaa rraaa.1aaa. Se 

koht.a anaa!b.. kuitenkin huCllliot. jo .. a aano1;aan rauhaa tar

kolttaV'fID., Kansainliiton puitt.elaaa tapahtuvan kollektUviam 

turve.ll1.anuapolltl1kan tolvott.avu-tl vi.nb kaikld.en tol"f'aIIAC 

ue1atartl.8UIIdaeen. 

All.ertlTattaft on vi.lA että JAon BUDl n1menauan 

aanol ballltukaenaa a1 pyytävän .rikolanJ.tuukaia ohJelmana. 

lApla.Js1a 1. TihnAbän oUsikin turhaa nykyi.een enemmhtöön 

kahoen, mutta takan. p11lee luonnolli.se.tl tarkoItus rauhoit

taa kanna d.1kt8:tuur1vaaren olamattamuden vakuut.ulcaekal. 

Senaat1aa. hallltuben 4elclaratI0 aai Jä1aen T~

oton. Iat1mnoaaa 011 h;yv1n "rilbän aenaaUoreUa. Senaatti on 

ta te toutaiaekal :n .. noinut kamlallOttanaa. 

BClQ,t18 <le l'rm0lll UhJUt .. tine kunm61Sri en nimi

t etty klmniakunrnlSör1.ka1 ja hIlnm 8ijalleen nimitetty nnha

p1 artoku virlrma1ea LlBIifRll. lAon JII1K1n y.UTU. lrerrotun 

tunnetulle Q,UIS

lU.r U. Buelln pankiata. mutta etU tizD& ld.lu.ytyi kun 

as.tto·..... .htoa kohta to1m1tetta.uta _valTatioata ei vo1-

tu ~. LA.B&lRI.a puoleatam 0Il T&rammt italleen ett

ae paikkanaa e1.tll halua 848a noaqa BanaJean Pank:1n Johta

J_pa1 kwi halt:1Jdl.e bmluna kozit .. ta palkka.. 
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Hallitulc ~ muodoatuminen ;ja parl.a.nt.1n ~ alksni

nen on mielialaa hu~ttavaat1 rauhoittanut. SemADa1ku1seatl 

näy-ttää lakkotil.ann.e ole lllaest1 helpottuneen sen kautta et

U työnantajat OTat suoatuneet hucmattavaan pa1ankorotukMen 

ja ennenkaikkea etukäteen ~01ttaneet a8ettuvanaa hal11tukaen 

a1.gJl.alo1mi.c aosiaaliaten le.k1eh.dotuaten kannal.le. Se yritys 

uullebl aoa1aalbeJcai Yll'te1aku.n.taJärjeetykaeltal . IÅaD. BUJM1n 
.P 

New Deal, Jo'ta nämi. laltiehdotuk_t merkitsnti.t, Ja m1h.1n 

Tlaltpänä T11tattiin, aaa tämän kautta elävän merkltylaum. 

Lakkot1l.anteeaeen sen kaikkine merk1l.l1a1na Ymiöineen 

palaan eri raportla... Tahdon Tain tä8sä hucmauttaa että lu

kuunottamatta paria päi'ftlä. Jolloin kulJetu8työm1ea'ten lakkoi

lc.1.aen 'moka1 bena11n1 rupesi 10ppumaan eikä lehtiä Jaeltu. 

Jotapa1U1 ellntanepuodit P71'idvät tyb.Jenfllliiän , ellmä Parl1-

81... on ollut Jo1:«Jkin tmDsl1aan ja on nyt taaaen aiTan 

eana1laMJ • pa'a! että punai81a lippuJa Ranakan lipun. r1nnal.-

• la Dll.lI:8. abllä U.ijlU nrw1Dk1n uutiaralceJllluaten T.m. koh-

4all.a. V11l11e pä1 Tie w<Dala.1.et lehdet ova.t TarUataIlMt 

tonaa t!UUtä Jopa oUikol.la lIBo1aheT1.1ldc1vallanlrumoua- T .m .... J 

m1ka on kataottaTa 111ottltlukal. 

x x 
x 

IItlib_'n. Hall1.tua ac ti1D.lUi.n Xamarlll. 

l&Jd.eb4otuata kUltie kollektl1~"p~1.aJ 40 twm1n VGTiik

koa, . pa)ka111da l.ca1a, aet& oMe- UVA!.1n hätä ... ~_ m-

-9""'.-ta koå1.era 

o4o_Uana... 

• . * 

eUJcbU&. JIt.p1t , 
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L 1 i t EI 1, 

-:-:-:-:-:-

Pr6s1dence du Conseil et Min1stres d 'Etat. 

Pr6sident du Conseil •••••••• ••••••••••• •••• • L60n Blua. 

d'Btat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camille Chautempa • 

-"- -"- •••..••...•...........••.•••• Paul laure. 

-"- -"- .•........................ ..• Maurioe Viollett •• 

Sous-5eor'taires d'Eta~ a 1a 
Pr'81den~ du Conaeil ••••••• • ••••••••••••••• DODnoy 

II'r. de 
et 

Tesaan. 

D6ttnae Nationale. 

M1n1stre de JA Detense Nationale et 
(l,e 1a Guerr.; vice-preaidant du . 
Conaell ••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••• Edouard Dalad1er. 

M1n1atre de Marine .•.....••............ Gasnler-Duparo. 

Sous-aecr6ta1re drstat a 1a Mar1ne 
4e guerre •••• ••• •••• •••••••• •••••••••••••••• BlanCho 

M1n1a~re de 1 t Air •••••••••••••••••••••••••• Pierre Cot. 

Adm1p1atratlga G+n+rale. 

MiDiatre d8 1 t Int6rleur ••••• $. ............. Salengro. 

Soua ..... ontaire d'X~at lt. l'Int6rleur ••••••• Raoul. Aubaud. 

1& Juatioe .•••••...•••.......• Karo Rucart . 

Jl1n1a~ 4. 1'Kduoatlan Natlonal. ......... Jean Zq. 

4"tat •..•..•............... Brunachvigg. 

Soua __ or'tdze 4'Bkt å l'JIIlae1gn __ ~ 
'.~ua .................................. . Ju.l.e. JuU •• 

SOua .... ari~a1re ~ '-'ta.1I lI1IX Rec1lerobaa 
acl.ot1t1quaa •••• ~ •••••••••••••••••••••••••• Mae J ol1ot-curl •• 
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Re1atiOIUl utirleure. et France C'outl'fMller, 

Btreng6rea 

SOus .... or'taire d"Ktat attX Atta1.re .. 

des Atf'airea •.••.•.......... Yvon De1boa. 

6trang6rea •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• V16no~. 

M1n1stre des Co1on1es •••••••••••••••••••••••••••• Moutet. 

Finano.s et dattes ele l'Btat. 

a. 

eles Finuca. .•••.•...•.•.•...••...•...• Vineant Aur1.ol. 

lU.nlatre des Penalona ••••••••••••••••••••••••••• R1v1åre • 

Eoonom1. Nation,l •• 

Miniatre de 1 'Bconomi.:: Natlona1.... ........ •• • • Sp1naa ••• 

Miniatra dea Travaux Publloa •••••••••• •• ••••••• Bedouca. 

Soua-seor'ta1re d'Btat 
l'E1actrid.'t& et aux 

aux Mln .... å 
CaabuaUbl.ea 11qnleles 

Sou.s ... eorita1.re d'Btat å 1a Karin. 

..... Rama41er • 

marChsnde ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••• •• Henri Ta880. 

M1n1atre du Cammerce •••• •••••• •••••••••••••••••• Paul Baatld. 

de l'Agrlculture ...........••••••.•..•. Monnet . 

• Soua .... c:r,taira d'Btat å PAgr1culture ......... A. L1aut4r,r. 

~tre 48. P.T.T. •• ••••••••••••••••••••••••••• Jard1ll1er. 

Sol14arIt6 So01,1 •• 

~.tre du Travai1 ••••••••••••••••••••••••••••• Labaa. 

~.~ ele 1& Sant~ Publ1qu •••••••••••••••••• HenrI ~.r. 

Soua .... or6taire 4"Ktat å l'B4uo&tlan 
Pbralqu. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des·rn~. 

Soua-•• cr,ta1re 
lo1aira et. 48. 

4"K1;a1; 
Sport • ••..........••..•.••.•...• IAo Laghllge. 

Sbus-aeorita1re 4"1;at 6. la pro1;.oti101l 
4e l·lDr~o. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ S. Laoorre. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Pariisissa kesäkuun 15 p'DÄ 1936. 

H e 1 s i n k i • 

• 
~etän täten kunnioittaen Ulkoasia1nm1niste_ 

riölle raport~1n1 n:o 23, JOka käsittelee aihetta: 

Vieläkin Ranskan uudesta hallituksesta • 

• 

UI II: A 4. 



P. 4 ~ . ~ .. ~ ~ .. +. .... SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 23. 

Par1.1.s.1. ... ss a 15 p: n ä . k~.e&. ....... kuu t a 19J~J~ ... . 32 ~ 't !J... 

Asia: V1eläk1n Ranskan uudesta 

bel 11 tuks.utA. .. ............................ ....................... .. 

Edellisessä rapartisaani käsittelin Jonkun verran SWR-

• mittai.sesU uuden ulkan1nisterin DEIBOSin edellytylcsiä nylcyiseen 

to1maenaa. 'fekisin hänelle väärin jollen lisäisi seuraa.vaa... 

• 

DKLBOS. Joka on syntynyt. 1885, suoritti opintonsa 

osaksi kotikaupungissaan P6rigueuxt sa! - kerrotaan että hän ku

tan ka1ldd. san. aeu4uD. aaukkaa.t seld1 ~ että rakastaa 

ruokaa ja juanaa - osaksi Pariisissa. Y11opistotu~on jäl

keen hJln v1.eU. kii.v1 n .k. normaa111rouluD.. Josta koulusta pääs

s .. t saavat ttt1edGiehen dip10cm1n- ja voivat hakea. yliopiston 

opet~an paikkoJa. dåtettyään normaa11koulun 1908 - hän 011 

nuoruudessaan my-ös tunnet-a urhe1l1ja - hän e1 jatkanutJcaan 

t1.edGiehen uraa. ftIID rupesi sanana1ehdan. to1m1t1laJelt.si ja po-

11Uikoka1.. Sodaaaa hä.n 011 lentl!JiI. ja haavoittu1ldn. Kama:r1n 

JI.8enek8i hJln tuli TUta 19&4 ja 011 aeur&anna vuonna all

val t1oa1hte~. 

Unohd.1n raportisaan.1 m;rtlldt1n ma1n1ta etti. hID monta 

TQ.Otta CIl ollut x.ar.tn ulltoaaia1nvalloktuman aktl1v1nen jl.aen. 

JAKELUOHJE: 

. _ ............. __ .IW.-r..t.l.l.m ...... __ ...... _ ................... _ 

UI Z: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lI .. kll ... miniat.rIOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln • 
EI ulkomaaedultukl.n. mutta ulkoaalalnmlnlst.rlOn tledol

tukalln. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Pariisissa kesäkuun 17 p :nä 193~. 

33 EY /rJ. . JL 

I'I/{, . J(, 
. • I\" 

Ulkoasia1nm1nlste~löl1eJ 

H e 1 s 1 n k i . 

• 
Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainm1niste-

riölle raportt1ni n:o 24, joka käsittelee aihetta: 

Ranskan viimeaikaiset lakkoilm1öt, 

• 

UI '1: A 4. 



" P. ... A. .R. I ... I ... .s .. L .......... SSA OLEVA LÄHE TYSTÖ. Sala i nen . 

RAPORTTI n : 0 .. ~.1 .. ! .. . 

. Fa,tl,.j,.~1. .. .. s s a .. lR p : n ä ..... ktl~ ...... k u u t a 19 .... 3.6.. 

Asia : ....... RanskAA I1W,dka1.U\ .... ... . 

l akkoilmiöt , ...................................... ......................... . 

}9/~ _ 'Jl. 
I 

Olan tahallani antanut muutamien päivien kulua ennen 

tämän raportin syntymistä, jotta olisin mahdollisimman varma 

arvostelustani ja erittelystäni. Olen näet päivä päi vältä. tul

lut yhä vakuutetummaksl siitä että suurin osa niistä selityk

sisU, joita varsinkin ulkopuolella Ranskan mutk myöaldn täiU ... 

1& 011 koetettu antaa. viime viikkojen tapahtumille, ovat liian 

yl1melk aia1a. ja 111an helppohmtais1a. Huuto MoskOTall sormasta 

oli luonnollisesti odotettavissa, Ja ymmärrettävissä on myös 

etu. tUllA toaiuioiden peitt.b.iseksi erUssä visse1.ssiL pii

reissä on keksitty legen4a "Saksan työstä kulis.eissa" e 

Tulemme myöhemmin ~oakovan sonneen". Mutta on luon

nolllata. että tällainan liike enai kädesBä on ae11tettäV1saä 

auJlta ~rlLatä!n. Vieru vaikutue on Toinut sitä värittää. 

mutta ei riitä .el1tykaekal. 

Täytyy Tsllttaen ~öntää että Ranskan sosiaaliset 
I 

olot, kuten usein kI.7 Tanhan aivisty8lll&a1l, OTat Jättäneet 

uakCllUt.ttaae paljan tolTCIIliaen Taraa. !Dm 9 TUotta aitten 

lln t&lme saol minulla lIII1U4& UJdllI!.SMD ulkani:nisterl&l D7-

k;r1n- v1rka1 •• : -Jollei .0a1aal1ala 010.1& UiU]' piE ltor-

JAKELUOHJE, 

. ___ . ___ ..... _ .. _h~m~ ......... h._._ .. .............. . 

U. 1: A 4. 

JakeluohjemaUeja: 

Tavallinen • 
Tavallinen ja IlaIkal :.. mini.t.,.Ume. 
EI ulkomaaeduatukaen tledollukailn. 
EI ulkomaaedualukaen, mutta ulkoaalalnmlnlattrlOn tledol

lukalln. 



2. 

j ta, vall1 taee tässä maassa 10 v. perästä kcmmunism.11t • 

Olen monuti, enkä viJb1npn1n näinä päivinä ajatellut näitä 

sanoja. Voi liiottelemat"ta sano. että vuoden 1914 jälkeen e1 

soaiaali.aella a]alla paljon mitään ole tehty. Sodan jälkeen 

kaikki elivät voiton merkeissä, sitten tu11 suuri turillll1 ja 

hyTinvoinU, joka ei pakottanut re1"ormeihin, ja vihdoin ta

louspula joka on estä.nyt uudistuksiin ryhtymistä. lC1 voi 

• 1ll01n kieltää että nrsinkin ne teollisuusba8 rat, Jotka te

kevät työtä puollustukaen hyväkal, v11me vuos1ne: ovat ansain

neet satumaiaia voittoja. Siitä huolimatta ei ole pal.kkoja, 

jotka pulan alussa alannett11n noin 30 :l1a., korotetm. On 

kuvaavaa että juuri näissä teoll1auuabaaroiaaa lakkoilm1öt al

koivat, m.1lå1 luonnoll14eati selitettiin. Moakonm sormeka1, 

ka mnk8Jlaoloa. en tahdo kieltää. Sanotaan että meta.l11teoll1-

suud..... a. mikä D.Tt tapahtui 011 jo kaksi vuot~ aitten 

suunniteltu. 

SUurin T1k& Ranskan aosiaaliseasa elämässä on ollut 

se että liian intellektu a.11 Den Ja liian vähän realistinen 

pa.rlsuntU ei ole t:arpeekai aJatellut työTäm, saldl. lcaupun

geiaaa. että vara1nkin maalla, tyydyttäm1stä uu41atukailla. Xi 

ole rakennettu atadion.ja, ei urheilukeIlttU, ei u1ma-altaiu, 

ei kclallllt:aloja. e1 ;rle1a1& puistoja., jotka loisivat: tnt7-

~ t7önl.,lunldru. Ra410 011 kauan tuntca::toIl maaseucJu1]a, 

;r.m .. x) L1111&n .tta •• aika ;rl.lm.piLD& on amottu, on ultra

o1b1atol_'een lehdm Le J'our1Jl 1ö1:mnetlm pUto1a1ttajm Lfal 

x) 



• 
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3. 

BAILBYll kirjoituksesta lainattu. joka sen lisäksi huanauttaa 

että jos ajoisaa olisi ruvettu Rooman tapaan huolehtimaan 

Dopo Lavorosta, ei nyt puhuttaisi 40 tunnin työviikosta. 

1l.olla todettava että täUäJdn taholta aletaan hUCllUlta niitä 

laiminlyönt.ejä jotka pist.ä"ll$ jokaisen täällä asuvan u1k:cm.aa

W,act silmään. Maaseudulla. liikkuessa niIIIlä epäkohdat 

vielä rä.ikaämpöän valoon • 

Ylläsanottu antaa lak01lle asiallisen, materiaalisen 

taustan, mutta nl1Jla oli samalla. myös selvä poli1ttinen taus-

Monesta näy-ttää ~oksaal18elta että lakot 

juuri slll.oin 10m kansanrintama vaale1ssa oli v01ttanut ja 

10m alla oli oikeus odottaa v01tt.ajarybmän käyttävän. parla

ment.1sae. uutta tilannetta hyvä.kseen uudistusten läp1ajamisekai. 

Mu1atskalW'QlM että joukot. eivät yleensä ajattele loogillisesti. 

Ne 1/aat1T&t voitt.onsa seurauksena. het1 näkyviä tuloksia. L60n 

BLIlK teJc1. a1 täpai tsi kiel tämä ttämän taktlll.1S8n virheen. Rau

h01ttaakseen maan suhte.ttoman suurta porvaristoa ja antaak

seen myös Taallen tulokselle ulospäin rauhoittavan merkityk

sen. hän pi ti pahai ta j o1sta, kIlten a1kaiseam1n. olen kerto

nut. e1 voi amoa muuta kuin etU ne olivat " porvar1111sia" 

Tbä tos1aa1a. aa1 1Ulr1DlDä1een n.......""" ston takajaloll.l.eea. ja 

lakkojen puhkean1DeD juuri sillä hetkellA on aelitettävisaa 

mielestäni vain n11n etU a111& tah4ott11n painosta uutta 

p" IIm1nhterU ja .. ta!. banU 1111ltuaaa.ata vanha., al.entri..-11n. 

IAcm. BUJK1n kellClll UJl1 auuttu1ldn kohta ja p.rl.lilwltin odot

~t~ suuri. __ 'nö llIDUUujen lalt1ehdotDten lQ"dU1_ 
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jota esimerkkiä senaatti hUanaDna ~e8, huolimatta kylmäatä 

vastaanotosta joka Leon BLDMllle ensiksi senaatissa valmis

tettiin, seuraamaan - on selvästi lakkojen painostuksesta 

selitettäv1esä. 

L60n BLDM on ollut erittäin vaikeassa vä11kädessä, 

sillä ei tule unohtaa että hän kahden. viimeisen vaa.lln vä

lillä, jona aikana hän takoi järjestelmällisesti kansanrinta

man muodostumista, kerran lausui tuon tunnetun vaara.lllsen 

sanan että. voi tulla h.etki jolloin "18S vacances de 1a 

lågalltP OTat puolustettavissa. Kama.rille 

kyllä kielsi viimeisten lakkoilm1öiden legaliteetin, mutta 11-

säsi olevan mahdotonta käyttää "les pouvoirs pub11os" sen 

vähen täm1 eaksl. 

Lakko .1 en takt11ke.ssa 

on pi tän.yt hallussaan 

on ollut uutuus siinä e t.tä 

(ranskaksi oocuper) tehtaita 

Ja työpaikko"a - Uon BLDII parlamentia8a käytti 

temiä Itstinataller't - joka kieltämättä siaäll.änsä pitää yk_ 

si ty1sen c:m1stusoikeuden loukkaamista. Tämä uusi moskovalainen 

takti1kka - ja siinä näen lKb1nnll Moskovan sormen näinä 

tapahtumia.. - tarkoitti tiet7st1 ensiksi sitä ettei t7änan. 

taja lakon a1kma voi turvautua t7önaullanm, toiaeksi s1ta 

ettl. estetUn lalckola1aia ulkopuolella työpa1kkanQ joutumaa:ta 

haa.1eamplc Taikutteiden u.hr1kai ja kolmanneksi sitä että si

ten pidetalln ~Öl1anta.1aa jatkuvassa jänn1t7ksessä hänen ana1-

BUuh._ ma.b4ollJ.a •• l1 kolid.1stuvic "Tahinko.1clt varalta. 

BDnen Taal. • .1a RanaJcasea ki1't1in Taa8lllllalw. ankaraa 
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ja jotenkin brutaalista vaalitaistelua niiden parineidan per

hean pe lot'taml seksi jotka osaksi syysu, osaksi syyt10ä sillä 

taholla katsotaan syypä1ksi maan talouselämän ajamise:en umpi

kujaan luonnottoman suurten rikkauksiens8 ja tulojensa muo

dossa. Sanoin: osaksi syystä, sillä jos kohta täytyy m.oit

tia sitä tapaa jolla lukuisien julkaisujen muodossa käytiin 

näiden perheiden kimppuun" täytyy myöntää että monella tahol

la suhteet~omat voitot ovat silm11npistäVät . Onhan epäkohta 

olemassa silloin kun esim. Crådit Lyonnais'n eräät johtajat 

niittävät yksin tantiamin muodossa jopa parisen miljoonaa 

rrangia - puhumatta heidän monista muista tulolähteistään 

johtokuntien ja hallintoneuvostojen puheenjohtajina ja jäseni

nä, samaan aikaan kun saman pankin neidit tuskin pääsevät 

500 frangin kuukaus1tuloille. Kaikkein suurimmat epäkohdat 

ovat ehkä suurissa makaaiineis88.. joissa hyödytään nuorten 

naisten pakkot1laata hyväksyä vielä pienempiä kuukausi palkkoJa. 

Kaikki tämä on meissä täällä asuvissa ulkanaalaisisBa jo 

kauan herättänyt paheksuntaa. 

NI1mä seikat selittävät suurelta oSaltaan, miksi nyt 

yhdessä hyppäykseaaä ollaan Siirtymässä, kuten sanoin e~'äässä 

edellisessä rapm-tisa:an1, uuteen sosiaaUseen yhteiskuntajärjes

telmää:n, joka toiselta puolen kuitenkaan ei sisällä paljoa 

Dl'ID1'h.. kuin mitä jo muissa ma1saa. on toteutettu taikka ml ... 

h1nläI. ni1aaäldn ollaan menossa. 

Tästä ... myöSkin .elityksensä ilmiö,. jota varsin

kin ulkau.111a DIllcn' olle_ Taikaa. se11 tUA.. tarkoUan s1 ta 
etu tJiSnan'tajm 3a y1.en8& pornrlaton TU'tU8tus on ollut 

melkein m1n 'mM] in8D. Kaikki .e toiTe m1JdL ert.1l1& taho1.l.la 
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oli asetettu Tul1rlstl1n ja muihin sentapaislin jär jestö!h1n 

meni t äyde.lllsesti kaivoon. Nyt vasta minusta: paremmin ymmär_ 

tää mikä erehdys on ollut siinA että Croix de Feu tn siJas

t a ei koetettu luoda suo jeluskuntia sanan suomalaisessa mie

lessä. En pääse liioin sUU vaikutellnasta että palJon sii

tä mit.:ä ~ tapahtui OllIl,ettamena hel.m1kuun. 6 p:nä 1934, 

mikä pani vasammis ton t akajaloilleen, nyt vasta saa selityk

sensä.. Tää.l..lä aauv&Sta jopa tuntuu siltä kuin yhteiskunnalli

nen cmatunto m;yöntä1si oikeutusta lakkolaisten vaa:t:1muka111e, 

m.1..kä tietysti ei merkitse lakkcmetood1en hyväksymistä. Jonk:in

la1nen hiljainen tyyty-vti,ieyys sllhCl. e~ "vallankumous" ei 

saanut tämän pah8ll1Pia muoto ja on 0 1 kk' alla havai ~v1saa.. 

Olen tavannut viime päivinä tavattoman paljon imnlsiä eri 

p11.reis~ ja: totean että täl,\.1nCl. pohja-nire ei Qle vieras 

aella18illekaan pUre.1lle joilta 0l1.81 odot1i:anut toista suh-

tautum1st~ BLUMlin toistaiseksi luotetaan ja usko-

Toinen asia. luonnollise.ti CIIl onko IÅOn BIll( .e 

vahTa mies joka täll.a1am uuden "maa.1lmanjärjestyksan" osu vie

a poaitUvisMl1 tulokseen. Olen ennenk1.n viitannut hänen ln

te11elctuaali.8ten avujenaa preponderanaa11n ja on kuvaaTa. .eu

raaTa l.auae eru.au. b.Ine:n Ilakettäls88U puheea\aJm: ItOn koe

tettava D7~1ae~ yht8iakuntsmnodoata ja .en kehykaest& löy

ta&. uual 8osial1sUd1D. per1aatta1s11D. perustuTa ajallDlulra1nen 

JhhiakuntaJlrjeatelllll1t • BLtDl on en.,im11n8n Ranskan kolmamum 
ja 

'-an.lla. 8081al.1aUnc pUministeri.. /Taikta bI.n on TUodeeta 

l.VG, joka _rkltai 8081allst1puo1u~ uea:nuatU .. t:Ul1I1, 
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väsymättä taiste~lut sosialististen ideojen puo~es~. hän e1 

kuitenkaan koskaan o~e tahtonut itse ottaa hal~tusedesvaBtuu-

ta päälleen. FrankrUrter Zeitungin SIEBURG sanookin että hän 

8sittäytyessään edusk!mDal1e - missä tilaisuudessa en voinu~ 

olla läsnä - vaikutti enem:m.ä.n tapahtumien Ja ideoJensa uh

rllta kuin taistelun kautta sille pa1kal~e pyrk1nee~tä vo1-

mamiehe~tä.. Voi niU.ssä o~osuhteissa myöskin kysyä, onko hä-

nessä sitä tippaa n08kelaisu\l't~ j~ta hallituskautensa enai

mä1stan v11ltko~ merkill.isten tapahtumien jänean häne~tä 

B,1YBtä voidaan vaatia. 

Samalla kun rohkenen tohoa että ylläoleva eri tte

ly antaa edes Jonldnl.a1sen se~tyk:sen kaikelle sille para

dokaaall.selb jota viime päivien tapahtumat ovat sisältäneet, 

887\BlJ e tahdon yhtä selvästi osoittaa missä 

nmkaan vaara. tul.eva.1suuteen nähden piUee. 

Pc>rvar1l.liaen yhteiskunnan vastustuksen täyclell1nan 

ptmte voi luonnoll1sesti herät~ niissä laajoissa yhteislrun-

• taluold.saa jotka lakkojen takana ovat olleet, luulon etu. 

"ensi kerra.l.l.a" vaat1m:ua~ läpia,1am.1nen on o~eva yhtä hel.p

POL Sana lIkenraal.1harjoltua" on monen kielellä. Minull.e sa

noi kenraali LB RCIlD~ joka bänlcin koetU tilannetta minulle 

se~tUA. että 1:J(b""aatinen soaiaal.1Bten olojen uudistua 

lcaaaa on Terr&ttav1.saa vanb-"kaia1in rattaiaiin joiden 

d. cm Tanha kMkJr1. kun sltävaa\oin TBa.l1en nosUma in\o 

Ja to1ftb1 Jdnma o~t ftftattaTiNa uudan.1lcaieeen 100 klltlMt

rin a1ltocm. D:BlIHsn \oain kirJoit.... t&DUn Matin'11111iL pit

kan ld.r~olf;qkaal Jo.... hID. _llttelee m.1'-t 1II&h40tGllta GIl 
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8. 

että tässä maa".a Uon B.LOW.n jälkeen tulisi Ll!Nm. Huoli

matta punaisista lipuis~ joita näkee siellä täällä uutis

rakennusten katoilla y .m., ei saa. luullakaan että ranska

lainen kamnunis1t1 ilman muut a on bolshevi1kk1. 

että kehitys s1ihen suuntaan tietysti aina on mahdollinen. 

Siitä on mahdotonta mitään ennustaa ja tyydyn toteamaan 

että lakkoliike, joka. tö.n.ään voidaan katsoa päät tyneeni , 

on tapahtunut täydessä jär Je s tyksesaä .1 a rallha] l1suudeaaa, 

jota on va.1kea kenenkään. kieltää. 

Toinen ehkä paljon akUutU*-:pi vaara. si.itä mitä 

on tapahtunut on että uudet sosiaaliset lakiesityk .. , 

pIan saatetaan voimaan ja jotka työnantaJd - jotka lIIl1uten 

olivat aikalailla ~1m1el~s1ä ja keskenäisen kateutanaa vuok

si maneU~vät paljon maaperää - jo etulålteen ovat hyTäksy-

neet uuden tilanteen pohJaka:1, tulevat a1kaansafMllaan suuria 

uusia raai'tuksIa teollbuudeUe. a.1heuttarraftD to4ennäköiseaU 

hintojen U011.S\la ja si't8n vaikeuU'IIIaan sitä taloudellista 

jälleeaheräim1s.a Joka Jo oli huomattavissa. Tästä on toia

tUltua! kuitenlc1.n lllen aikaIsta pUwa. 

x x 
x 

Täaaä yhteydessä en Toi olla valittamatta että mo

net Sucaen. lehd.' teeaJdn ovat .ortuneet tilanteen va&rtUin. 

arvosteluun, joka ert.1ad lehd.issä ClIl tullut npUaertm 0'

.1kkojen .uo40a .. DI.JqT11n • . Kräakin suuri hela1nki]Kinlll leb.

U lmUu!. lakkoU.~"- "bolaheT11Jdd ftl.l.akIDaoulaseka1- , 

ka ... .1' 10.. piat.,,!" kT..,...,_rJdd .i ui_ pereuna.. 
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Tämä tapahtui p&1vänä jol1oin lehden oma apupäätoim1ttaJa 

011 Par11a1aaa ja sut'toi valcuuUautöua sHtä että ti!.ydelll

nen raulia täällä. vallitai . KlDl Ulkan1nisteriOn kienold.rjees

eä n:o 21 m.a.a.liak::ulDl 5 p:l'tä kerrotaan kansamme ulkopol11t

ti.-n sulDltautQa1sen kääntyvän Ranskasta poia, on lupa huo

mauttaa etåurtlJJa1stan b.arhaanJohtarlen uutisten ja otaik

koJen kantta yleistä mielipidettä preparoidaan tavalla josta 

voi olla suurtakin haittaa tu.levaiauudeaaa. M1n1steri lfOISTI 

on raportisaam n:o 1rl näitä kysymyksiä eriteliT'. rohkenen 

siihen lisätä että vaikka täl.lä hetlcel.lA Ranalcasaa tilanne 

monessa suhteessa näyttää vakavalta, ei tullsi jättää huo

mioono~tamatta miten ~ 'tiimä maa on äkld.ä selv1ytyJlTt 

vakaTamm1staldn tilanteisu Ja jälleen tullut Ruroopaasa mää

räärikai. Meidän o11si mie1eatlmme tehtä.vä kalkki Jot~ ei 

kana81111118 yleinen mielipide ~ harhaanJohde~i. Onhan. 

yleislakkoja sodan. jälkeen - ja paljoa suurempia Ja vakavam

pia kuin ä.sketu'lnen tää] lä. - ollut uim. Bnglanniaaa; mu.1s

~ miten TUoaina 1981 .. as Berliinissä siellä a8U8saan! mil

tei rl1kottain 011 laklcoilm1öitä, joiden rinna1Ja täJdUä1.nen 

011 lapacle1kk1A. JntenJåi. äklc1l. nämä maat niistä ovatkaan 

nouaaeet. To1n.en ku'Yaa'Q. ea1merJdd. lehtiemme ha.lIiata l110itel-

1& on Ranalam t'rangin hiatoria. Sen kullasta luopambeata 

cm pian rlldlll TU~ kul.ueaaa Suaun lehdiaaä harva ae 

pl.1'9& ennuateUu. IlUistm eUv&a'tl IIIUenkli pari TUotu aU

tu. IlXanPPalehU -. Joka er1kobeaU rakaataa tImI.n maan olo

Jen. Y&r1Uel..t... .1ulka1ai hucaaUaTalla p.,0] '. uutiaa 

Joe. aan.ottUn e\U lehti -arYOYaUabt.lal.ta tahoUa- oli 

Jmpl'gt f'rIaI&:1n aeurauaJ.l.a vUkolla l"eYlll11 
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Onko kumma että näissä olosuhteissa ulkomailla syn-

tyy käsity meidän kuulum1sestamme~ ant1ranskalaiseen blokk1in 

Aikana jolloin on turha luoda sellaista käsi tysU että me 

kuultmrme to1aeen taikka toiseen blokklin. Tämä on sitä vä-

hemmän kummeksutavaa kun olois'tamme ulospäin nykyään varojen 

puutteeasa ei voida antaa ulkomaille muuta kuin niukkOja 

tietoja, tarkoitan sella1sIa Joissa systemaattisestI puolueet

t~\tamma palnostettaisl1n ja olojamms selostettaisl1n. ~äI

ViUllsillä meillä pari päivää sitta olin tehaUsn1 pennut 

proresaori P.ERRBT'n ja tunnetun PlRTINAXin vieretysten. Päi-

vfUl1sten kuluessa TlNAX huomauttI täällä käsityksen tule-

van yhä yleisemmätBi että me olfllllll.e Berliinin talutusnuoraa-

• PERR&T sai ets1mättänän tilaisuuden, jota hän käytti hy_ 

väkseen, sellt'tä:äkseen todellista asianlaita&. Mutta tämä on

nellinen sattuma on vain pisara meressä • 

P.S. Huhuja on li1kkeelU Joiden mllkaan n.k. Mosko

van soxm1. oikeaataan olisikin TR<7l"SDh sormi ja eUä tro 

la1set; eli n.k. neljäs internatlonal.e on pelannut kuliaaeia_ 

oaakeI tehdäkBec siten kiuaaa. J(oskOTal1e, Josta loogill1sesU 

tek1aI mieli olettaa etteI s. ole tahtonut heUClU& lllt-
Ranalam 

tola1aenaa ,l9reat;1ge&. Palaan ehldl vIelJl D'Uh1n blllm1b1n. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Pariisissa. kesäkuun 20 p :nä 1936. 

N:o 

UI '1: A 4. 

Ulkoas1a1nm1nisteriölle, 

H e 1 s i n k i • 

Lähetän täten kunnioittaen 

1e raportt1n1 n:ot a5 J 26 ja :rl, j otka käsittelevät 

aiheita: 

:0 25: 

• .:16: 

Käynti m.1n1steri BARGETWin lUOMa 

PuOlan~ttilii.än vaihdos. 

" 27: Ranskan uusi hallitus ja kaupalliset 

lqS;ymykS8 t • 
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........ .P.. ..R. .I ... LS ... L ........ SSA OLEVA LÄHET YS TÖ. Salainen. 

RAP ORTTI n: 0 .Q • . 

Pm.1a.1 .... s s a l.~ p: nä .. ko.s.ä ......... k u u tai g .. ~ö ... 

As ia: .. Käynti mip, .BA.R<iETWin. ....... 

luona, ......................................................................... ...... ... . 

. , . 
~ '. 

3y 8 ~\ t>.2 
~ . 

r 
c-~ () 

Sen ~ohdosta että lehdissä taas on ollut huhuja 

J'-

tä Suani ollsl a i keissa Jopa solmia sotilassopimna Saksan ja 

Puol.an kansA ~a saatuani Ulkomin1steriön sähkeen n :o Zl 

tin eilen 1I1kan1n1steriön directeur po11tlquell~, ministerl BAR

GETCIUlle, joka ottl minut kohta . vastaan. Kuten eilen 

puhelimitse Herra Ulkoasla1 nm1n lsterl1.1e mainltsin d~toin 

mä huhut mitä kategoorls1mma.asa muodossa kerto~ tekeväni sen. 

hal.l.1 tukaan1. miiäräykaestä. 

M1n1sterl BARGETCIf 011 tällä kertaa uutlsista etukä

teen selvlll.1l. Pulmeaaan1. hän tu1~ottl pöytään ~a epäröi 

t austaan. Hän sanol sitten: "Nlin, Joa huhut olislvat oikeas

s" oli81 til.a:nne toinen kuin mikal te sen pltkin talvea 

olette minulle eslttail;y.'t, vara1nk1n kerta.snnne akandinaa.'V1.sea;

ta orlentoi t1ml1sea"tlllJle.. K1i tän Tel tä ilmo! tut .. sta, johon 

tysti ualalD. ~a olen antaTa senmuk:a1sen mu1atlinpanon sanana.

lehtios..-tol.!e-. Antaakaanl aano!l.leni enemmän pontta: sanoin 

vielI: -Olen 9 ~o~ käynyt tässä talosaa säännÖllisesti. 

~t7 a1 rar..... 44menti et .1am.a1J menU-. Tämä sanale1ldd 

l.tDltea1 lQ"dIIL maaperII,n. L18&än .'U BARGlrl'ON , ~ oka aina ~ a 

JAKELUOHJE. 

................ _ ....... .'~~!!11''!!!-? ........ ___ ._ ............ _ .... _ 

Jake.luohjemalleja: 

TavaJlI""". 
Tavallinen ja lIoIk.1 .... ... .... miniaterlOlle. 
EI ulkomaaeduatultaen tledoltukalln • 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoulalnmlniaterlOn tledoi

tukalln. 

UE 2. II .. 
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varsinkin v1~e aikoina on osoittanu t s ekä minulle että per 

heel~en1 mitä suurinta ystävällisyyttä, 011 aivan yhtä hert

tainsn kuin ennen. 

Mitä tulee .fERTINAXiin ja rouva TABOUIS'hin, jotka. 

sivumennen sanoen OTat keskenään jonkinlaisessa kollaboratios,-

8~ on huan.a.ttava että edel~i8en asiaa koskeva hUClllautus ei 

siSältänyt kuin yhden ainoan rivin. koskien sotamarsalkka 

J..ANNERHEIMin Ula tkas. 

rBRTINAX 011 13/6 päivällisillä vieraanan1 ja puhui 

silloin (kuten .10 eräässä aikaisemmassa. raportisaani olen huo

mauttanut.) tohtori PlI:RRBT'n kanaaa ulkopo11ti1kasta:ame. Arvaan 

et\ä kiitos tämän keskustelun hänen kynänsä rajoittui tuohan 

yhtesn riviin. Tapaan hänet tOdennäköisesti myÖskin hucmenna 

Keho de Paristn erään toissn toimittajan luona. Tahtomatta 

l'lmTllUXia mitenkään puolustella, tahtoisin kuUenldn mainita 

että hän pitkin tal .... a on pysynyt meistä hiljaisena ja et

tä muistaakseni tämä Ui ena1mäinen kerta jolloin hän. tämän

tapaista SUomesta puhui. Olen viljell;yt Echo 4e Paristn toi

mitusta: rl1me aikoina er1lcoisesti. 

Mitä tulee lIna 'lABOUIS'hin, on hänen asiaa koskeva 

huaIlautukaenae. yhtä sekainen kuin ka1kJd. muu m.inlåt hän ld.r

joltta.. Jo pari viikkoa .itten hän kirjoitti SUomen orien

toituU •• ata. ja auumtittelin k.skuatella hänen km.... mutta 

pl&t1n jättää aen aoplT8n tlla18UUdan aattumiaen Taraan. 61 

m8DJ1m ma1nltaa .". tunnen bl.net JQiSa orlen1oalla1ö1na ... 

cm ldrjolU_ut lfebv1reOn.eari.ata 8UIlr8 t.ok~ jaaka hän cm 

m1nn118 lahJoUt.1utl • auUa 0.,..10 hI.neu orlent:.ul1-, t1etcm-
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sa yhtä dile~tanttiset kuin hänen POliittiset sepustuksensa, 

joita kuitenkin luetaan aenvuoksi että ka1kk:i tietävät et'tä 

hän on hyvin hyvä yatänL POLITIKSIII-l kanssa ja että hän. 

säännöllisesti käy Venäjän ambaaaadöörin puheilla. Puolisen

to1.sta 1.-uukan~t.a sitten pyrki hän puheilleni ja pyysi mi

nulta tieto ja Itämeren POlitiikasta erästä kirjoitusta 

jota häneltA 011 pyytI,nyt Stockholms Tidningen, johon hän 

säännöllisesti kirjoittaa. Annoin hänelle pienen exposen Itä

meren pollt.11kaata meidän. kannaltamme katsoen, luonnollisesti 

nou.da.ttaen kai kkea varovaisuutta. 'l'ulen tapaaMaan hänet var-

maat! Geneve t isaä. kuun lopulla. Kun eilen sanoin BARGXTCNil-

1e aikovani puhua hänen kansaaau Geneve' issä , BlRGETON ko. 

hau~ta.1 olkapäitään s8l1oi: "Xuta väh:elllllä.n Te sen naisen 

kansaa. pulmtte~ sitä parem,pU: 

Yllälcarrottu on kuvaava niille Taikeuksille jotka 

kohtaaTat täkäläistä d1pl~t~ia yhteistyössä sanomalehtimies

ten kanasa. Tietämättömyys, hetken 1m:puJ.sai ja muut sal.l.a1-

aet ae1lca.t saattavat teh41. tyhjäksi vuoden työn. 

Palaan k:eakustelmm BARGftW'in kan.... Kysyin pak:o~

teiata. Hän aanoi Ranakan hallituksen Tasta lähipäivinä 

päättä'dn kannaataan Pako~te1aiin nähden. (Katso alempana.) 

• terioin ell_ Q.ua1 dtOra81!l A.trikan-osaston päällikän kre1Tl 

St t Q.tIB:N'l'IN1Il kana.... Sekl hI.n .,,& lR1n1.atarl BARG&'rCIl r1ip

pumatta tolalstaan sanoint kateSOOris.st1 ett.l Rooma k.s

kuate1u.A& Par1ia1n kIa... ole ueUmut Km •• 1olH t~OQD 

.1lib.18ensa -Moka1 muuta kuin pakoUelde poistam1ec. el 

8118 tait acocaplln ~U8ta1at:a, JII1.h1Il lIODat leh4e' .1a 

ldr,f..:lTalhtaJat Y11aa a1ko1Da OTat TiUcm_t. 
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Mainitaen tässä yhteydessä että EDllNin eilinen suuri 

parlamenttipu.ha. Jonka suoraaukaisuus mielestäni on ihailtava, 

on saanut kreivi d' ORMEBSCNin, .t'lmTm4X1n y .m . tänä aamuna 

t o t eamaan että Englanti - seikka Jota IDI& alleviivasi vas

t auksessaan Lloyd GEORG&ll.e - on m.ä.ä.rännyt uuden kantana&. 

pakotteis11n nähdm kokonaan Pari1aista riippumatta, missä 

mainitut lehtimiehet dälcnät ena1:miil.aen urull1aen swraukaen 

Ranskan v11me v11lckoJen tapahtum1.sta. 

20/ 6. Kun ylläoleva oli k1rJoitettu Ranskan. hallitua 

eilen päätti seurata Rnglmnin esimerkkiä. pakotteisiin nÄhden. 

m .ldHi toiata.1.aekai tiean Ranskan hallitus haluaisi Jo kesä

kuun 30 p :nä kokoontuvaasa yleia1coJcou1cses8a. · pohdi~tavan tur

vallisuuden lisäämistä suosittelema]la regi~sia sop1mnkaia. 

Ranskan smbaasaadellle Ja lähetyatö1l1e lienee tästä Jo mm

nyt ohJe1a Jolata koeten päästä aelT1l1e. 

SenaiJaan R~ekwn hallitua n&k7.Y toivo~ e~ lt-k

låLytyia1 ~..,. qsYJQ7s Italian oikeudellisesta 

ta Etiopiaa.... s.o. tai t acoomplln tunnustamiseata.. 

Olen pyrJd.n7t uudeD ul.kaD1n1aterin puheille ennen 

lähtölill1 Gen8n'Un Ja toivon että hän ehtii ottaa minut 

natlUD. 
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............ ~ .. ~ .. JLJ ... .l. ... § ... l ....... SSA OLE VA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... ~~~ ... 

.P.a.r.118.1 ss a ... 19. p: nä . .k.ealil ........ kuu taI 9.~ 

Asia: Puolan suurlähettil~än yaihdos, 

~ll~ on herA~Tt suurta huom10ta Puolan ambas-

eadGHrin CBLAPOWSKIn äkillinen p01skutsum1nen. CHLAPOWSKI on 

edustanut maataan t~ll~ yuodesta 1923 ja n~ytellyt suurta 0 

,eki po11ittisessa ett~ Pariis1n ellmäasA. ~oin rouyansa. 

He oyat kuluttaneet suuren omaisuuden antaakseen edustuksel-

1een mahdollistMman näkyT~ muodon. 

h1.lcki kysyYAt onko tarkoi tue ettA uusi ambusadHH

rl LUKACIEWICZ, joka tulee )(oskDyas~. koettaisi solmla eri .. 

kolsia suhteita Banskan uuteen yas8lllll1.tohalli tukseen - tto tun

ne uuden 8IIlbass.dOHrin puoluelcantaa ~ Tai onko BECX k~yt ... 

tänTt hallituksen Taihdoat. Banalcas8a tekosyyn~. 011 miten 

011. .e tapa jolla T. 1hdo 8 tapahtul 011 sellainen ett~ te

lc1.1 m1ell otaksua jotain ~skettl.in sattuneen ent. auurläheto. 

tillAn .1. hänen hallltulcaensa ~111l. 

lien. asianlalta. 

Nlin ei kul tenkaan 

ab .... dlSlSrin rOUTa on itse maille ker'tonut ettl. 

h. erlAnl lltana luklT8t Parls-S01r'1.t. uuden miehen n1m1-

tyk.e.tl. .1. aiTat Mm.na 111m1a Ben.tiet. TahT1l11tuJcaen. 

JAKELUOHJE: 

UI 1: .4. 

Jak.eluohjemaUeja, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ullkal ............... miniaterUllle. 
EI ulkomaaeduatukHn tledoltukaUn. 
EI ulkomaaeduafukaen. mutta ulkoaalalnmlnl,t.rllln tiedol

""'alin. 
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Vasta aeuraa'f'ana aamuna tull Tiralllnen sl.hkHsanoma Varao

Taeta. Samana p~lTAni söln aamialsta CHLAPOWSKIn ja hinen 

rou'nnaa kanssa ja ollTat he molemmat hyTin murtuneet. sa

ma.saa tllalsuudessa muudan protokollan TlrkalllJ... hiimmAst'ynee. 

nl kertoI että jo neljä p~lTIä alka1semmin oli Puolan hal-

11tu. pyytänyt agrementtia s.uraajall.. Llsäin Tleli että 

rouTanl Ja m1n~ olimme kutsutut 22 PIka! Puola ambas8a .. 

d110 pi1TiUl1sUle kuten monet muutkinl tImI. kutsu on pe

ruutettu 8enTUoksl ettl Puolan hallltuksen 8ähkHsanomassa 

auurläh.ttll1älle on sanottu etti &mba8hedin on oltaTa tyh_ 

jt. 20 p:nL on 81tä rlLlkelmJII.I.. k08ka se 011 

mainl ttu myö. lahtlm julkai sema.8a HAVASin kautta tullee •• a 

.ihk ....... 

~&.tl teTaata kisltellä amba88adöHrej&in huonom

min kuin palTellj01t&an Tallltsee tl.&llä 8uuri katkeruus, ja 

puolal..i .. ranakalat. ... t suhteet eiTät tlett. parane. Katsotaan 

71eena& että t.paus on uusi 1lma1au BICK1n Banskaa koht.aan 

• oaotkmast. kTl.mnde.tä, suoranainen kOrYapuuati e1 Tain ant. 

aabassadUHrllle, job. on tehnn ka1kkana maiden h7T1en auh ... 

teiden jatkua1S.k.1. Tean Ranskalle 1 t.elleen. Ansa 1 tsee 

nell. WJ.l.a 1U1nituksl että Puolan _ba.saa41 juuri 011 

IDlUttanut uuteen tal.oonsa ja ettl CBL&POwsn rouTineen 011_ 

... , kuukauaDIIJI.r1& tehneet tTÖtä uuden aaba •••• d1n panam1sek

.1 Jamtoon .eka 811hen taalNm uhranneet sUU'l. rahoja. 

-
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RAPORTTI n: 0 .. 2 .7 ..... 

.Par11s.i ... ssa l.~ p: nä ..... ke.d .... kuu t a 19 ..... 36. 
J . 

Asia: Ranskan uusi hall 1 tua Ja ... 

.. .. ................. kaullaU1aet kya:ymykset . .... .... 

On TIe~~ ennena1kaista ennustella Ranskan uuden 

ha1l1~sen tu~eT1sta suunn itelmista ulkomaankauppaan n~den. 

Jos uud_ halli tukeen talouspol1 t11kka suuntautuu uusille 

urIlle, on tietyst1 mahdo1l1 sta et~ kaupall1setkin kys,myk

set jou"tunt mod1t10i taTi ks i. mutta kukaan e1 Tiel~ Toi 

sanoa lcwapa1seenko suuntaan. SenTUoksi 011s1 neuTOni se .. 

ja yua».rsin ett~ minister1 SAVOLAHTI, kun t&l8~ pum.l1messa 

~en lcaD..ssaan ~skettAin puhuin, 011 samaa mieltii. ... etU 

odotettalslin syksyyn ja annetta1sIin niiden ky.~.ten (TiI

n1 "tulli t, paper1puunT ien ti. suosI tu1mmuua, eanomalB htIpaperI 

T. 198' 7.")" jotka OTat oUeet Ti1ae aikoina tapetilla, 

toIsta~.eks1 ~&tI. KAyn 8ns1 T1Ikolla, ennen Uhtl:Sb1 

lamallen1 ja Gen~TetI1n. ulkam1nis~er1In kauppao8aston ~äl

likDn luona kaiken Taralta taatA sop1massa. 

PellåLln Jl7ÖS ett~ rupeemalla puhumaan toisen 

TUOS1puol1skon puutaTarak1intlös,,- joka me111e suullisest1 on 

lUTat'tu JhtA JcorDakal lcu1n ennen ja josta meUa on er~ 

Jcola1ULr&,-kBU sop1auka8aa... bala1kuun 18 psl"U., 1118111»111. 

JAKELUOHJE: 

UI 1 : A .. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallln.n Ja IIdk,1 ... ..... minl.lerIOlle. 
EI ulkomaaedultuk •• n tledollukalin. 
EI ulkomaaedultukaen. mutb: ulkoaaialnmlnl.ierlOn Iledol

lukIIin. 



." .. 
seat1 her~~t.181mme vain uinuTia karhuja ja proTo.ois1mme 

ehkI. sellaista j ota vähemmin haluaisimme. Ei pidl näet 

luulla ettl maavllJelyamlnlsteriö paljoakaan tulee muut taDBan 

kantaansa eikl pidl luulla ett~ tlkäl~iset mets~departemen~ 

tit vlhentI1.iv~t painostuata hallitukseen j a parlaaenttiin. 

Olen näistä a.ioi.ta kirjoittanut erikoisk1rjeit~ ministeri 

SA VOI,AHDEI.LE. 

Olan tahtonut tl8a1Jcin yhteyde .. ä asiasta mini-

tt ~ myöa HnTUoksi ettl puutaTarasyndikaatttmme presidentti 

tt 

-PJ.GNIBZ, konsul1mme Calata"., jonka .11en tapas10 ranakalais

sUCIIlala1aan kauppakamarin wos1kokoukaeasa, Jonka presldoin. 

minulle kertoi kuulleensa muistaakseni kaup~1nisteri6asä 

seuranaa. Jrun PAGHDZ oli kysynyt eräiU 1;1 kolfceaUa virka-

mieheltl~ mitan hän a jattelee 4o-tunnin tyHT1ikon Taikutta

van kllpailuWl muid.n maidan kausa. tiliä oli Tastannutl 

-nsi tapa on tulleihin ja kl1ntilSihin nähden diskriminoi

da nii~ maita joi •• a 40-tunnin tyHviikko ei ole vot..a.a". 

lfa1oit •• n tIIdn nin esimerkkinä s11 1;1 millaia1a ajatukaia 

•• Uai •••• akin henlcllGaal. 111kkuu ja todetalcaeni .ttei pidl. 

a pl"iori luulla .ttä uusi hallitua tulee aj..an npaa. 

kaupalli.ia id.oja. Päin ... to1nhan on luultavaa että JCk 

uusi hallitus ",'Ui p)'rkl1 enemmILn kuin aikai.emmat kont-

1"01lo1aean taloua.] 1m". ftiklce1caeD .i Taltioao.ial1l111lin lIlUO

d088&. kaupalli.etk1n aahteet ulkomaiden kanaaa joutuftt 

Tiell "fIh-aB 'ft:pa-iJcal' kuin tI.h&n asU. 

x x 



...... 

pUttlinyt 

rauksissa 

lahduksia. 

Kuten ~1kaisemm1n olen tiedoittanut hallitus on 

jyrk~8U pi tu. frangia edelleen ylll.. Sen notee .. 

onkin Ti11l1e pll.1 TinA tapah tunu t Tain ' TlUll1s ii hei .. 

UU8i rahaministeri piti tlin~ Eduskunnassa kol-

matta tuntia kestlineen puheen jossa laajasti telc1 seUoa 

Talt10n rahat1lanteesta. Hänen ehdot~.ensa llUlimp1en -kuue 

kaus1en rahahuolten helpottamiseksi hyväksytt1in hYTln ~u

rella ~ten enemmistöllä. T~s8i kuten muissakin kysymyk-

• si88~ oppositio, Joka Jyrkäst1 seisoo parlamentarian1n poh .. 

jalla, on plUi.ttlinyt antaa IAon BLmI.111e lIUlbdollisuuden osoit

taa Toiko hlin toteuttaa Ohjelmansa. TämA mielipide on 

yleisesti Tallalla mikl osaltaan se11tt~ Tastustuksen ole-

mattomuu4en. To1nen as1a on ettl oppos1tiop11re1ssA kuu· 

lee yle1sesti arTeltaTan ettei Låon BLUM T01 jatkaa maan 

~-asla1n hoitoa t~lli pohjalla kauemmin kuin pari kuu .. 

kautta. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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1 

• I ~ ·i /· 
, : I 

UlkoaslainministeJ'iölleJ: eli 
, I t 

i H e 1 fJ 'rn-k~ir-·~"""---;,-

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia inm1niste-

riöl1e raporttini n:o 28 , joka käsittelee aihetta: 

Btiopian ky8Yl!lYkaen nykyinen vaihe . Ii • 
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Mainitsin eriäasä aikaisemmassa raportissani, että 

viime talvi on tiopian kysymyksessä tarjonnut kokonaisen sar-

jan itsepetoksia, jotka ansaitsevat oman kapittelinsa. 

Alust a pi täen oli Euroopan useimpien maitten yleinen 

mielipide jadkiln1 a1.aen mystisiam1n vallassa._ joka kaiketi saa 

selityksensä osaksi siitä salamyhkäiayydestä., j OhQtl Etiopian 

halllt8ijat ovat kyenneet. itaenaä ja maansa verhoamaan, 

siiti että Rnglannin suuri yleisö-, varsinkin naispUOlinen , on 

tiopiaasa vdl.aua olevan kristinuakon vuoksi tehnyt nä1stä 

neekeripo101sta: erikoisen suosionsa esine.t.. 

Mutta ei tia" kyllln. lCnglannin yle1ses1kunnan ar

kiatoa-ta veutu'1n e.ille t.ocU..-tuksia siltä että varovrlset.k1n 
r 

laalcelmat ennua101vat. .ellaisen sodan vievän yks1npl. Bnglann1l-

ta vlh1ntl.1n 3 vuotta. TimI. muut tu 1 uskonkappaleelc8i, jota 

Etiopiaa.. oll ... t lllkOD"le"et upseerit lleT1mm1n aanoc mer-.. 

k' I1181111 Jd.rjoUuka111 • ., (VIRGlN) lllli.ka1 ylläpitivl.t. Tämä 

nno1a1Dlm englan t.1la1a-ruotaala1nen ideologia. on ollut v1.1me 

tal-na huamat"t&rlmpia pollUt1.a1& ~, ja m1nw1 ~ 

~U& .,. .1oal.1m alla kllT4ea1lla1 Buau._ 

JAKELUOHJE. 

"""4. 

JaJr.eluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ... ... . .. minl. tenGlle. 
Ei ulkomaaeduetuben tiedoltukailn. 
EI ulkomeeeduetuk ..... mutta ulkoa.lalnmlnlal.rIGn tledol

tukalln. 
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sitä ykaipuolisuu:tta etten sanoisi enempU.&, j olla yleinen mie

lipi de suhtautui sotaan. Sellainen julkaisu laUn Veckojourna.

len ja s en pUttömät pUJdrjoitukaet, jotka äldd.ä tek1vtit 

herra. LINDOBM1st.& suuren aaiantun' jan, olivat korke1l11DlUBa 
x ) 

5isaa.. 

Ruotsin asema koko sotaan on tavallaan ollut ;ym

IDii.rrettäv1aa1.. Sen taloudelli.e' y.m.. intressit s1lli. kulmall a 

olivat .,........ suuret ja ilmeisesti 

tIl vielJLldn hucmattavas'ti kehittää. Ruotsalaisten suhtautumi

sella qsymykse«l oli s11s todellinen materiaalinen pohja 

Tå1lclca. sille annettiin toinen väri ty •• 

/ il,en ualca1 t anut tämi.n kaiken niUn palauttaa mieleen 

k{aka raportein. ldrje1n Ja .anoin pitkin talvea ole TarOit

tanut li1ak.i soka1stumaat& n.k. ylei.iin totuuksiin. T~oi

tuk..n1 .i ole m111iKn taTalla iloita vuloka.~, a1ll& olan 

yhti Jyricä.at;! kuin ennen nlmi. pah.oitt81 .... n Italian 

taa. M\l.tta "'.11 a QIl paljoa tirkel.lnpi tauat .. 

Jo Genh.·i.... 8)78lmua- aaa.ttoi niLhdA miten AJj-. .m~_ peake1llä istui bnJd1öUA. Jotka e1V1.t toivonee" 

JIDlUa kuin ."tA SrSSOLINI elka1a1 sOclall, koska olivat ~ 

vakuuta""" sUta e". .oa lUrki"a1a1. hInc Ja MIIl kautta 

keto tuot.dJl per.Ucatoa. KltA Dllal.t pUrit tek1rit kun ltc

aa1nlU,,- ~ba Georgia bl.n.i lIOakoTIIn kUun? lI1kJ. ollai 

x) 
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ollut luonnoll.1sempaa lru1n että Kansainllltto syyskuussa 011-

si ottanut. todellisen tutkimukaan alaisiksi Italian tunnetut 

memorandumH ja lähettänyt huanatuista henkilöistä kokoon pan

mm tutk1muakanitean E.tiopiaan. 011skohan niissä olosuhteissa 

MUSSOLINI alkanut sodan? 

Eräs vanha ranskalainen ent . ambasaadööri sanoi äs-

ketu.in minulle. kun mini. hänelle llauau1n 1hmet.telyn1 sUtä 

että. ka1k1den maiden so't1laaaaia1ntl.m.t1jat niin täysin pettyi

vat. ja laakelm.1aaaan erehtyivät.. seuraavat sanat.: ItParas mi

nisteri, olette viel.& nuori, minä olen elänyt jopa sodan 

1870 . Sekii. s11n& sodaaaa että ka.1k1aaa ai U seuraavissa. ' ku

ten E't1opien soda.aaa. 1896, Boer-sodaasa 1 900 , vanäläis-.1apa

nilaiauaa sO<taaaa 1904, maailmanaodaaaa 

tuntijat a1Jla oyat olleet viiärilaaä. Al.kää koskaan luottako 

he1h1n., hyvä. ministeri-. Hän llaäai ettIL kun !tarnen. taiat ... 

lu alko 1 ayyakuuaaa 1914 ei Pariisin yle1aes1kunnaasa. juuri 

• kukaan U8kal.tanut. uakoa posit1hiaeen tulokae •• 

NImä näkökohdat ja toslaalat pakottavat meidät aaet-

1;em • ., saurt&nt tiLrkei.t ~t.: Ovatko su.urva.l.tojen. yleia

ea1.kunUc D7lcy1aet laalcelDtat .aim. Sanan ja VenJljin soti-

laalUsiau.. _MOJ Uauukal.ta oikeat? Et.1oplan Itodan voi "1-

VlLt. motorU.Uo ja i.lmaYo1JIId. tivl.tkö Dim& juuri ole SaIt

am ja VenAjlD. er1kolaaloja? tilcö ole pelJf.tUv1ad etu. mai

nittujen .aurvaltojc lt.etleto lakelaeo ao4an 

...... ? Yo1lto ylecd enu 1uoUaa l.aakel.m11Jl? T&asa na.n 

blop1_ ao4& oclott.u.t"-- lulotaG IIU~ naran. 

Ja ecleu..n . 
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Kaildc1 he lttäyi;yviit nyt Kansa1nl11to-paran k1mppuun, 

",!Den sen niakaan ka1.ken edenastuun. Skand.1ne:viaasl1, 

Ktloplan s81 ldcal111 älckiii. a'V8.8l sllmä t huana 8JD88Jl n .k. 

llsuuden mahdottomuuden ja miad SIII1 parempI alettiin 

tI.& kollektllviauuden m.erldtY8u.. kaakustellaan nyt jul.k1se.U 

siitä onko Kanaa1nlU t~ JätetU,Tii.. Ja m1kaI n11ss&. maissa 

ollaan Re1n1n kysymykaesaä m.aal.ialonm 7 piUvän. jälkeen yiltU:

k1i. taaMn kylmän. reallpol1t11kan kannaJ.l.a. m1ö puhtaasti 

jurlld1s .. U on riat1rlldaaaa l!:t1oplan kysymykses&ä Cllldsutun 

kannan lamasa - va.1kka en suinkaan nä.l tä kahta yleiseltä 

kantavuudelaan niin erilaista kySlDlY8tä. r1.nnuta yhtä vähän 

kuin r1nn&atan cmas. maatani neekerl val t:iooo. 

Kuulee 01lceal.~ Ja va.a8llllllal~ etu. lykJcäämälJi pa_ 

k01iekysymykaan ratkaiaua. MUSSOLINIn kolanisaU.otoiveet ehti'li.t 

aaa4a. riittävästl kol.aukala. Kaikki on mahdOllista, mutta 

rottaiain tähän uuteen itaepetokaten liiaksi tUiJottamu1ia, 

sillä kuka takaa etteivät 1lCa.1o" vara1nk1n Ep.glanniaaa, Sk8ll

dinavi..... Ja 8lI.1ad gemaanisbaa maissa Vähäksytyt u1nuvat 

vo1Dud" Jotka aahdollb"'''Uvat u8kcaa.ttaun ~.II& &,1 .... 

BtIoplan valloI~, Jo~ p1det~1n tekn'll' •• ~ mahdotto

~ tula belpoU .... un MDSSOTJNTil kOlcm1sd10toITe1den toteu

tumista t&vall.a. jota ejkukun uDMIn aaY1st&. Toa1aaia on a.. 

pahtlUm:t: Ja .. on tUDD.U8tettaT&~ e1kil. kukaan na a1Dake., 

tiimln ldrjoUk,1aa. pI'''''' uhtUlll&aa. etteiritlåS 

1018 .1& Jirjeatya - jiLlIdwJUnenHD cm DTttemm.1n realiteetti 

- olisi e"t1oplala1allle .."llSa...- b.1n tiLhID. utl TalllD .. 

nu10 aineellinen "a benHne IIU-.ua, .10- ei p1pna111._ 
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kristinusko ole kyennyt hälvantiilDä'än. NIUn puhuu yi(sinpiL ruot

sal.a.1nen kapteeni 'l'.QO(. jota tuskin voi syyttiLä ita1ialais

miellsyydeeU. 

Sodan alua-. sanoin tuttav1l1en1 tulevan olemaan 

intressantt:ia nilldä millaista KUoplan armeijan viralliset bul

leUiDl t tulevat olmam. Se-1liUsten erik01atunt:ijana voisin 

ma1n.1ta hiatoriaata. joukon ea1.marJdcejiL sUta, mUen a8sn i läh

ten ao4aD..1cäynti heidän om.1safiL "bulletiinei8aaan· on esitet'C;y 

toisenlaisella "objekUi nauudella" kuin indoeurooppalainen, 

ni.l.i.1.set aa:sial.a1s1n.a ehk& poisluettulna. SeciliU.aelle totuus 

ja valhe eivät aina ole kaksi &a1.aa. vaan vain saman aaian 

eri e..apekt8ja. Tätä totuu:t'ta ei tule unohtaa kun lJi.htee 

verta.8en to.1aiiIula Rocman ja Add1s-Abeban sotabulletllneja. 

Va1k1ca. Roanan tiedonannot eivät tietysti siaiLltäneet. koko to

tuutta, vaan usein va1keni~. ne eivät siaältäneet valheita. 

~ m.y~tävät 8Dglanti1ais~ aotilaaasiantuntijatkin. San al-

• Jean &besa1D1al.1s~ bulle t11.n1.t slSälsivät usein tahallisia 

valheUa. nHolmin es1m. etU Kehlle 4. kenaa ilmoitetttln 

uudelleen joutuneen et1.opiala1sten låialln, Ta1lclcei täs8i. ollut. 

pienintikiLiLn ptrB. BD. voi olla m.a1nitseatta ettiL tunnetm 

ranskalainen Jd.rjeenvs1htaja Rocmaasa GENTIZON. jonka k1rjeet: 

olen lukenut. aek& "Le Temp.-uR etu An~ .6tropole· 

18M..... iLlllEah&1D tot .... IdTD saun m1DJdL olen tiLs" teit

DTt. Ta.l"U8t8m ld.rJoituksmsa pitkl.lliL 8arjalla to4.1stuakappa.

leita. 

K1bi kenen tiLldn t Siksi etU nUn )clQmn.llbelta. 

li.u1D. knvlnpkSn huc.atta:n: 08a ~l.1IaJl yle18U aiel1p14etta 
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uskoi siihen mitä ddis-AbebaBta virallisesti ilmoitettiin. 

Taaacm 

kahta 

i tBepet~s, minkä 
x) 

auuranmalcs1. 

seurauksena oli että yllä tys tuli 

5 . 

Kun olin sodan syttyesaä Roomassa ei siellä tien

nyt tapahtumista juuri mitään . Kysyn kuinka paljon silloin 

tiedettiin dd1s-Abeb~? Tästä huol~atta lehdet olivat tul-

vlllam s1Jdi.lä1sUl. loppumattomia klrjeitl, joiden siaä.l.ly'ksG 
xx) 

arvo valitettavaati liian myöhään huomattiin. L1s&&n ettei-

vät eslm. Ranskan ja Saksan lehdet tähän sortunee~. 

On uskomatonta että minun mennessäni p&&s1äiseks1 

kahden vi1lcon lomalle Tta11am, huomattavassa aaanass'akin ole

vat maanmiehenl ihmettelivät kuinka saatoin mennä Italiaan, 

missä muka vallitsi nälänhätit, missiL kaikki oli sodan 

aa: y.m. Kun tulin .t'ohJoia-Itallaan en o11si t ietänyt maan 

1ci.yvin sotaa jollen siitä lehdisd olisi lukenut. Näin 

alun ja sen lopun. mieliala oli pakotteista huolJLlatta: var-

• mem:pl, 1tsetleto1.semp1, luonnollisanp1. Itsekur1 oli ehdoton 

Ja sl1miinpiat&vE., mielenos01tuksia ei n.iihnyt kad:ull]a. 

Kerron lopakai seuraavan ly'st:1kJdf.1n jutlUl. ~il.s 

mattavasaa yhteiskunnall1aeaaa a.anassa oleva maanmiehen1 ker-

x 
:IriLIn auuren suomalaiaen leh4en toimittaja on minull.e hen

k11ölcohtaiaesU myöntiJlT'. etU h.I.nezl to1mi.tukaea__ ei koe
tettukam suhtautua krUUlliaeaU a1ne1stooa. Rubr11k1~ kan 
~ sUti. pUvittl.in todiatubia •• Kaksi pi.1vU. ennen .d.dd1.s
Abeben Yal~aua~ toinen suuri augmela!n8D leht1 kirJo1tti: 
"K1tUn rdkWevaa. IdIlnnetti. e1 ole tapahtunut KUop1an Bo
du .... 
xx\> 

'lUill.& rahoilla. Jotka Hels1Dgin leb4et tiLhln låLy-ttiVif.t, 
oliaiT&'C n.e voineet kWd.n. p1tU Par11d .... vuoden pu1n CDaIl 
kir,fMllTaihtaJuaaa. Kata tuDnenua ei Suaen leb41atölK ol.e 
Raakaa ... ainoatakaan kirJHIlTaihta,taa. sa_ to4el.l1.a .... mer
kity-beuL 
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toi minul1. viime kesänä tultuaan Italiasta, että Italian 
kä~ 

kanN. on niin 80ta1Sekai.{ -etu ka1kld.a1la se·inil1iJdD. D.i.kee 

aenat "&vv1va. Guerra.1t "Eläköön sota.lt• Joa tämä merkitsisi 

"EUköön sota. It n.11n. sm pi tiisi mul.ua 1tLa. Guerra- • Totuus 

on etä GUBB.R& on Italian. etevin pOlkupyöräilijä, Job on 

ottanut oaaa. kaikkiin v11:maa1kai sUn kllpailu1h1D. ja. jom 

Ita.l.1uaa, missä tiLmi. urheilu on korkealla aat •• l1&., nauttii 

ken.·11iaaenkarin arvoal 

NIin luodaan mielialaa. 
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Ulkoasia1nm1nis :,r~.öu~ .. _._ 

H elsi nk i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasie1 nm1nisteriö1-

1e raportt1nit n:o 29 , 30, 31 ja 32, jotka käsitte

levät a1beita~ 

1 : 0 Ranska ja Syyria , 

II 30: Ranskan uudet finanssisuunn1teJ.J:na"t, 

• 31 : 

• 32: 

tiopian kYSymyksen nykyinen vaihe , V. 

T:Ilti\Xin ja rouva TABOULS 'n k1r joltte-

1ut SUCID8sta. • 
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Noin kaksi vuotta sitten r aportissani n :o 25 tein 

selkoa erää.stä k1intoisuta keskustelu.sta jo.n minulla 011 

PWSQ'rtn kanssa (ent. Syyrian y llkom1&aaari, sittenmi.n akan 

kä.akynhal tij aja nyttaIIIl1n auurlähet t.1lii.& TurJd.aaa.) • 

Kuten mnl stettanean PONSOT varain avom1elisesti myänai 

ettei Rsnakalla Syyriaaaa ole muuta mahd~llisuutta kuin koettaa 

päiväsU toiseen lykätä. lopu1ll.sta ratkaisua mikJ. ei voi olla 

muu kuin laaJempi tai supistettu 1 taenä1ayya. 

Ka.i.k8ata päättäen on tä.hän nyt tuUu tai ollaan s11-

hen tulemaa .. ~«. Syyrian ja Ranskan halli tuaten väl1l.l.ä saataneen 

pIakkoin aiDan 80P1mu.a jonka kautta. SyyrIalle ja Libanon1] Je 

yht8I .. aU wrItä.än lucmaan aanantape1nen kaD"'nvä.liso1keudell1-

nen .-a kuin on Englcm1n ent. man4aa:ttIalueella IraJd ne. 
Sotilaallinen johto jeisi (n11nlcu1n Irakia. ja BgyptislåL) Rana

kall8. muta l.a1naaädintö ja. hal.11nn01l1nen. johto a11ny1a1 

maan cm:1lle halll tuael1m1lle. Tästä koi tu1.ai Ranskalle .. hel

potua etu ae ei ollai edena.atuuaaa. niistä mahdol.l.iaina 81-

afUaiatä leTOttcmuuksi..u. ja rll40ista. joUa tulevaiauu4e ... k..., 

tualdn. T014aAm tlaaa D.11n er1la1a1ata a.1Dekaiata kokompaDJ1u ••• 

JAKELUOHJE: Jakeluohjem.llej. : 

__ ._m._ ... _ .. __ %..~!:'1J..1Qll.,t.. ........................... . T av.III ...... 
T.valllnen j. 1I1Ik.1 .. .... miniaterllllle. 
EI ulkom .. eduat .. k .... tledoit .. kaiin. 
Ei ulkom •• ed .. at .. k ..... m .. tta .. lko •• I.inmln..t ... illn tiedoi· 

tukalln • 

.,. t: A 4. 
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maa.ilmankolkasaa välttää . 

On tietysti niitä. jotka huutavat Ranskan 

vähentmlisestä. y .m. J ja tä.ytyy myöntää että Ranskan 

v . 1 4 , HRRRI OT 'n ja lca.rtellin kul ta-aikana, teki 

prestigen 

hallitus 

varmasti 

erehciykaen kutllUeaaaan pols Syyrlaata WEYG.dNDin, Joka onne't

toman kenraali SARRAIL'n jä.l.keen joka oli puoluemies, 

sli ajassa oli ehtinyt tehdä itsansä j a Ranskan nimen 

tetuksl Syyriassa. Senjälkeen Syyrian hoito on ollut 

sisd, usein epäpätevissäk:in k:ä8 ssä ja tulos on Ranskan 

kannalta mitä valitettavin. 

utta ei a inoastaan Ranskan kannalta vaan myösldn 

Kansainliiton ja kaikklen ko~anisaattorivaltioiden kannalta., 

koska tapaus todistaa uudemman kerran mikä erehdys Versa.il

~sa tehtiin mandaat'ien luomisessa. Englannilla joka parai

kaa taistelee vaikeata taistelua Palestiinan mandaatissa, 

Ranskan toimanpicle el vol o~ m1e~tävä.. Englannin monet 

v1hollise~ jo nyt huutavat ääneen Englannin imperiumin 

he1k:entymiJU sen johd08ta että se ei kykene Palestiinan 

o~Ja jär jestä.mään ja että sen laivat Vå1imeresaä ovat t01-

mettcm1na. Ranskan hallitus ehkä laskee historiallisesti niin 

etU arabialainaD tämijnhetkinen kanaal11s"ustaistelu - joa .. 

kau8.1J iauua ja uskonto 8en liaäk:a1 ovat MUhamedln markeia

aä yhtä - Joka tapank..... vie poaitiiviseen tulokseen ja 

että on parempi. &.1oiaaa tähän ajatu.kaeen totuttautua.. Itse: 

.. ~8Idlaa. n11n. merk1llla.lt5 ku1n tämä kuuluu, 

ro4Ua JQiq1nc 1'anaatt1nen k ... lltata1.t.~u ei 01. muuta 



.. 

kuin aen kansall.1auuaaatteen viimeinen vesa. joka läht1 Rena

ken suuresta. vallankumouksesta ja Saksan romant11kaata.. höys

tettynä sop1vasti käytetyllä fanatisa1ksi kehitetyllä v~ 

bism1lla (tai kutsukaamne sitä puritenilllllibi tai pietism:.1.k

s1) J saman liikkeen jonka ens1mälsiä adepteja meidän maemme 

oli. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ....... f. .............................. .......... . 

OSASTO: et: . ... .................... ..... . 

• ASIA: ..................... .. .......................... ...... . 

·· ··· ··· ···~·.~t:'Z: .. ~~._.~F ... ··· .. 1.9:f~: ..... 0..:.:.~ ..... t.#. .. : .......................... . 

..................... _ ................................ _J.~~~.~ ...... ~~5 .......... _ .... _. __ ._ .... _ ... _ ................................ . 

. _ ........................................................ ...................... ............................................ .......................... ~~ ... : ... 1 .. ~~ ..... : 

• 



• 

-_ . 

....... .. . r .. Å .. B .. I ... I ... .8 ... L. .... SSA OLEVA LÄH ETYSTÖ . Salainen . 

~~~~'l. s s a . ..2.2 p : nä ke .• .ä ......... kuu t a 19 .. __ ~ .. 

. ----~ \ I 
-- i 

RAPORTTI n: 0 ~O ....... . 

Asia: .. Ban§i;p,Q WS!jj .. ,tiAAIUI.l1- .... 
- . '.' . 

.. _ .. _ ............ auunni te lma t . ................................ ... ... 
.. , 

, 
J 

HUolimatta 8iitä että Senaatin raha-asiainTallo- 

kunta puheenjohta janaa CAILLAUXn ja raportöör1nsa GARDEYn kaut

ta lausui erinä1siä epäilyksiä hallituksen s08iaalisten lakien 

odotettaTasta Taikutuksesta maan yle18elA talous- ja rabaelä-

Idän, nämät kuitenkin 
x) 

8uurella äänt en enemm1stöllä Senaatissa 

hyTälcs yttiin. 

Kuten annen olen aanonut, oppositio on pll.ättänyt 

ainakin toistaisekai antaa L60n BLtlM1n yrittää. eikä tahdo 

a.ettaa • etei tä tälle hänen yri tyk8elleen. (Tästä tekee t1e-

tyst1 poikksuksen spekulatio, jonka IBbdet esime Par 1s-lI1di, 

jonka omistaa Tihamiehemme paperltehta1lija BBGUIN • kOTaatl 

ah41atdQ hallitusta.) 

BaportUnl n:o 27 lopulla main1 tUo jo raham1nia

ter1n eeltyk8esta Kamari... TltRe Tilkon lopulla. Hänen ehdot

taaan.a a •• tukeet OTat Kallar18.. nytt_in hyTäk8Yt7t. Senaatti 

z) cau,x.AJ1%D kata ku ... stuu •• U1'aa ... sta. 
.... joku .enaattori kut.ut hallituksen 
nltla1kslw, C'uulJX 1lat1 pa1kel tUD I 
q.'ua roo .... l'1.. l1ll1pattlen-. 

KUn keakuat.1un kulu
talousohjelmaa wroos .. 
~al., oe nt •• t 

JAKELUOHJE, 

......... __ ..... __ .... _~~!J~!~ .... __ ......... _ .. _ ....... _._ 

ua 1 : • 4. 

J .... luohJemaJl.j.' 

T .... lllnen. 
T .... 1l1nen J. lIaIk.1 ..... .. mini.terlllll •• 
EI ulkomaaedum.katn tledollukliln . 
EI ulkom .. eduaiukl .... mutta ulkoui.inminl. t.rllln tledol

tuUlln. 
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ne hYTäksynee huomenna. SeuraaTassa teen lyhyesti selkoa nii

den sisällyksestä. 

Hallitus aikoo maksoi minkä maksoi ylläpitää Rans-

kan frangin nykyistä kurssia ainakin siksi kunnea aikaanaaa

daan kanssinTälinen sopimus Teluuttojen atabilisoinniksl. 

Ranskan pankkia ei etetisoida mutta sen la1n.an

anto tullaan tekemään elastisemmaksi. 

Yksi tyispankkeihin ei kajota mutta ni1l1 Bn to1m.in-

taa tullean a euraem 1!lIlIl. 

Jokaisen on ennen heinäkuun 15 päiTää ilmoitetta-

Ta ulkomaiset aaataTanaa tarTi tsematta pelätä. niiden kont[ skoin

tia. Jos sen eijaan käy ilmi että joku on Täärin deklaroi

nut, tulee tämä aiheuttamaan ankariakin rangaistuksia, pahim

massa t apauksessa jopa deklaroimattoman saataTan konf iskoinnin. 

Hallitus laskee että 60 miljardia fr. on tesau

roi tunat osaksi kotimaassa oaekai ulkomailla. Näiden pääomien 

palauttaminen on hallituksen päätarkOitus. SenTUoksi se pyytä~ 

kansal ta luot tamusta. Se tulee asettamaan yhtei-ekunnan IIB rki t . 

täTäksl suuren 10 mlljardin t r. Taltiolainan, jota on saata

Tia.. pleninäkin osina. 

To i sel ta puolen ne 1" mll jardin tr. lIl8 ksuo BO tuk

set, jotka nykJlULn OTat Ranskan pankin salkussa, muutetaan 

korottomakai lainakai ilman därättyä takaiilinmakauaikaa (pro

Tiaioni 0.2 ~). TImIn liaäkai hallitus oikeutetaan Banskan 

PaDkia.. d1skDnto1aaaD Tt.lI. noin 10 miljardia maksuosotuksia. 

!Ill& taTalla tOiTotaan pllAtATIn ~odan loppuun. 

aan l1a&kal aiotaan ykainkertaiawttaa 'YerojlLrje ... 
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tel.mää. joka nykyään on uskomattoman byrokraattinen, sekä 

Yaltlolaito8ten (nykyään teYattoman takaperoista) kirjanpitoa. 

On a1l.määnpistäTiLä että rahaministerin puhe sai odo

tettua paremman Yastaanoton maasaa. Ykainpl Le Taapa jopa 

Ylgarokin suhtautuTat siihen suuralla TaroTa isuudella myöntäen 

8iin& piileYän yrityksen oleTan ehkä kiitettäTän. Ilmeisestl 

on rahaministeri menetellyt Tiisaasti Taroessaan liiaksi käy

mästä yksit y1soma 1 suuden kimppuun, jota oli pelätty. Suuri 

yleaö myöntää myös, että Ta.ltion raha-asiat oTat Tiime TUO

sina ... yhdentekeTää oliko ruorissa TABDIEU. RE'YNAUD. FIJNDIN 

tai HERRIOT 

nistunut luoda 

yhä huonon tune et 

s1tä luottamusta, 

ja että näiden ei ole on
kin 

mihin Vincent AURIOL} Tetoaa. 

On slis annettaTa hänen koettaa. Pörssissä Tallitsee nousu-

suunta ja frangin noteeraus on TahTistunut ja st&bIlisoitunut. 

x x 
x 

Lakot oTat Pariisissa ja sen ympäristössä melkEln 

kokonaan loppuneet. SisäministerI SALENGRO~ sen myöntäTät kaikkl. 

on tehnyt erinomaista työtä lakkojen rajoit~i8ek81 ja niiden 

estämiseksi kehittya&st& yleislakokai. 

Sen sijaan uskallan epälllJ. oliko olke1stoll1gbje 

hajoi tU8 tlLlU hetkelU. jolloin lCa.Il8anrtntam on aa&nut puna .. 

llppuiDeeD Tapaasti menite8tolda kaduilla. taktlll18esti Tlisas-
4i!' 

'-. OD totta etta Tu1iristl. joka joulukuussa IlmoIttautui 

apoliittiaeksl rajolttaen toimlntanaa muka aosiaal18iin tebtä

TltD. a8kettatD jAlleen juli8tl 8IIrtyneeD8& poliitti8elle are-
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te1aaa Tarustaudutaan 1nnokkaaa1 Tastustamaan mahdollista uut. 

ta lakkoli1kettä. MUtta luulen että hajoitus enemmän ki1hoit

taa kuin rauhoittaa , Taikkapa toiselta puolen on totta että 

tählnaati liigpjen to iminta on Tirallisista Tastato1menpiteis

~ä Tein heikentynyt. Tämä suunta ~ kuitenkin jonain päiTä

nä muuttua, ja siitä on Ti1me pähinä näkynyt ente1'tä. Tar ... 

sinkin Marseillessä missä oppositio on ollut yleensäkin pal

Joa suurempi kuin Pariisissa. Punaiset liput on po1stettu 

kaupungista ja trikolor-juhl1a "f1 etetty. 
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Salainen. 

',' 

L {, 

Luulen nyttsmn1n voi.van1 sanoa että Ranskan 

on lähettä.nyt ulkanailla oleville diplanaateilleen m4ll1Orandum.i.n, 

J088a ssuraavat ohjeet annetaan koskien Genåve'in tulevaa ko-

kouata. 

Pakottei.sta luovutaan. 

Koetetaan pyrkiä sii.hen että Etiopian valtauksen 

nUBtaminen lykätään tai oikeammin että status quo sällyy syk-

syyn.. 

Kanaa1nJl1ton paktin muu~tam1nen on erittäin arka ky

sym;y"'8. w.aaään tapauksessa paktla ei 8aa heikentää. Jos käy

diän todella käsik8i san JIllIUtt8llliseCl, ovat 11 Ja 12 

vahvistettava~, sekä säädettävä etteiv&S rlldan syntyessä rllta

puolueet .... o~'taa. oaaa k.eakusteluihin ei.kä ääne8tykseen.. Jot

ta yks1m1.eU8Y'YW 8iten 01181 .aavu..tettart .... 

Mitä tulee ar~1klaan 16, sot1laapakottee~ olisivat 

autCIIaAtt;1ae" vt1n n.11lle M11J- Jotka k:uuluvlå samaan regio

naali.HIl 80P'muka_. Jollai8ten olemaaaaoloa 811.8 

10. nlmlLt reg1an .. U •• t pakotteet utuTat voimaan, ol1aiva:t 

P!!st' x.ua'D1U~ Jlaenvalti.ot a1.40tut ainakin 

JAKELUOHJE, 

......... ....... _ .......... 'fJlDl1 'DM . __ .............. u .. mu .. __ _ 

UE 1: A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIa1kal .... ministe.llllle. 
EI ulkomaaedu8tukaen tiedoIlukiIin • 
EI ulkom .. edu8tuk ..... mutta ulkouiainmlnllt •• llln tiedot

tukoII", 
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ja rahalllel1n pako~teisiin. Ranskan vanha regionaalinen 

nitelma tä8sä 811s uusiintuu, .1ohdattun mieleen vars1.n.k1n 

1!'IANDm1n. Reinin valtauksen Jäl.keea tekemän ehdotukaen. 

siinä on myöskin LAVALin aJ atueta eikäli että UVAL pyrki 

kollektiviteat-ln deaentral.isatioon region.aa.listen rybm.itystan 

lcaut~ mistä aikanani kerroin. 

PERTINAX 8anoi minulle toissapäivänä luulevansa et-

tä Ranskan hallitus kuitenkin mieluimmin näkisi et~ei 

ainakaan vielä ll3J't lähdettä.1si korjailemaan. Hänen 011 val

kea käsittää että voitaisiin äkkiä tulla tulokseen sopimuk

sen 50 valtion kesken.. Hän: luuli toiselta puolen että vaik

kakin sekä Ranskan et1=ä Englannin halli tuk88't pyrkivätkin 

lyldcijli'mijän muut ky8ymyk.aa~ kuin pakotteet aykann. 

sä kuun lopulla e1 voida vält~ eräitä hyvinkin arkoja 

keskus~eluJa Joiden tulolcaeata ei m1.tään voi SDIluataa. Hän 

luu.ll Englannin hallltukaen ei vielä itsekään olevan muusta 

• selv1l.l.ä kuin pakot;teiden pOistamisen.. ja hän pelkäai I"ta-

11an kansallisen arJatuden mahdollisia ilma1suja.. 

2S/6. Tämänpäiväinen Le Temps vahvistaa sen mikä 

yllä on Ul'TOUU Ranakan hallituksen suhtautumisesta. artik

la-. 16. 
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TffBOUI,S tJl kirJ.o.1.t.t .e.lut ...... u.am.as:ta. -~C:~ ! '0 e 

Toissai~tana aterioin erään Lt cho de ?aris tn toimit

ta an kodissa.. ' eitä oli aivan piani seura, niiden joukossa 

TmAX.. Jo ennen ateriaa aain ti~aisutlilen hänelle tehdä 

tegoorisen 

huhui.ss 

huomautuksen siitä ettei ole m1nkäännäkölstä perää 
sOl?1mus 

eidän aikeistamme aolmia/ Saksan ja o~an kanssa, 

ja mainitsin tästä telmeen1. vira.l.l.isen dementian ulkClldniste

riössäld.n . PXRTINAX ei sanonut mtään, kuunteli vain , ma.1n1.

ten kuHenkin ~opuksi Joitakuita aikoja sitten saaneenSa dip

~~ttisista lähteistä erään Suomea koskevan raportin, joaaa 

SUanen ul.k:opolltllldeaa tunnetu~ta:. lamnalta esitetään. 

Koaka useiden v1rkave~ieni koksmlksesta tiedän ettei 

tula PJTU.ä PKRTl)\JrrUta dementia.a, koska d~..!..t1a usein *i 

tul..e a.l.k:u.perä 1s tä pareumaksi, tyycly1n tähän. 

rohkenen 
ole 

Ml tä ST'r:n kaut-ta. jul.a.1st.uun. kCllllll1Ullikeasmme tulee, 

huanauttaa seuraavaa. A1noakaan. ranskalainen ~ehti e1 
x) 

sitä lpals"to1llean ottoenut, m1låL mele.tän1. on ymmärrettäv1aal. 

xl 
BaTU on ~ 1laolttanut .ttä •• on lehdille 

jaeta. 

JAKELUOHJE. 

...... _. .. ..... _ ..... 1'&T.a.l 11n .... _ ._ ................ _ .. _. 

UE 1 : A 4. 

Jalteluohjemalleja . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal mlniateriGlle. 
El ulkomaaeduatukaen tiedoitukailn . 
EI ulkomaaedu.tuk.en, mutta ulko .. ialnmlnl.t.,.iGn tiedol

tukalln. 
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koska siinä tUmenanaan syytetään Ranskan aananalehdistöä . 

kallan epäillä ol1k:o tämä kCllllllllD.1kean käänne opportuuninen 

tai edes kansainvä.ll.sen tavan mukainen. Kamnlm1k"a 

tanut jos tämä kohta. ol1si puuttunut. Kahden lehden nimen

omainen mA1ni tsem..1n.en halli t ukaen kammmikeaasa. tuntuu oudol

ta. On kuvaavaa että ea1m. tä.:aään Ranskan piUim1ni shri jul

kaisee l.ehdissä kCJJIlDnn1kean jossa protest01claan erään. englan

tilaisCl l.ehden e1lia.1ä aäädytti:in1ä rubr11kk.ja vastaan, mut

ta. mainitscatta lahden nimeä. Sanon tämän vain. senvuokai 

.ttä pelkään reaktiota a.aiananaisten kynä.n.käyttäjien puolel.ta.. 

Sen. li säks 1 en voi olla. ma1n1 tsematta että Ranskan 

leht ien viime aikoina julkaisemat tämäntapaiset uut1s.~ supis

tuvat. muutamaan hArva.an. V. 1935 Le Temps tosin sisäls1 jQu

kon tällaisia p1stcitaia meitä vastaan, mistä useast1 kirjo1t

tallmrna ja ke1llcuat.l1nme Herra Ulkoaa1ainm1nl starin kanssa, 

mutta ne l.oppuivat samana päivänä jolloin Le Tempsin a.s1an

cma1nen toimittaja. PUAIlX sai kutsun ~a. uaneen luennoi

maan. S11 tä on Jo puoli vuotta. .ileä senjäl.keen siinä leh

d..... ainoatakt8n pist.os'ta. ol.e ea1intyny-t. !t!u1dcm lehtien 

jlllk."fMIIa t Sucm1-uut1 •• ~ t.a.lven kulu •• aa ova~ käden sormin 

l.aak.ttuia ... 

Intemazzo opettaa meill. kuitenkin uudelleen miten 

tärk~tIl QI1 .~ varoja myöunettäia11n tarpeekai Suaun puo

lu •• ttgmunden ayatemaa~~.ek.i tunnetukaitakem1aek.i ulkana111a. 

jota "f'aDlIaa v~ tIl l.akkaa l.nl ..... t-. 

Int.nnnso opettaa meidilt myöaldn ehkI. hurm •••• 

IIl1taldl hal.poati daat t;a1Jdca väritetyt tiedot 
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ma18sa herättävät pahaa verta. inusta tuntuu et ·· eräät 

lehdet Helsingissä eivät aina aJattele että muu l akin ar

lom"a on o lema.a aa.. Ml tähän s8Iloisi yleinen mle ipide Hel

singissä jos jokin ranskalainen lehti käyttäisi Sucm.esta 

s~öl11a.sti sellaista kieltä kuin tekee eräs tunnettu 

Lontoossa asuva kirjeanvaihtaJamme miltei jokaisessa kirjees

sään kun on kysymys Ranskasta.. 

Yleisen mielipiteemme auuntautUlD.tsta Yksipuollaesti 

toiseen tai toiseen suuntaan on velvollisuutamne koettaa kai

kin mokcm.in eetää • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N :o IVJI - J ~ 3 
Pariisissa kesäkuun S p :nä 1 36 . 

Ulkoasialnm1n1steriölle, 

H elsinki. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nministeriöl-

18 raportt1ni n:ot 33 ja 34, jotka käsittelevät ai

heita: 

~ :o 33: Etiopian kysymyksen nykyinen vaihe . VI, 

• 34: Reunamuistutuksia aikaisempiin raport-

teihin, 
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Asia: Itiop1an l!;:ysDl.Ykup. nYkr1- _ 
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ne vaihe . VI . ......................... ....................... ... 

Ranakan parlamen tin t o1asapä1 väinen u!ko .. 1oUten 

• h ly e 1 noussut keskinkertaista korkeammalle. Uusi ulkan1.n1steri 

DE1130S luki ha111tuksen delcla.rat1on. joka 011 varsin vU1t ön. 

Oppos1tlcm puheenvuorot oliva t suurempaa k11ntoa vail la ja 

mielestäni myös Henr i de KERILLISin m.Oni884 

jii.änityksellä odotet~ ne1tsytpuhe. jalka kuulin. 

pett:ym;ya. 

Hallituksen deklara t10saa allevl1vatt.1in n1menanaan 

kotte1den po1stamista välttämättömyytenä. ikä sensijaan on 

k.11nto1seapaa otsakeas1an kannalta on ettei DELBOS. va1kk.aldn 

• hän vahvist1 sen minkä. olen a1ka1semm.1n kertonut Ranalam oh

jelmasta Kanaa1nl.l1tm paktin Tahv1stamiselce1. e1 .anallakaan 

kosketeu.ut lQrllY1DY'.tä Italian __ -.ta Etiopiaan ja ta1t a.c-

oaapl1n tunnuatllll1a •• " Muutenkam e1 koko puhe .. ta. tapaa m1.

tUn ywtävyJdc o.o1tuata Ital1acJ. pIL1n. seikka joka herättAä 

a1 ta. auurempaa hucm10a ko.ka hän ea1m.. SakaUll nijb4c 

.ano~a Jotka oTd BerU'n"'" .en parcp1. herättänee:' m.1elui

.... huaaa1~ Tara1Dk1n •• koha Jossa hILn TUttu.. rinuaa

lllieat_ kaatau ... 1JII&rUm:rD--. UDkar1n li.hettili.. ~1ö1 

JAKELUOHJE . 

......... _ •• • n _.__ •• _ • • k'I.aJ 1'... _n_ u • ••• __ ............ . 

ua 1 : A .. 

Jakeluohjemall eja : 

T.""III ..... . 
T.".lIIn ... ja lIa1kai . . miniat e r i6l1e. 
EI ulkomaudu.tukoen tiedoitukalln • 
EI ulkom .. edu.tuka .... mutta ullcoulalnmlnlaterl6n t ledol

tukalln. 



t ä stä DELBOSin adress ittamuudesta Italiaan nähden sanaa d6s

obligeant. I tse asiassahan tämä asenne ei ole 'niin merkil

linen kui n miltä • näyt tää ottaen huomioon että DELBOS 

on s ama henldlö j oka v iime joulukutm a7 p :nä vasemmiston 

puoles~ ahdisti LAVALia hänen Italian-politiikkansa vuoksi. 

Tässä yhteydessä ansaitsee ma1nitsSD.ia'ta ettei DEL

BOS puheessaan puhunut lainkaan Itävallan itsenäisyyden säi-

• lyttämiaea'UL sekä ettei hänen puheeasasb kertaakaan tapaa 

• 

n aa alJi6 tai allianoe, ei edes Venäjä stä tai pienestä. en-

tantesta puhuttaessa. 

uut an useat oppoaitiolehda~ viime päivinä varain 

reapektittämästi arvostelevat hallituksen oh jelman reg1onaall

syste.n1i katsoen sen sisältävän vain vanhoja tuttuj a fraa

.eJa joiden realisointi on oso~ttautunut mahdottomaksi. 

x x 
x 

Olen unohtanut mainita että Brysselin 

pääsihteeri Tan LANG1IIBIIVlC. kun hänen kans.an tämän kuun 

alussa keskuatel1n, antoi minun aelväa't! ymmärtää. ettei Ar

tentlinan hallltulcaen tunnettu dSna.rche Geneve'iasä ollut ai

nakaan kaild.ll.e 8Uurvalloille tuntematon. 

x x 
x 

Belgian ambaaaa4öör1 ker-toi minulle 

noin puolit01ata kuukautta s1tten hänelle 011 sanonut ettei 

senvuokai luul

Q7 81ihen ettei ~ BL1J)( 1:ah-

8CDkti01ata ... luopua. 

l.uD että .ad plll8e l'kal 

taau't o~ P~ONCOUR1a ulkaa1n1ater1kal. 



3. 

Ylläolevaan l1sään vielä että DELBOSin puhe on s1-

kälikin otettu Berl iinissä eräänlaisella ymmärtämykaellä 

taan. ettei siitti. tapaa monien edellisten ulkan1n1ster1en 

-kuulsti1lckaa: eIkä jur1.steriaa! 
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Rnt. ambassadööri 1 OULENS kartoi minulle äskettäin 

attä DOUMERGUltn j a B.-\RTHOUn moskovalaisuUJI riippui s11 tä mis

t ä usein aikaisemmin ol .an maininnut.. että ha elivät vielä 

vanhan tsaariajan vanäläisystävyyden lumoi.slJa. NOULllNS ei aset

tanut DOUMERGUBa kovinkaan korkaalla mutta luulan että maail-

mankatsanuksell1nen er~ielisyys tähän arvosteluun on paljon 

vaikuttanut.. Sensijaan 011 k iintoisaa ku.ulla mitä hän sanoi 

BARTHOun oakova-ystävällisyydaat.ä. Hän näat väitti tlatävänBä 

että BARTHOU vanhoilla päivillään pyrki uudellean pääministe

riksi ja toivol sikai pääsevänsä vaaemm1stoIL avulla jota. hän 

• 11ehakoi l.ihentalemäJlä Moskovaa.. Ralata retero'. 

x x 
x 

terio1n äskettäin Timesin tunnetun kirjeenvaihtajan 

K:l!NNlm!n kana., joka juuri tull Sak.asta. Hän .anoi toa1n 

olevan.. pakotettu ihailemaan .'1cälä!st.ä järjeaty.U. mutta ole

van.a kau.liu1..... sie1.1& valli tae vaate. mi11 tarism.1ata.. parede_ 

ralDiaeata., joka. ei enIJI. ole atnoutaan ulkonainen CIII 'nej wua 

JAKELUOHJE, 

........ _ ..... _ ........ ?;.~~1:l1!!.~.~ .. _. __ . __ ....... _-_ ... _. 

UE 1:'" 

Jakaluohjemalleja, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa1k.1 ..... mlni.teriOlle. 
EI ulkomaaeduatuk • .., tiedoltukolln • 
EI ulkomaaedualukaen, mutta ulkoa.lalnminl~teriOn tledoi

MeUn. 
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2. 

x) 
PERTlNAX kertoi t avanneensa KENNEDYn . joka oU 

TINAX1l1e kertonut raporto1neensa lehdel1een Berliinistä mai

n ittuun henkeen m.utta että Timesin toimitus ei kaikkia näi

tä hänen kirjeitään ollut painattanut. 

x x 
x 

PERTINAX kertoi että Belgian kun1ngas henkilökoh

taisesti on ollut ranakalais-belgia1alsen sot1lassoptmukaen 

j a tlrum1.sta vastaan. T"åstä saa selityksensä se van ZDLåNDin 

sop1mllkae8ll viime talvena aikaansaama m.uutos Josta aikanani 

kerroin . 

uuten PERTlNAX sanoi seuraavat sanat: "Belgiassa 

~tSDn1n ka'kki meitä vihaavat-. Muistelen mitä itse olen 

siitä äSkettäin raportoinut. 

x x 
x 

Olen kerran aikaisemmin kertoItu t Saksan ambassaadi

neuvoksen m.in.ulle main1nne8ll että Saksan ambuaaadiaaa val

litaee varain suuri kwm.1oitua PKR'l'llUIia kohtun. TämÄ juo

lahti mieleeni lDm PBRTlNAX m1n.ulle sano 1 aina CII18.DD.eenaa 

er1ttUn byvät suhteet sakaan lDbuaaa411n. Vara1nkin 011 

bän Jdeltyny-t äekettl.1n kuolle..... aIlbuaadöörl KOSrmU.1n. 
~ 

jota b&n piti mienen mieheD&. Uudesta lIIlbuaadööriat& kreivi 

1IILCZICX1atä bI.n a81101 DIY'!m.UvI.naä .ttä hän on u.7t\.ll1nm 

_1.1m.,.1 •• JBUtu p1t&~ hKntA 'riI.bsIJrnän intell.1gentUD&. 

Luul.n etta arYQatelu on oikaa. 
x 

x 
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Kuulin useampi a vuosia ai tten Puo~an nyttemn1n ~1a

kutsutulta suurlähettilääl~ että hän ei voinut sietää PER

TmAX1a, sen johdosta että P1!:RT'mAX kerran 011 kirjoittanut 

lehteen.aä kirjoituksen. Joka käänsi nurin ke.1ken sen aineis

ton m1n.lcä suurlähettiläs 011 hänelle antanut. Tulin tätä 

ajatelleekat kun TINAX minulle sanoi ei lainkaan sure-

vansa CBl.&POWSXIn poiakutsum1sta. Hän kertoi jopa. että ZA

IXSKI väbä.n. ennen kaatum1sta8n Pariisissa käydessään 011 

sanonut PimTlNAXille ei voivmaa enää kauan pitää CHL&PCIVJ

SXIa Pariisis .. 

Puolan. IIIlbusa.a.dlasa kuul.1n pari päivää. sitten et-

UI uusi tälcjiläineD suurlähett1l.ä.s LUCACIBWICZ on entin.en 

sia.listi ja että hän, joa kohta. ei kukaan nykyisen regimen 

kanna.Uaja Puolaaa Toi tunnustautua soaia.1isU.ksl. lruitenld.n 

on aikalailla vasemmalla. Tämä aeUtu.ä ehkä miksi BRCK 

on ti.Jme läb.ett;&nyt Juuri 1;älli. het.kelU. juuri tämän yatä.-

llimten on myöaldn auurl&hett11äin lähin ml" tuDnet-

tu m1n1s ter1 uiIiumrm. '/ 
jota kutataan embu .. aörlen murhaa-

II 

jaka1, kutwUu VaraoTallll.. Jmbuaaa4i Joutuu aUa aivan 

uwrlin ki.a11n. 

:z: 
:z: 

.Lteriol4e....u äakettäin e:ru.aal suureasa j~_ 

R~·D. berttuattarc pö7dbd ja. vieraana.. utu!..aa
dn t:01ael.l.& puolella tUlli uun tlmD.eUu _rilcJralaSneD. 

lceDftal1 SHCRRIlJ.. Inuwlu'\U_. jo p67Ub hIIl lö1& U1I4el.-
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4. 

leen noua1 . tuli Jnhellisesti minun luoka-ani Ja ka1.1ckien 

läSD.äoUeaaa sanoi: "Tahdon vielä k~rran Teitä tervehtiä, 

Herra Ministeri J koska edustatte maata Joka maksaa velkan

sa-. Tapaua herätti suurta at& ' hUCDiota että hii.peyttä Ja 

kenraali SHERRILL sekä minun tolaeJ.la puolel.laD.1 istuva 

amerikke.la1aayntyinen ranskala1nen roave. eivät ranakalaiaUta 

salanneet mitä he Ranskan maka.mattamuadesta ajattelevat • 

Ei ole ve.1ll.a ldintoa todeta eUä SHBRRILL. aikoinaan mes

tari lyD;r1l.liL JIl8.tkoilla Ja nykyi.JJen starttitakt11k:an kekai

Jä - se kantaa edelleen ~en nimeään - on o~piala1san 

kCDitean Jäaen. Tualc1n erehd:;yn kun väitiJl 

a.ä on me1lle taattu. 

x 
x 

On huvittavaa todeta että kammmistisen piiiUehden 

L' IDu-an1tc paino. T1.1ma tapahtumien aikana on noussut 

35D.oåo kappale •• MIl. 

( 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa he inäkuun 9 äiv ' 
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P 1' · .. · !( ,'1(1 ·2 ' , .. ' 

r-- .~tA , I U .. 

"1)\ {t> . llo 
4t Ulkoasia1nministeriölle. 

Lähetystö täten kunnioittaen lähettää Ul

koa siainm1nister iölle raporttinsa n:o 35, joka käsit

telee a ihetta: 

Sisäpoliittisia tapahtumia. 

V.s. a SiainhOita Ja~ 
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Merkillepantavin Ranskan vi1aeaika is t en sisäisten 

tapahtumi en aihe ut t amista mielenilma i su ist a on epällElllä ttä ei

li8es8ä senaatin istunnossa välikysymyskeskust e l un yhteydessä 

tapahtunut .lcäsl tteiden selVittely, jonka päättyessä sisäminis

t e r 1 SALENGRO epäluottamuslauseen uhalla 011 pako t e t tu lupaa

maan että hallitus tulee kaik1n t arkoitukseen sove l t uvin ke1-

noin (. par tous moyens appropr1ea") estämään uudet mahdoll1-

aet ty6paikkojen -m1eh1tykset". Tämä oli sitä ma r kit t äväapää, 

kun seli t7ks&n hänestä puristi va nha senaatin vasemmi ston j a 

gauohe dåmoora tique-ryiull.n jOhta ja BlmvENU-lU.RTIN, Jonka omal

la~olla on aonta maltil11suutensa takia kaadettu. hallitus. 

'-- 011 muuten ilmeista... että Senaa tin r a dikaal1sos1a11st1ryh

IIIL, JiltJe88IID ha1l1tusta uh1caamaan, to1m1 edusta j akaJaarin yas

taavan ~ t1eten Ja suostu.uksella, «ikä s1a1a1n1sterin 

auttanut nI.1saa 0101s.. auu ku1n antaa myHt8n, välien r1ldcou

t~inen radikaa1180s1a1ist;elhin kun 01181 a.rkinnyt ha1l1tukaea 

perua'-n Ja koko h'ont Popul.a1.re'in hajoamist a . 

8tmaatU tote81 285 aaneUl. 0 Tas taaa, 6' Jaaenen 

JAKELUOHJE. Jakeluohjemallej. : 

T .... I ....... 
T .... n ...... ja n.IIIl.1 ... mlniaterlOlI •• 
EI uIkom ....... _ tledoltukelln. 
EI ... om ........... _. mutta ulk_lalnmlnlaterlOn tIedol-......... 

• R: ' 4. 



.. _ .. 

pidät t Aytyessi äänestämästä, sisämini sterin selityksen annetuk-
r-' 

sl , s11 r tyen s en jälkeen päi väjä rjestykseen. "Paris-M1dl· väit-

t ää, eUä senaatin kommunl s tijäsenet CACHIN j a CLAJIAJmS, 

koko k eskUstelun aikana eivät hilskuneet sanaakaan, äänestivät 

Vaikka BLtD4 hyväksyikin sisäminist erinsä omaksUlnan kan-

• nan, on hänen annettava SAlJ!NGROn sell tykselle mahdollisimman 

venyvä tulklnta. Siihen hänet pakot t a t ne hallituksen ja 

eduskunnan ulkopuolella olevat järj es~t, jotka nykyistä kehi

tystä pääas1assa johtav t ja jotka puolestaan elvät ha lua 

talomien joukkojensa t akia ustalla asettua jyrkl!lllllll.lle ken-

• 

nalle. 

Kommuni stipuolueen yleissihteeri THOREZ ja sosla-

11st1puolueen ylelss1hteeri FAURE - Klnlstre dtEtat ovat 

jo UnlLän se11 ttlneet, edelllnen sanomalehtlmiehl11e ja jälk1m

-'1oen eräässä suuressa kokouksessa, johon WMatin·in mukaan 

osallistui 25,000 henkel, että he e1vät tul e sietämään ~i~

h1tettYJen" työpaikkOjen evakUolntla vOimakelnoin. FAURE lisll~ 

etU ellel t popula ire-hallitua nlytil auutam1en kuukausi 

kuluessa johtavan toivottuun tulokseen, asetetaan Ranskan kan

san hYVllca7-ttilv&ltei t&ydellinc soslal1st1oeo ohjelaa ('lt1o

"~lt' 4u programme soclaliste). 

Tl1ikls1tellrn senaatin mlelenilmal aun ohella on 

siellA tUlla nIkJIlrt merkkejä joihin en sialllTU Pa-

riin Chaaps-Bl,..'es'll& 7." aattunei ta 1bhen 'tlSna&yksil. • 

vakav..maata r.aktiosta vl~. viikkojen tapahtumiin. Sellaisina 

11.ne. p14.ttl.YI. hua.attavan As.ooiation in4ustriell., oaaaerclal. 

et agri.ol. 4. LJon'in ell. pl.l.UJIlJ"1. kokous .. · jOhon 

0 .. 1118 taJ. .. 1800 trCSD8.JltaJ... .etl. .ru U.. pohJol.t. 4 ... 

p8l't,-.U ta talod.ll1at. kotouata. Job e4usU •• !J ..... i.t. 



eri kauppakam~1a. Molemm1ssa kokouksissa hyväksytt1in julk1-

lausumat. Jotka erä11tä osiltaan o11vat verraten jyrkät. 

To1staiseksi namJ reakt1o-o1reet ku1tenk1n va1kuttavat haja

n 1s1lta. 

BUOJll8~ttakoon, etU. yllämainitut yhtä vähän ku1n 

muutkaan n11h1n verrattavat kokoukset tähän mEllnessä eivät 

• ole asettuneet julkilauaum.lssaan vastustamaan hallituksen lain

slädäntötoimenp1teitä, joitten oikeutus ainak1n sosia11se11a 

• 

alalla myHnnetään. ÅrTostelu kohdistuu ensi sijassa 

neisi1n le.ottomuuksi1n, työpaikkojen ~m1eh1tykS11n~ 

tapahtu

Ja tyll-

lälsten pi1ttaamattomuuteen sop1muks1sta, jotka he itse oTat 

T8st1kään allekirjoittaneet. 

V.a. aS1ainhOitaJa~ 
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Ulkoa. 1a 1nminlat er 1 öll .. 

LlhetAn ,aten kunnio1ttaen Ulkoasfainmln1s-

ter1ölle raportt1n1 n:o 36 joka käs1ttelee aihettas 

Keskusteluja Gen~~e'lseä • 



• 

• 

• 
p .... . 1L~ .. I ... S ... LSSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 .. .s&.. .. 

Pe.1'1U.l ... s s a .21 .. p: nä h . 1DA.. ........ kuu t aI 9.36...· . Jio <;~ ~_. 
;7j7' ~ Asia: ..... I .. kU!'.lij e. Cit.tn'it!le · 

.............. _ •........................................................................... _ ..... . . 

.................................................. __ .. ......... ~ ....... ~ ............... _ ............ . ,'J 

Oll •• sal1 Citnt •• 'l •• 1 .t1m.1... yl.l.kokouk... a1-

kana 011 ainulla tllaleuu. k •• ku.t.lla U8.14.n ruak8la1. t .D 

k.nk11G14.D kant.. SUoatD .uhtauSua1!eata nykyb.tki ••• D t1lan

tM"eD BuroopaafP.. D1IleDOU.U dlwUUpUI.D nl1 tIL k1r .101 U.

luja •• 141D auka .ktl1.1a, 8t. antt.t.ko.alal ••• t. po11tl1kaa

ta... jol.t. jllkiä k .. 1D alus.. 011 DäkyDyt erll .. 1 r.n.

kala 1.1 .. akln leh41 .. 1. Ja .101 tten Johdo. ta ku teD tunn.ttua 

SU0.8D hallltu. kat.ol tarpMlll •• k!1 aDta. lUurill. ti.to

to1Ja1.tol11. komlUDlk'!De 

'färk!1D Dl1stl. k .. kuat.luista 011 kl.yntinl Ran!

taa aa4eD ulkoa.1.1D11D18&. rlD puh.ll1a. joka eDneD llht61.D1 

OtDt •• '1lD .1 ollut ehttayt ottaa a1nUA ~.ta&D Parl1.1 .... 

!i •• l. .rlD11al.tl lIh"l.tl .tta D' raportlt J. auunlal •• t 

tl.40DaDDOt, jotka .... taD ulkoa.1.1aalD1".rlGGD o .. t kerl.lD

t,. .. t to.k1.D ulkopol1Utl.ta orleDto1tua1.~. .r1ko1 ... U 

J"KELUOHJE. 

. n ... n l Uap'.n.nn _._n ... _._ .. n. __ nn_.nn .. n_ 

• 4 •• __ ~_~ ____ · ·····_··_·_· ____ ··_···· _ ____ • __ ·_··_ ••••••••••••••• • . 
.. . : A 4. 

J ..... uohJ ........ ja. 

T ..... n ...... . 
Tav.lII ..... j. ,....... .. .. . mlnloterlOne. 
EI ".ltomued~ tledoi ..... alln • 
EI "lItomaaeduetultMn. mutta ".ltoaalalnmlnioterlOn tledoi

tuIteIIn • 
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x) 
Jbtl. suurta huomlou kuin eräl.t sanOlUlehdet. 

~. 

Bn rupea tl.satL tekealUlD selkoa keskustelun ku-

luee .. eei ttlll1stäni argumente.1sta, jotka luonnollise~l kotona 
lli!}ieteril 

ont tunnetut ja jotka llU.Crz:lTJ.1n lr:aas.. enne käyntilni 

kas te lt.ae. totean Tein ettl keekuetelu.ae sujui tyydTttl~sti, 

nr.inlc1n kun ... toln hänelle IlJlSs 1'8kuu ttea Ja tkuna pyey

~lamu.me turTallieuual1nJalla mildL aiu on ollut Ja a ina 
xx) 

tul.. oleaaan ulkopolitiikkamme a ja o • 

samantapainen keskustelu 011 inulla myt5. Han ... 

lcaD parlamentin ulkoasiainvaliokunnan uuden puheenjoh'-jaD 

IIISTLERIn kaasu, Joka sitäpaitsi .. ttui iatwaED viere •• "'e 

yleialcolcoulcaen penkeilll. 

'l'Unnettua rouva 'rA.BOUISta, l' Oeuvre-le hden ulko

pollitti.u to~ittaJaa, kävin varta 1'8sten tapaa.assa heti 

lcolcoulcMD alkupl1vinl Jutellen pltlc1.lti SUloista asioista. BIll 

Tllttl etta ~ual d'Or.aylle olisi tukutta1D raportteja meitl 

vaataan a.o. meidln yleise.ta orlentoitumise.taame. sotamaraalk

ka JQ1I!IERHXDfSD I18tkolata ja to~nnasta Sak...... salt .. lai.-

te. upaeerIen kä,nni.ta auoa .. a. y ... Kaikkiin nälhl. -S77-

tölcalin- &anoi. argumentoituja aelItyka1le Houva TABOUIS ker

toI etta IaDsta. TUkholmas.. oleva lAhettilla hlDelle vlikot

tain lc1rjolttaa poliittlala kirjeIta Ja ,..&rain etta DIaIt 

lc1rjee' ovat tArkeaaa lIhteeAl hAnen lcI.aItJlc .. lleen .. lsta. 

D' No_ toI..... aportis .. pal. .... a. Uhln k.-uatelUllll 
...... 1al11 toa tul.,.Uaude.. pUu .... I. 



• 

10a kohta rouy. ~OUISn aanoihin .i aina 01. liiakal 

luotetta... on ehkä smä kui tenlcln k11nni UU tähän huoalota. 

Jnnen läht~änl Gent •• '1.tä PY781n rOUft T1BOUISn 

lounaall.. Lianl oli .711. ainisteri BOLS'fI. 8a1mIII.e b&1 .. & 

ep&.1ral11.1... puitte1... toiata tuntia kO.ketella •• 111. 

Urk.1t& lcy.,.ykall. 

PERTIN'X1 n tapaa1n Dliltei Joka pä1Tä - aeut.. 

....... hot.lli.... aa.Din SAOBRIBIR1n. Keakusteluni heidän 

ka ...... n ll1klcuivat eri .10Ula IIlUtta TUtin tsballani puhua 

taa .. n P.!RTtH&X11~ Dle1dän or1entoitum1aes~e. 

kahdesti olen teurt. Jott.1 hän..... .yntyisi 

he.ta a.astatunnosta-. 

k08ka aen Jo 

ep&luulo -pa-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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... :.4. 

r' .... 

Ulkoas 18 1nm1n1IJlter1ölle. 

Lähe t 18tö täte. kunn101ttae. ohel11.eaa lä

hettaä Ulko8s1a1am1n1ster1Hlle mi.1ster1 HOLUAa ra

port1. n:o 3? joka käs1ttelee aihetta: 

M!.treux, 

V,a. a.1ahho1 t8,tas 
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Ba!l.-nia parl •• entl. ~ettu TBaemmlst.johtaja ma

juri Ä'l'TLD klrjol tU plrl pU'Yu. sitta erääasä ranskalai

.e... lehde •• & Ilentreux'a tuanetuata l a lTBrtokokouk .. sta et1;l. 

Dglunia ylel.ell m1e11pite.. .111e o.oltta. huomio Oll alul 

T&häiaea .tU tl.yln bak .. lla hakea 18hd1atl. .Uli uut181a. 

SO wotU aitt.a, 11.1.1. häll , lehd.t ollaiTat puhune.' •• 1-

a.ta .. ur1Jl ot.lko1aa 87JaA tlhAIl l~lGG. pltä& bäJl o.akel 

ei tA ettl. Buroopaa.. '1.1a hetallA oa n11. paljoa multa 

suur .. pla baIlkauaplntoja, o.akal .1U ettl. kya,.,.k •••• rklt,.. 

_della o. 'Y1h.ntyayl. uudeDlllka1n.. aota kun 011 .. allut kal-• .....uta ID* 41.ella181l. lentoa..... joka h1laa8ntU alkaia .... 

pl.. ..la1p~bleem1.. en.l1uokkalauut~ 

ft." lluol1aatta 011 IIontreux'. kokoua un ..... nr

.1at1a peli .. 't .. lll..... .uht..... .n.iluokkal.en tlrkel ~ 

~ tapau.. 811Jl& leaaok..... Joka aykyaln nlllta.. ftn.o> ha... Buroopa.... _ 011 llahduttan todistU8 .Ut& että ei 

tarYlt.. rybt,a alekaJl heli.te!TJa tal ... paauhkaukal11l pI.&8-

UkII... tol~l.... perUl. Hkl aiU& eUi neu'Yottel_lla 

"'''KELUOH'''E, 

"1: ... 

....... luohjem.lI.j •• 

T .... III ..... . 
T_II ..... j. lIaIk.1 .. mlni.terl6I1a. 
EI ulkomaaadu.tukHn tladallukalln. 
EI ulkomaaad ............ mutta ulk .... I.lnmlnl.t.rl6n tladai

Malin. 
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ja hYTälU tahdolla v01daan llyky1senäk1n aikana päästä to

del11s11 tuloxa11a. !Urkln hallitus on siten antanut erit

tlin terveellisen esimerkin Ja opetuksen eräille suurvalloille. 

Sitaenu TielA Juri ATTLEEn sanat: "'l'ur1c.k1 e1 ole enää 

SUroopsn sa1ras mies jota ahne et perijät ympärBiTltw• !amä 

o tärk'" toteamus sillä Kontreuxtn 8Op1Jlus on U1l8i lehTI. 

Jltlstata ,Uatrrk1n laakerUeppeleesd .1kI.li että hän_ taaAn

.. t äys1 herruus omassa maassaan 08 täten tullut kaB .. 1nv&-

UseeU ja rauhanoma1s1n kein01n - tunnustetuksi. 

~ .. 1tsee muutenk1n panna merk1lle a1tenkä la1vasto

kysymysten suhteen sodan jälkeen kan.a1nT&l1s1ä sopimuks1a on 

tunnon tarkkaan noudatet~ ED mu1sta a1noatakaan tapausta 

etta ni1tä la1vsst08opimuksla. jolta on solmlttu TUoden 1921 

jl.lkeen, ol1si loukattu. 

PERT~ on ehkä oikeassa kun hän useampaan kertaan 

vllae Ti1kkolna on huo auttsnut että KOntreuxtn kokouksella 

on ft1n teoreettlnen merkit,., koska 80dan mahdoll1sest1 syt

tyesal kol11la~asa EUroopasaa TUrkk1 tulee ku1tenkin ole

asan pakoitettu menettelaaiAn oloauhte1dea aukaan. Mutta ko

kouksen a1"aaaaaman 8Optmuk... ,.riaatt •• 1l1nen merk1t,.. e1 

ai.l t1 ole Vlhaln.n. olkoon PER'!INJ.Xea p •• s1lll1_l ku1nka 01-

keutettu tahaua. 

sa.llJtin .t~ ta.In raportln .. apu •• sa per11l. 80-

pt.ukaea .. n..uotG a1nat1n pl&p1lrt.1 •• 11D on Suom •• sa tunn.t

a. Tanm1l4_ TUokll1 Uhetaa eri kirJ...... LE '1'IIIPS1Il tA-



3. 

julkal s an täydellisen tekstin aekA HAVASin lehdille 

utamaa lrhye ybteen.edon sii ti. 

Turkin ehdo tus kokouksen pi täDlisekBi, jossa Lau

lIa.DD kokouksen (wodel ta 192:5) alkaanaaama sopimus tuliai 

suropan po1i 1 ~tisten konste1latioiden mukaia.sti aoditioita.aksl, 

a.o. jotta ae korvaiai Turkille sen turvallisuuden menetyksen , 

jota sille merkit.e. yleiaen tur.a1l1suuspolitilkan eplonniatu

minen. ei ole mi tlLän muuta kuin sen saman Veraaill •• 'in 80-

• p1m.ukaen uhreina kTteneen rertsionism1n ilmai.U joka eräissä 

muissa maailmanaodan hä.inneiasä malasa on 1taelleen ~enut 

. • 

t01senlaisla Tenttiilejl. Säkaan - ja myös Itallan Joka 

katsoo rauhanteosaa hävinneensä ja siis tuntee re.ision1st1-

.esU toi.OIII.us kulki luonnollisest1 a1ihen suuntaan, että 

kokous epäonn1stu1si ja etta Turkki siten siirtyisi nl14ea 

re.l.ionl sti.eltioiden kelkkaan, joille neuvot telut eiTät ole 

aielula1a. KOkouksen onnistuminen 011 .enwoka1 huomatta.a 

pettJmya näille maille Joiden lehdistöt T1ime päivinä kanta

ntk1n 8e1.1& to4is tukala huono.ta tuule.ta, ja sel.ä yoi t to • 

palt.i Turkill. it.elleea, turvallisuusidean kannattajilla , 

Jrl.d..... .11. Ranskalle ja .en eetelli t eille •• .IdI. )(O.kovall •• ' · 

Mlopl.. nsta päättJllTt aota ipltoi ][o][ouk .. 11. I 

Turkin vanha antagonlstl VIlim.r.lll, •• 

jonka ai tt.... wO.Uatai.en to1m.1nnu kautta entinen TurkiJa 

euurnUa 1l1lj*.e11een -ka1l1sfti perika.aan kohU·, o.oitti 

~ MOntreuz'. ~kouka.... alnn tois.nlai.ta uudea Turkia 

kl.ltt.l,.. ~.taka.... .tta .. ,lenti Tl.1& l~ TUotta 81tt .. 

a."ol JCre1kkaa Turkkia Ta.ta .. , oaalta i tol...... luoda nei .. 

(sanat 0 t Lloyd taOBCDa 



erlLän uskotun TUOnne 1922 1I1.nulle leusUlll.at) oaaka 1 estääk

seen uutta Turlcld.a nous ..... ta uudekal Taaraka1 juurl kuJl Tan

he '!'urkkl lopul taldn oli saa tu hengU ta. 

IlOntreux. s sa lblg lanti osol t t l että se ei enää 

JIU18tele Ll07d GEORGEn tyhlank811. T. 1921 ltre1kan ja 'l'u4ill 

konfl1ktin a1kana. UUsi Tura on nlet bglannlUe 81Dt1DTt 

V&limer.lll: Italia, TUrkin todel11nen Joakin odottamatoa V&

ltmerl-perljl' Volnee pltll TarmaDa e t tä Talkka Et10plan 

• kon1"11kt1 .aataneenk1n pää tet,.kal ilman .UIU'_paa repeIaU. Roo

... Ja Lontoon T11llllL, Lontoo tulee kauan mul stamaan louk

kaukset ja tolll.11IIaan tleua&tttLäJl tahtomattaaa Ita11aa Tastaa .. 

Englannin Turldlle Iiontreux' ... oeolttaaa myiStäIllel1aY1a Oll kait 

b. t.oUeTa Ualn 1I1elelll.aadun llaalauk.l. Jo. kohta tol •• lta 

puola ei ole unohd.t taTa .ttl SDglutl Ti1me talTeJa kulue .. 

.. 011 eht1nTt, eräiden Tälllu!lrea maitten kans.. tekemänslL 

aop1auks.. pohjalla. panna huamattaTia 8WIIIl1a kUnnl lai Taatol

ll.1in ·hät~putö1hl.· !urk1D Ye811ll. 

• SUurell TOlwn JIolltreux'... _1 Ilo akoTa , Joka 

.1tkellll tai.telulla aJoi llpl te.slnal laiToJen.. olkeude.

ta Tapa •••• n lIplkulkuua. KD&lut1)aa kawaa koetti täti. •• tU.. 

pellt.Ja Bakaa alellpahaa Jo. V.nlJI aalal olkeud.. kuljettaa 

.otalalTojaaJa - Taikka,. Talll teereettl ••• t1k1n - MU.talta 

MereUa Itlaerel l.. 8\1__ 18Ml.I, Jotka run .... U la1Da1l1-

Tat Deut.ohe ;Ul .... 1.JLe Zeltuaguia lauauntoJa 1a1Ta.tokokouk-

... johdo.t. ... 10PP1lOttelua MoJatreux' ..... ei at.l •• tIa1 

ole klJllTt ~arp_1l •• l ..... ti n.1 .UI BraglanU aatoi Tl1 .. 

Uqa... lIOuoTall.. plld& aakalal.-1 tlTallan .op1auk" noti

tiolntia _WUUl.... pI.1T1alJ 

... treuz'. .op1llUk... kautta 8JJltJ'Drt tl1 ... 



5. 

Saaisea 0 oik.aataan .... kuin ae joka aikaanaaaUl. 'WUo-

4.11 l8SS aopimuksess a (;.nklar Skeleaal) mutta jonka tulokaen 

s1tt il1 Englantl TUonne 1856 Parl1s1n rauhas.. ..1 

4ulllsestl kuaOtuksl. Montreux'n kokoua ollkln, pdtal ett. 

ae slsälal suuren annoksen preatlge-kys,.yatä TUrkille, lähin

d ottelu )(oalcoTan ja Lontoo. Yäl1 111. , jos.. ottelu .. a Lon

to., luopuen .1keiaemmasta tradltlonaliaeata Sala1-pollt11kaa. 

ta... oaolttl suurta .ukautuT81 suut ta. ~t. LOntoon mlelenla •• 

tt tua o. .elitetty aiten etta kokoukaen eplonnlatumlnen olisl 

aatanut allle ylel.politiikalle, jota ajaTst suur.t län lTS1-

lat, uuden ja aDkaran kolauksea. San kolauk.en jäUee •• jota 

Banakalle ja _11 yatäT1l1e merkit.ee aalcaalal .. 1tI.Talt8lalne. 

aopiau (a11tä a.urasTaa.. raportiaaa) ol1alloin Kontreux'n epl.

onnlstumln.. ollut todell1nen katastrofl • . 

x x 
x 

Baaaku nltuuaku.J1ta, jota johti PJ.UL-BONCOtll, 

• ke.ki tU to1m.1ntan.. )(ontreux' •• 1. lählnnJ. !.on toon ja KoakoftJl 

TIllste. er1l1.1ell.yykalea taaoitt.al.ek.l, .11a1 myöakin onnis

tue.. Baaakaa takt11lcka 011 kui t.llkin paljo. 8YT8IIlpi. Se 

•• ikka .tta aop1auk .. u a1al.llytetUl. tuan.Uu ltlauaull. 
• L 

auka.. Sala.t JaaTAt .ukl altal. t&paulc..... ·.tt. o. T01a .. 

paat .... Iaaaa1alU.a •• uTOatoa p&ätGa alJtka .. llla1Jl_ re

gi.naaUa •• 0piaukHJl .tip1&l.atio jo... TUrkki •• J ........ , 

u\aa laaakalle, tut.. erUt .ataal.l.et lehdet olk.ta owat 

no_utta ••• t_ er1tUta suur.t uh40111.uu4et Tapa..... kullnalua . 

Sala1_ kautta tulwal .. u4ea •• , ko.. det oa to4ana&tlSiata 

.tU flUrkkl pl.. tul.. ..ekaa kauaa 801.'."n •• 1l.laa 



• 

• 

kealtenUsell a"f'Ulla.D.nonaoplmula1en joka tUlI. jo on )losko.,.. 

kan. 

Ottaen buomioo Ruman1&1l merldtykaen MI.UltaJuaereA 

r teme.ana •• ]dL mahdolllsuud.n että Rum.aJl1a yht:rr raJlskala 1 ... 

turkkllala-TeJlälälseen 8 opimU8Ter kkoon , aaksala1at.n lehtlea le

TOttomuua Ma rtelä salnllllllAA tausta. S.n kautta että kg

laAtl tlhln loppuJeR lopulta menl, aälltl. aamollta lebdlltA 

häTlal Taltti. jota edelllsilll. T1lkkolJl8 011 käytetty ruJl

..e.sU, 10 14& Tä1ttää .ttä bglan t1 olemalla yhtyaJ1ttl rans

kalaia-TeJläläl.... te •• liA )lontr.ux'.aa eo lpao muka antol 

kOrTapuu.tla ranskale.la-T.nIlälaen paktln olkeutukaen puoltajl1l 

Tl.tl '\auataa 'ta." seln ... l minulle .,csa eräa 

selkka jota Oen~Tetl •• A k....... j b.1n».kuua ft1htee.aa en täy

.iIl ,..artl.a7t. IC •• kuat8ll ..... l roUft T.a..BOUISa ja SA.UEB

OIliia kaliaaa J&I1II.t lJUloJckaast1 lIlolttlftt RaJlskeJl hall1tusta 

slltA ette 1 .e Gea~T.'ls.A uakaltaaut ottaa lopullista a.

kelta TUrkia ja BUmaIl1a saattamiseka1 mainlttuua soptau.Terk

koo .. 

To1selta puoleA he141Jl lIloitt •• naa tosla lQtSs jo 

aatls1polTat lt1.T8ltala1s·Mkaale.1ae. TälleD aelTlttel7li J 

1'-11a1ala-aeksalaia.n llhentelJa. jolta he1411l käBltykae.sl 

wwk... 011.1 p1tADyt ~t~ r1pe&ll& .tukät.lstoimiAnall 

Ballcaala kulmalla, Joo. aakMlala-ltal1ala1Jleli llhent.1J' Juurl 

tihtU.. SlTU11lelUlc malal ttakOOA .ttA J'llllaainitut journalistit 

aiaull. kertolTat PAUL-BONIOURiA, kuTaaTastl kJ'1l&. mennee. 

lilla pltkall. GeD~T. ' l •• A ettA ollal Ranskaa ulkomlal.terl1tA 

Taatl.ut eurooppalal.tea Taltl01da er1koiallltte&jatukaea jul

kis. .h doUaa1ata , Jolloa hlll_ kI..lt)'lal8ll'" aukMJl Jokain.n 



• 

Joka el siihen llit toon olisl yhtynyt olisi todistanut e[ 

haluavansa Europan stabi11sointia nykyiselle pohjalle. 

LE TEMPS huomauttaa että •• sopimuksen kohta 

7. 

jonka muka Salmet suljetaan s ellai sen sodan sattuessa jossa 

Turkki pysyy neutraallsena t merk1 taee todel lisuudessa s1 t ä et .. 

tel sellainen tapaus voi uusiutua kuin oli Goeben'in ja 

Breslau'n tunnettu yllätyksellinen pako Turkin vesille elOoo 

kuussa 1914. 
vr 

x 
x 

KUn Viime vuoden kesäkuulla Englanti teki Sak .. 

aan kanssa tunnetun laiTastosopimuksen, uskalsin väi ttää, vas .. 

toin Pohjoismaissa yleisesti ~ vallitsevaa mielipidettä 

että sopimus vielä tulee koitumaa. vaaralliseksi Itämeren 

;ympär1llä oleville pienille maUla , koska sen kautta Koskova 

tulee pakotetuks1 lisäämään latTastoaan 'Vastaavassa määräsaä, 

taikA Tarsinkin Suomelle ja Balttanmaille voi olla kataa. 

• trootista. )l:)akoV&Jl lI1hetystÖll raportit n:ot 4:2 ja 415 10-

dlataTa' samoin tilantee. yaXavuutta ma1l1e tältä kannalta. 

~oa kohta kuten Jo sanoin ~åkovan UOntreux'... saavuttama 

oik.. kulj.ttaa so'talai voJanaa lI\1.t8l ta Jlerel tl Itämer.lle 

toiataia.kai OJl katlottava .n..... teoreettiseksi kuiJl klytäD

.allia.kai. asettaa se kuitenk1R Saksan la1Tasto ohdon uudeD 

kJaJlllk... et ... , Ja .,net lehd.t. Sakaaaaalc1»., puhUTa 10 Jo 

... ,.... avolll .. U eq].lDt1lai ... ealcAlai... yl.lAaialtua se-

lal .... t_ olk_tt. .. 4a ka .... a a,.lq111&1. .auur ui. ll1akI. 

Hurnka ... U.,,..U 011.1 .... tatolm-.p1de V .... Jb puolelta. 
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8. 

~o, .illoin aanotD myös että Saksan oikeus 1/3-suhtee.een EDg

laaDin 181 Tastoon nähden tulee olemaan n,in etappl tw lU 

tA7delli8een yapauteen, aa.oiDkuin Sakaa kaikilla muillakin 

sotilaalli8illa aloilla on kulkenut ja kulkee etaplttain 
x) 

Keln XSmpt'in ihantelden r ealiaointia kohti. 

Ollsl liian rohkeata ruyeta arYailemaaa merki t-

..~o Englannin perääDaDtaminen Koutreux'a.' m7~.kln 81tA ett' 

lblglatl DJ1;teaa1Jl kl1Dni tUä Ylh-.ILD hu-.1ota lainatolli.oa 

turnll1suuteen.a VAlimerellA, s.o. .ttä. 8118 0118i perU hu

hui... jotka tietAy&t kertoa EDglanntD aika.lUk.eata hiljak

ae.n Ylhentl& tit& turvallisuutta tarkoittavia tO imenpiteit&, 

keakUtl.älca... aeD a'lj... piUUluom!on_ suuritD vapai81a n1-

tmerita. ftT'n ~ t a7Ö*'" että D&lann1.n lainaton auh-

t .. iluen heikeJll178 , joka jo alko 1 Slcagerak'ta taIatelua.a. 

joka .aUestoltul kreikkalaia-tul'kkilaiae... 8Oda,a.... 1921 (jo .. 

• k1Jl ~laatl Lauaannen kokoukae... 1923 taltayaatl pelaatl 

aoloa Ulaateu), ja joka on tullut Y1ime tal .. a aikana 

ala rAik .... U l lmi VI.liJIlerell&, el aieU uuaia kolaukala, 

Jollal.1a teoreettlaeatl D1aaR Malta.sa, ROdokaea.a 7." 

01.. Y11 tannut IlI.lhla .. ikkoihu a11 ti .naU 

eU& , .. ata... Jo nT' kuuluu AbI& jotka tAllaieta bglu-



9. 

t •• • 

aia lal. yaetopol1 t11kaJl uuttumlat& pelkUYI,t, koeka alt 

Baaa't:a jllel VIl1m.erelll. kakelnpel1ia DOUeeYaJl Ja yo1mistu.YaJl 

ItaUu ka saa joalca DlAhdolllauudet katka1sta yhte7e BaJlaku 

ja e.. tllrke1Dulla a.lulIJII88Jl Ylllllll kaenia1 huolestuttanst1. 

'rlta. taustaa _stao OD 76e kahottan el tl aelkkaa 1Il1 .... 

01.. a1ko1aall1 klrjolttaaut, että näet ... kaD la1Taatojohto 

todella .10 punnlteee "'TakaTaat1 aah&>.l.l1suutta järjestU emI.

.... ja atr1kal.a1etea alu 140 Tä11ae yhtep so4aD. TaareJl 

.. Yaralta .1ia paljo kuia mAh401l1sta Iberla1l n1emimaaa 1 e1-

puolit.e kulkeTaka1 • 

• 

.l'I.lkö6a taee" eri ttel ttt. Taikaa k78,ulye ~2t 1 

Toiko Jlo.treux.. kokoukeea ollD1 stumlDea aa taa ~uUl. ta pur jel

e1ia Dll11e jotka molemaia puol1n Pohjalllabtea puo.ltaTat Äh

Te~.. kaaeaiaTlll... etatuutia muuttamista • 

H. Holma. 



ULK SIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: r 

OSASTO: Cc. 

• ASIA: 

. ..... Jf.~ .. ~:~9:._._.rd..~._._.{;J.4.'f.b: .... .fl:~.~: ........ :: .. ? .. 3.t .................... . 

............ ~ .................... _ ..................... ~.~ ..... 1f.b..~~ .................................................................. -

................................................................................. ...................................................................... ?1 .. f../i.1f. ........ . 

• 
, . 

• 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

11:0 

• '1: A 4. 

Ulkoaa1a1Dm1niater1öll .. 

Llhe'ID ti~en kunn101ttaen Ulkoasiainminia

teriöUe raportUn1 nto~ ~ ja S9. j otka käa1 U .. 

l .... U ,iheUa, 

n:o 

• 
38 Banalw1 \ll.koUaIlkaupall kyaJll1kaU. 

S9 Baaakan auhtautuainc XaD .. 1nll1-
ton plkUn llUutoaauunni telaU.n • 



.. -

• 

• 

P ..... B 1 1 a .. 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 38. 
I •• , . )~ 

Pal'U,l ssa 7 p: nä .1.0 .. kuuta 19···M. 

, .) l ' 
I 

,.. .... I V .. ~_ .. _ .............................................. _ .....................................•.. 

••••••• ••• •••• __ • ••• • • •• •••••••• v •• •••••• ••• •• • •• • •••• ••• , •••• - •• - •• • •••••••••••••••••• •••• • •••• ••••• 

ParUaiaa on b1IarI äakettäin hyTälc8 11l1t la1n joka 

lIl)'ÖntU balli tultaelle pIdennet)"t Teltuudet koaklen eräitä tul .. 

l1qa1Dl1kau. 'rekat! llLbetetlLAn vIka •• n ulkomin1ster1öll •• 

;roa kobta tiliin lain !!D!l!l1oto e1 tunnu narallla.l-

ta, koaka ae lä.blnnä n1n pldentU. vuoden loppuun jo ennea-

~ ballltukaelle annettuja olkeukala korottaa Tla.ej tull •• 

Ja parlaaentl1ta kyeJmAttA. on kultenkin klinnite ttäVä h~o

ta allhen ettl T1taealko1na 8uoraataan kataatrofiaekal keh1tt 1-

n~ tllanne Ran8kan ulk~ankaupassa erlls8ä pI1relaal uudel

lee on berlLttän1t nat1aUUen auojeluto1JD.enplhUen jatkuTal .. 

auuden jopa 11aälalaen muka Tält~ttö.JYdeata. Kuten jo ker-
x) 

ran mainitain, on kauppaa1Dlater1ö8alkln kuultu a.l1a181a 

1LAn11 et\a kot1ma1aen tuotannon kl1pailun helpottamiaeksl 

dea ulkaaelden kana.. ollal rJbdJttlTl 1laattJ1hin .uoJelutoI

.. n,ltelalin tuontie Taataan .. lla181ata malata jotka eiTAt 

ole w1laaanaa.ttanee~ Banakan parlaacta jo hyTäka,.u 80 8 ta-

1181a lakeja. ~ llaAkal kertoo LES BCHOS-lebtl että kun 

.) Raportti nlO af. 

JAKELUOHJE: .' ; 

~ftll1a .. - ~~. _." ........ ~-.... _ ...... _~ .. ~._ .. _-_ .... _ ... , .... .... __ .... -

UE 1 : A .. 

Jakeluohjema/leJa: 

Tavallinen. 
TavalIIn ... ja 1I1Ik11 mlni.teNGlle. 
Ei ulkomaaedultukaen liedoltukaiin. 
Ei ulkomuedultukaen, mut ulkouiain",lnl.t.,.iGJ1 tiedol· 

tukalln. 



• 

• 

• 

laklehdotus 011 Kamarin asianomaisess vallokunnassa käslt telrn 

alaisena, edusta ja TAUDIERE, sama les Joka Viime kevättalvel· 

la nostatti KAmarlssa kysymyksen suoJelutotMenplte1atä ulkomaisen 

paperin ja selluloosan tuontia Tastaan, 1lm1toi sellaisen aja-

tukeen että hallitus -.o1s1 käyttää 

t nt pour combattre le dump1n& 

uutta 

dlrect 

lakla aseenaan ~no

pratiqu6 par certains 

paya sur une vaste 4chelle, ainai qu. le dumpine lndirect 

par voie mon6taire ou r68Ultant de dirr6rencea de nlveau so

cial de la main-dtoeuvre" • 

Tämän l1.äksi olen, niinä muutamina pälvinä jotka 

olen Par11aissa lomani Jälleen ehtinyt ole.kella, kuullut että 

kauppam1n1sterllSn tralctaattiosastolla katsotaan 'Var.in s}'D.kä.U 

enai tal .... a koska pelAtUn että nykyin.n kauppapoll tUkka -.oi 

viedä Ran.kan vielä suure piin t.loudelli.iin va.takoht1in 

tol.t.n ma1den kan.... Toistal •• kal on tG.in p&&tett7 että vaa

ta kolmannen ~o.1nelJInnet.en päättT •• s& nlmAt ky.,.yka.t koko 

laaJuu4 •••• an ot.taan hallituks.... käsit.ltäViks1, a1h1n manne.

.. a1hlnklln auu tok.Un ei rJhd,ta. 

~o.ka u •• immat henkilöt joiden kaaa.. ol1.in tahtonut 

diat& .. loiata puhua, tlllä hetk.lU ovat lomalla, käytin ti

lainutta hTVILk •• nl oll ... anl .111ap&lVb BrT •• el1 •• A kyaJlk.enl 

.iklllSe. ulkaa1nl.terllSn kaIlppeo ... ton v. t. ;pU.ll1klSlta. Jonka 

t.an.a.. Jo us.l ta vuo.la 01. ollut dAnDlSlll..... ko.ketU .... 

... - uual pUll1kke SOft_8 011 lc:.alla - a1t1. hänen a1-

nl.terU.aua otaakeaal .. ta arv.llaan. JII.D. ker~l talliin ca ... 

~ua p&&ll1lt8n kAJn.en l.akeU&in ftrU.1a.. tutuatualc.e. Rue

kaa 1l1L4en halll Wkau aUdoll1.lin auwm1 tela1in kaupall1alin 

kJ'a,.,ulin n&h4-. BIll 011 tullut .Uhen k&aitJkMen en.i 



• 

• 

ole dftJl mabdotoJ).~ etU .,.ka;yl.lf. ldlntiö1~ä enn •• tllD ...... 

henn.tIID ta1lå:a etta n. ..ba. 30ka1kin aikaa 30pa kokonaan 

euap doldau. sena13aan SUl'fJ!iNS ei ollut kuullut 111 tua 

tullikorotuauhaeta 30ta hän piti auoaltubmauu.a71.tä "f'ar8in ~

hI.n peUttä ... 1LnL PUhut el ~nn1 1 t.. ei liioin täta pellLnD;y\ 

ko.ka hän.n miele.tlln ...aetatoUa.nplteet aulden maiden taholta 

tuli8iftt ol_aan R!lllSlcall. it.elleen erittäin ftarall1Ht. aut-· 

ta hI.n m,.ftn.i .tt.l hI.n näe Il1t.nkA Ranskan hallitus ... 01 

.,.k"" kau.ma1n .elvl,.t7& 7bA uhkaa~ata tilante •• ta ulJco

uaDlcaupeD alalla. 

ol.n kataonut .... l ... olli.uudek.enl klinnlttäi nälbin 

•• 1kJco1hln buolll1ota, . huolt.at~ a11 UI. .tt.n Thli 't'01. yhtä 

"f'Ih&a kuin kukaan muukaan, antaa niieti läh_pl& pre8i810n.Ja. 

M&iaal 01o.uhtei8.a a1nua~ tuntuu et~ ......... ,.. 01i81 

to18tai8ekai odo\.ttaft Tarain HkaftJl tilanteen kehlt;yati .n

n~in uudelleen a].... n.uyotella nllatl tull1k78,..Jksl.tl, 

Jona kuluneen tal.... a1kaDa 30 ...ala1etels.-. 3a jotka 811-

loin Jca.ke,.t,.,. ... lt paperi_. Ja .. lluloee.... 'ftataeD kohdia-

• tettu3. ~at_ wokal (nl.lden ala1aek.lb.u 81U..-iA 30utui 

ft1n lahtlpaperl, •• 11ulO8aD p.la.tu .... ,. 
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~ ~ R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

RAPORTTI n: 0 :59. 

l!arUaissa ., p: nä . 10 kuu t a 19 .... 

Asia: l aMMp 8uhtautupl1np KAn!a1nll1 ton /_ f (, 
, i,:l 

.. J)!=lcto::.=1A::...:==:;::.::~==r.:.;;==1:.:1:o::n:-. • .. _ ............. .. 

Salainen . 

. ) 

Tlll toieN päivlnl. ",ua l d' or •• ,.lli 1All1terl 

MA8SIGLIIl puh.ill a, ~oka kutell tunn.ttua BaIlst.n ulkoa! n1.t .. 

rU. GIl bua1lll11 tto-o ... toll pI&llikklS. E7a71A hllleltl. lla.Ue 

kaIl kaIlta ot aak ... 1Mll Dlhdell. BIiIl MIlol BaAakall hal.11 tuk ... 

**-. Tl1a. 

ne1ekoko\&ka 

DU,BOS Tlral11 ••• U .. 1 Ul Buakan DDn.D. Il1.U a1Jlulla ~o 

GeIl ...... 1... 011 tilalsuus kMkuatella .eka DUoBOS1A . t tA ~uurl 

JlABSIGLIIl tuaaa. II&SSIGLI .1 1110111 uakollut e t u. t.... kaIlt 

an _81 7l.1akOJtOu1cw_ .dellA. 01_ 1Q15. at.1d. 

• pl.lT1d. lcaall1 ~1Wc... Tolllut todeta . t -.l ltyaJlQa Ged .... ·iJl 

tul.Ta.ta nelakokoua •• ta la11llcau vl.1& Jt11Jmoat. hal.11 tule 

.ikA IaariA ttpllr.JI.-. ~0111. W'p&Il~_ T'11hU, TlljakJaJDl,.. 

.to. ..taTat tarp .. Jtal pllaTa1Ta. K'.aarlD ballaua (1:5/ e) 

"Olla. 
I,Ut. 1l twm.ttua 011 BaIl*u hal11tu1cw_ rtral.l1DaD 

taata •• e'tA --*- Jaaaatall1~ ~1 .1t.. iJlt.rpr.'oltal-

alta .ttA aotal... kOIlt11ktlD .,.tt,..... .!Iloa. •. halll-

",".t oll.lft' .... l'fOlll • • t rJllt)llUa ~J Taata.. HU-

laall.1al ta 
J AKELUOHJE. 

UE 2: A .. 

Jalr.eluohJ" malleJa: 

Tavallinen, 
Tavallinen ja IlsAltai m ln/lieriOIl ... 
EI ulkomaaedurluka,n tiedol tukllin. 
EI ulkomaaeduatukaen. m uU ulko lainmlnlst,rlOn tiedoi

! .. kolln. 



. ' . a • 

uu~ m1a hJ'CSJckU.J". ta loud. lll. t _. nuu.l.t 7." .1-

.ot11&a111.' ,akott.14.D 011.... o~llcatorl .. t kaikill. Jäa.D-

... 1 t.10111 •• 

EDt" ~UDa.ttaa ~ aJatu. ei o..~ •• tta pl1r.l .... 

.. ayu~. t . r1tolata taaaatu.t a. Ja Jaa.kas oppo.ltl01eh4.t 

aaaolnt ftoraaa .11 ... ta h.rl.UU h •• Uta 

'I.l1&l.la YaDhoJ. 8Uuaalt.~l. Jo14.. reall.otat1 o. o.olt'-~ 

tDut n1keabl Jo aahdo'taaab1. 

olla ... , __ n. II&BSmLI11. tyaJ11711 

.. ~1au' 0. •••• ·1 .... 

11188& llI.IlU uaU,. .. .-

.. a .. _ ••• 'U •• _ talla 1.8.... rec loDall-

..... .erko... 011.1. Rb el kpDD7t . UhaD .... taa_u. lIID 

JI.1. 1 ft1"IlUJl ... "~l 1l7G. Jo. hlLDaltiL kya7tU,1.1in .. ta. 

ftolaD racl onaaU.ta ....... Y1kahu on .1inä .ttel San.Jean 

.h4otuk... .. ole mlärltel+-~ -sDaa -reilouallDen- Joka ranaka

la1ata 1ntupret&tton aukau .014Ull ltäa1UU. ei .aln UaD

tl.te.111 •• k.l ja poll1ttl •• t.l .. an .,öak1n .1.1atJka.lll •• k.l • 

• 0.1aall.et.l Jopa ... llaankat.aauk.elll •• kal .4.117'1k •• k.l. 

• l.lUl o.D ... '18." k7.71n Il1nl.hrl JmLBOSllta ll1tiL ,~ 1.. tapahtuaean YIllalkana reilonaall.'. .7.ta.a1 •• rtkoa raken

D.U...... DKLBOS ... ta.l ll1nulle 1l1q1.. paktin t 18t7Ul JO

-.a .1k.l .Jabl T01aaua. U.kallen .pI.1ll& .u.. DJitJolol ... 

YOlt&I.11n yuo.1a 11b7........ .j.... luoda Villimerl-paktl. ltiL

lIerl-ptikU. Tonann-pekU. H.lIla-pekU 7.... Jotka 011.1 ... t 

.... l:UII ... Ue.&t '7lYUt •• l1&1ae... JlrJ •• telala ... 

01 .DDukiD 1&uaunut lltell,l t .. DAnl - a1nJtI 1l75-

tuul1n PlRfIMAl1lta - .t'.l Baaakaa hallita. pohj' :n'l,"p 
bal.. 111 Ula llUutoa,. AJk71... ,.lttl1n Ya1kkatta .. 71.1M1l 

ll1aU,U.. aåolttalll_eta1 GIl ""T.' r.&iouall... eh4ot1lk-
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e.naa. IUD to1... p&lY&D& tepae1n PUolan tlkä1älaen (Par11.iDI 

.elft1Dholtajan J. hlAen aie11p14.ttllD uteltD. hAnk1n eaptalt\l 

_eta.t ... aneellM .en käaUJIta.n .UI. Ballakall he.lln_ aJ"f'1a-

IIIl.UID e1 ai pakUn auutoata halua. 'ft1kJrakb •• Oll 

talpG~n.n er1Dale11n 1Ilterpr.tatto1h1n palttn ettekt11Yle". 

481l koro.~.ekal. 

uJ1 llwlnal.... Ula1au1a4.. eatttU erl.UI ,.1e1.1I. 

DlklStDhU. D.naa1lll.111i01l nJk71.... tilant ••• t.. JoUa U\I 

raportti. l11at81 p14entI181Y1.t. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisi... syyskuun 4 p:n& 1936. 
,-----~ - -- . , . • ~II ' ... . , . .. . 

• j ; ', .. 1 i' : : : .\'. .-' '.' 

• 
Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainm1nister!öl-

le raportUni n:o 40, joka käsittelee aihetta: 

TllnPne. 1. 

a.. ... 

• 

.. .. : .... 



• 

• 

P A R. 1 1. S 1. SSA OLEVA LÄHETY S TÖ . Sala i ne n. 

RAPORTTI n: 0 4.0 .• . 

Pariiai ssa 3 p: nä S"8 kuuta 19 ~6 ... 

Asia : TilAnne. . 1... . ..... _ .... 

• • .r ~ 

'/ S .... i ~b 'J. ; 

~/9' H _.~ _.'f~ . - . . , 

Oltuaui Pariisi... viiltcm pii ..... ' Sucme8ta paluWLi 

Jälkeen _ .. ,............... Ja JTitett.JlD1 tutustua tilantee8een 

ti.iUlJ., koetan 8.ur .. V.... ant.aa 811tä l.ybJen yle18kauauk ... 

lei1Dn1t~en er1leobe.U huaa10u ~bm11n pU. .. 1klco1h1D Jotka 

läh1.äleva1euu4ea. voiTat leeh1t~ tärlce1ka1.. 

J"oa kohta keallc:ma, Joka täälll. Jatkuu vielä koko 

8nalaum, cm kea1dmm1 ll11n Ja parlallenUJl lCllWl TUoleai yleinen 

ll1eUala cm leea.tClllLa, 1a Jos leohta cm. havaittavia.. er1DA18U 

jatlcawaa (eräitä uusia lakkoJa on i1-

me~) Ja huol •• tune1auuUe ty&lantaJlen taholla., Unn oblek

tUna. t.rJdr"Jan lcu1UnHn todeta että tilan.ne muaaa DL1e • 

l"qw1D cm rauholthllam pI.1JL ku1n p&1Jrqa'oin Jopa. eUI. D7-

lcyi .. llI hallltukaella ~ osoltett.-.na .räita meneat,yta1& Joi

ta ol1al ~1D k1el~. 

Llbden ailtl että 'Le Tempe' 

oat_taUhl ... U 'Le Kat1D.' (oilt.) eilen __ 11. cllnl:"ellnt 

hal.l1tana .uU eUI tIP& ajoi.... J. 1m.... "P8l1J_ 

'-10 TeJq'" pt'kAll' a1kal, heti r.rhQ1 aUla1n 

tota..pUeiaU. Jotka kuten tunnet.. Jo OYat Joht.,...t 

JAKELUOHJE: 

U( 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkai minlalerilllle. 
Ei ulkom.aeduatukaen tledoilukalln. 
Ei ulkomaaedultuklen, mutta ulko •• iainminiateriön tiedoi ... 

luhlln. 



• 

• 

2. 

taikka vl.bsnmln yleinen 80pimultaeen koulen puuttumattOllDl11tta 

Espan3an sillä1siin anoih1n. On aivan turha el.lmöi4l.. kuten 

tekee Saksan lebd1s~6 vara1nld.D. viime pl.iv1ll&, aHtII. ettl. 

tästä sopimukaesta huo~tta Ranakaatakin on voinut menn& 

Joitain aota- ja el.1ntarpeUa 1ladr141n hallltuben 3oukoille, 

to.iaaia on että Låon BLnK ,inoa!t.'P tällä tavalla saattoi 

hillitä amla ekatram1atejl&n ja aiten vll~ta& kanaa1nv&l1stä 

kon~l1kt1A. Uon BWII1D kieltämätöntä hyvU tahtoa todi" .. 

sekin että bin i tae on ehdottanut wayvi.1a_ kanae1n'Yällsen 

kont'roll1lcCllll.18a1onin uettllD1eta 30ka valvoial aopimulcaen 80-

veltllll1a\a. Xilvaavaa CIIl, uudiatan s_ vielA. että sikai oi-
x) 

keal1a oleva lehti lcu1n -Le Matin- hallitusta onnittel ... 

Olen pariltalc1n hyvin porvarilli.elta ranskalaiselta 

tuttava!tlUd k;yayny't, luul.evatko he että 30s -.p-3- selle

k.. ollal STttJnTt ea1m.. SARRAUTtn hallituka.. oAlea .. val

laaa., tlml. olla 1 voinut hill1t1. Raakan v ... _-.. .. 

~ ~ulldaeau apua MUr14111e. Yatl.rin1 ovat oll .. e~ 

lITÖIltllll&a e-eta ~kac1 GIl tilye1D. o1lceutettu. 

GIl aiva. JUh40tcm .-0. lcu1nlca pal~on ao-ta- ja 

eu.~1ta ullc-.1l~ cm tullut ao~ kl.TYlen aYUka1. liiti. 

Raaka_ ~lee tI.~ Jolta1aw l!ITÖn.1I etu jo. tu.ua 

ollal ~ hallltuajOQkto~en avulcal 8U.lU'W.pla jouJctoJa tai 

lIhe~e~v huClll&'~aT_p1a aO~a- ja eliD.t&rpeita. 81_ Inn, RaIla

x) 
On valitettavaa e'u' nl.b,a lq8JJQka1ata GIl lIlle'etV SUo

MIl leb4tlle t&val11a'a ruua Sn 81hb1t& aUta JliU k1r
J01"- »a'IlY.w,S,lUn_ "Le .rovat Jaata arvo totmat_~ .... 
• 1 ole karu .11. ku1n "l.tHgean U"a. 
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3. 

km rajalla ja äär ett ömän helposti au •• ttavissa., oliei voi-
x) 

nut joutua: "kapinallisten· le1.1ddkaluJcai. Ranskan hallitus 

on aila kädet ristlad Ja: ehdottamalleen sopimuselle ueJcol

l1swa aal11nut että I runin valloituksen kautta, joka on 

päivän kyaymya , sen suorin yhteys Madridiin katkaistaan. On 

täysi s.ry, niitä kysymykaiä arvosteltaessa, a.ettaa kyaymya 

negatiiviaesti , a . o . mit ä olisikaan tapahtunut joa Ranskan 

he.li1'tua ei oliei menetellyt nllnkuin se menetteli. 

Kapanjan täkäläinen anbaaaadööri on eilen kä~ 

Q,uai d 'Orse.ylla valUtamaa.... etU Vigoon ol1si aaapunut 84 

italialaista lentokonetta kapiue.ll1aten avu.kai. Tällekään tie

dolle ei ole tullnt vahvistuata. 

x 
x 

'l'.YTt7VUayyUä porvar1taholla on herättänyt se toai

uia että !Aan BLUIl1n CIIla lohti ·Popula1re- on e.aettunut 

• jyrlcj[at! tucra1t.-..n Moal;:~ve;t oikeudenldtyntll. ja teloitukaia. 

Kil1nen ~tau..n1t'· kertookin MOSkOTasta aiellä oltavan var-

ain tmJmätUal1& apopulaira· aHnte..... KUia •• aa .Popu

la1re .... • Otto BATJBR a1nkauttaa voimaklcun syytöksen STALINia 

vutam hIl1ea k7YTttöm;n'de.tUn ~tu mUdnkl vaik.aan 

o1b1l4.Dl:&Jn ti GIl SYÖ88J1 Koskovan 1d.aal.1_ ueltolll

•• t kaDJLat~å. BADD re.caoi aiTaJl o1lcein din: Jo. ByT_ 

t.ttTJ_ taIUluatub.t crrd ot.ttuat vakaYUti, n11n tl7tYT 

qQ& 1"81 .... , m. robtoJa .11. olin.tkaaD LDlDlin lIh1a

JIIlt 1I1 ... t. 10. t_ 1taean-tDbet ol1Td pellddll: faraa1a, 
z) 
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4. 

täytyy taas kysyä itseltään olivatko nuot LlNINin lähimmät 

ystävät sella1sia raulckoJa että caan nahkan8a pe!aataJlllseks1 

sortuivat tuollaiseen lokaan. (Eräs tuttavaa! koetU 

selittää tätä arvoitusta siten että s~etyt olivat 

Sa juuta1usia jotka m;nv&t slelunsa m1stl1 tahan.al) 

Koskovan kautta Joudummekln seuraavaan k11ntolsaan 

tote~seen Jonka merkltyksestK on vaikeata vlell laUsua 10-

pulllsta sanaa. MoskOvan jutun Jälkeen on täldlläinen kOlllllll1-

n1aHnen puolue äIcldä muuttanut taktiikkaa.., selittien "kan

.all1aenlt hallltuksen välttämättöm:yytta Ja vaatlen ·Kansan

rintaman· JaUuttSl1lsta, ·Ranskalais.ksl rintllDl8ltai· (i'ront t'ran

Qais). S11tä taholta aikaisemmin tuUeet jyrkät vaatimuks.t 

1Ia4r141n auttami ... ta OTat saman.i kuls.sti heikanneet Ja kca

mun1atipuolueea JohtaJa THORRZ pUl eilen puheen joka vah

vistaa ;rlllUcerrohai SnnA tähän muutolcaeen voi 

ka että telotukaet ILoskovalt.a ovat Jakamaa.a t&ldlläisen kem

muniatipuolueen kahtia. vältetäb k:;ymmen1en tuhansien kCllllD1-

nl.ti.n si1rt;rneen neljännen internationa1en llpPUJen ympäril-

1., mi.tä on ollut seurauksena ortodoksi.ten ka .. ..,.ml.t1en 

pelko Joutua tuuliaJoll •• 

TätI. tauataa vaataan 1JBIrtä1aln lII;1ösk1n sen että 

ranakal.a1s-T8Il&lIiaen paktin ystärit Ja kannattajat oVat 1e

voUCDia. Olin T1.1ae 8UDJ1untain lIU.l.la miasä a.ttumalta ta

paan roUTa TABWIB~Jl. HI.D. kertoi aiJlulle Ranskan hallitU

a. Jmka kau~ u-otakT8Um b&v1JDa1aen Il&;rttImG1U .. rki~ 

NdJl Vtm&JI.1a oloJa atabU180intia Ja VnJlJI.Jl liiton arki

tJltaen li8UlltJJl1at&. !lliia 011 .. lYl.aU vain .e''''''e IlOt 

d'or4re aUl& tabAlla. .1l.lA ena1b1k1A ·PoPlla!ra· kirJot-
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tukan, Joista yllä puhuin, todistavat hallituksen kannuta 

päinvaata1sta ja toiseksi 1cun, låI.ydes8&!U pik ··1 t ään pari 

päivää seJ1Jälkeen tapaSllassa ministeri BARGETClUa (directeur 

politique) ulkoministeriössä, häneltä kYsyin mitä hän arvelee 

rOUVa TABOUIStn teesisU, hän antoi minun ymnärtää että -J"u

mala varjelkoon meitä sellaisista ystäviemme konsolidatioista-. 

Palaan hallituskysymykseen • 

On kyllä jo aikaisemmin kesällI puhuttu vä1ttämättö-

myyd.sti rekonstruoida sykaympänä nykyinen halli tua ~ mutta on 

vaikea käsittää miten Leon BLIDl sal81 saman katon alle seJdl 

kOllllllWlisteJa että kesku,talai81a. On näinollen syytä. odottaa 

tapahtumien kehit;ystä tässä suhteessa. Parlmentin 10lll8.lla ol

lessa on hall1tuaky~s traditionaalinen ke.kusteluaihe. Varsin

kin ny-t 1cun jokaisen tä;yt;r;y k;ys;yä itseltään mitä tulee Bl1DUn 

Jälkeen. On my-ös heU l1s!ttävti että valtion 

ja ;yhä huononeva taloudellinen tlla:nne voiTat a;rkeympln! ~ 

• kottU· IÅOIl BImf1n r;rht~ rekonstrukt1oOll. "Frank1')lrter zei

tUDgin- Lontoon-kirJeenva1h:ta,Ja menee nIin pitkälle että sanoo 

kCllDlW11etien ja aoaial1et1en olev.. vala11t luopumaan Jyrkästi 
x) 

kielteise.ti kanna.t.& 4evalvatioon nlhcla. jota el'äisaä por_ 

varipl1reiH& ;yhl. jatkuva.sa: Illälräs81 vaa41tallll, si11l ehdolla 

että .ellai.een kanaalliseen hallitukseen kommunistit saadaan Dluk_. 



. .. 

• 

• 

6. 

alennus rauta.telllA, Ja että t ullaan ottamaan Iålytäntö/:in 
eräänlainen carte de l.ågItimation. Joka tulee oikeutt81lla&n 
kaikannAlcöi.sl1n etu1h1n. näyttelyn aikana. Nämät edut ovat 
vielä ykaltyiakoh41l.taa harkinnan alabina. mutta lue tämä 
t oslasla vil"aa sl1han ettei frangia. aiota pfi!latää l.uiau-
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L&het.7B-tÖ tUen kuDn101 tteen ohell1H11a J.I.he~

t.ILä ministeri BOIKAn raportin n:o 41., Joka kä81Ue1e. 

aihetta 

Tlbpne, II. 

v.t , LähetyatönavuataJa • 
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RAPORTTI n; 0 ~l.. ... .. 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ . 

.Pariisi ssa 4 p: nä ~s kuuta 19 ~~ .• 

Asia; .. Ulnppe. ll . ............ . 

Sala i nen . 

t' • • ,. 

, 

... ' • \ •• Te 

Ruhulll.e deva!vlltioat.. y ... 301t.. koskettel1n edslliaan 

rapor1i~ lopua .... cm luoDnolll.es1il lVÖS antanu1i v1r1kelöU 

SCHACH'r1n äskettäinen låi.yntl täiLllJL, sl11ä kaikista arveluista 

huoltmatta on kait kuitenkin blnen 3a Ranskan 30htamie.ten vK-

111111 en 81 käde88ä pullut1iU taloudellisiata k:;ysymyksiaU.. On vai

keata vlsll. aanoa onko tällä ma1ikall.. oleva huam1spil.lvtL&, mu.t

ta s11111 on kuUenk1n ollut s1gn1fikatl1v1nen merkltTa vahvis

taen 81tä alka1saaa1n eslttHmHönl käsltyatä että Berl11n1n 3a 

Pari lain Täl!.t, lehti_ k1r301t'telu1sta huolimatta., eivät ole 

elv&tka hrviu181 olla n1.lD huCll101i kuin on manadi ollut ai

hetta oleUaa. Uan BUV1n hallltua1i.. QIl Saksan lehdiatö suu-

• riD p11r1e1n kohdsl.lJn lQ'Tin 3" Uan BLlJI[ on asl~ sslv-.1,n 

tUClIlU1i 3ul.k1 ettel to1aen JIUJl ala1.1nen r6c1ma eaU. lIilntA .... 

kanaaa. pp-k1mlav. auIltel"-n .. lvlttAmi ..... 

TuDnen SC'RAOH!I'1D lQ"Yin 3& a.-olD hIun tapana.. 3utel-

1 ..... loiat.. hi__ 8e01a1Dko burlAak1.u, erl&llA ber1UnlliE1. 

JAKELUOHJE: 

............. kY.]l1p_ . ..... . .. 

UI2 ; A • . 

J.keluohjem.llej. ; 

T.vallinen. 
T.v. llln.n j . Ii.lkai mlnl.t .... alle. 
EI ulkomaaeduetuka.n tledoltukalln • 
EI ulkornaaeduatukaen, mutta ulko .. I.lnmlnl.t .... an tladol

tukalln. 



• 

• 

x) 
tulkintoihin • 

2. 

On luonnoll1sta että on kerrottu SCRACHTin koettaneen 

se11 tUli rmlskalUaille kahden vuoden palveluaajm vo1maanaaat

t8Jll1ac "fälttämäUömn-ttä Sakauaa. Mitä täh&n seikkaan yleenail 
XX) 

tulee, olen 1lmletellTt Ranskan lehdiatön rauhallisuutta. 

Kreivi d'ORMISSQ[, Ftgaron tunnettu ulkopoliittinen kirjoittaja, 

joka juuri oleakelee Berll1n1.s8l1, kirjoittikin 

päiTänlt. ettei kakaivuot18ta &.!!Velvollisuutta ole Sakayaa 

otettou er1ko1.aen 1l0i .. st1 v .. t"!!. da eilen hin kirjottaa 

että HITLBR on katson:ut itsena! niin sokeakai MoskovUD. ja. 

niin toitot'hD.ut sen v ...... että hin nyt Itae 00 tämän 

toitotukaenaa vanldna., sllllOin kI11n Moskovan tunnetout vaarantol

tott&js aikoinaan lopulta a1k61vat ualtoa ulkoapäin minä. het

kenl tahanaa uhkaavun by'öldål.ykaeen. Minulle aanoi eilan eri. 

r8Jl8kalainen lllk.u.ea. Joka. m;rönaJ. HlTLlmin ol-aqaolon aiu

naukac Juuri tUlä hetkell& " "Moakovan Ja Madridin vällllA, 

kutauen hintä Itvaate kiele.ka1 Ja Ranskan tll.ante.. mahdolli

aekai pelutaJak.1- - tUlaiaia. iUIni& laml.ee tUl..l& paljonkin 

olleelstotaholla - ettei. hb pia kalcalvuot1aen ...... lvolllauu-

4_ vo1maanaaattaai8'ta Saka.... ita .. aIiLn vasral.l1.aena mutu 

etta bAD. pUU. vurall1sena Ja huole.tuttavana aita etui ku-

kaan tie. Ja:: ... Hrl'LBR1D. aktivit .. tin -l1m1te- kul.lcee. Luu-

len etta ~i laD" a.ttuvaati kaTaa t&lcIlllatä levottaauutta. 

Toiaelta PQo~ Ranska .uhtautuu miltei r8Pb.Jl1sea~ 

x) 
lfTrtn ka.'9eavea .. eala. etu lDm ltJ.e 'l"_pain- toiaittaJa. 

Pn'd hu.n .. t.~ SCJW'RP vut..-i bAllell8 IQ1ln.teis..u. lIIlua 
11.t.: lIJIaia Je .. parl.en1. pu pGIU' 11 ,.. JUia pov 
lttHm1W· 
u) R___ b.all.1tu! vela1.atele. v1el& JQr8JlQ'8ta aUta .Ua 
8__ to1lunp1t...... .. TaftGtaYa. 81110& JleuTOtt.~.. kG
le .. t1m hall.1tu t.le. ., p:d. 



MUSSOLINIn pyrk1myk811n Berliinin 

retu.u hyvin ettei JlUSSOLINI voi 

koska Italia 

taholl~ sillä täällä 

antauna Uyde1llseen 

byv1nld.n pian siinä. sUn Sakaan kans~ 

'tUllai näyttelemään t oisen rakastajan osaa, huanio joka sai 

vahvistuks.a.a MUSSOLINIn äskettäi sestä suuresta puhees~ vel

l inossa. SiTU1ll8llIlen amoen "täJd puhe e1 ole täUll. tehnyt 

suurtakaan impresa1ot&. -Le Temps- s1tä arvostele. yliolkaisea-

• t1 Ja mQllet ka"taovat e~ MUSSOLINI. puheellaan on koettanut 

su4a aan n1Jund ~ hitaan kuul.uvUn koska hänestä Ja 

Italiasta on liiaksi kauan vaiettuI 

Pal.ata;kaen1 smw:mTin kä;ynt11n on luonnoll1ata että 

lmlmt OTat tahtoneet kertoa lceakuate.luJen kollketel.l.eeG Seka_ 

si1rtc:aaatoi ... 1~ (SCHACift1n lempi-idea) t nalca-a1ne1den taaa1-

~ Jakoa (2H.L Sir samuelin pqbe lJl/g li35 Genhe 'iuiL) • 

i~s1ä Ja Venl.JAn paJtt;1a. s11. kankia niitä. 1t;y81Jll:1k

a1& Jo18ta 'WC1 otaklllla ettii. 5-Ta.lt1an Jamrerenaa1n alu ... 

• 8e1tsa ne aHtaa tavall.a tai toisella prealabl1a11ta1 ehdo11ta1. 

10 t&atäldn ana.... ClIl p.ru olla arvel-.atta a1s"- on puhllt

n . Dds1ill ei.. Varmaa. 0IIl ettl. mistlJ:iJl neuvot1otluia'ta ei ol.e 

ollnt kJa).,a TUI1 a1noaa1öalll l5!akua!!l.u1!B JlUtta tob.Jota 

puol.m cm lQ'öa T~ et1;l. nimi. kaatuatelut 81 .... 10 rajoitm

neet va1Jl ltll1n1bec 1] __ • 

ou ... ] 1. lmaIiOOll e~ ParU.a1.D. -dra.l11aet suhteet 

Lanto... o-..t er1tWn ~t, etu. IMm BLtIl C'lImiami D.ClIl-

1ll:terv. t1~tube ,m, etU lIIa tuca1ts.. STAlJ1I1ll T11II8 

otteet, e~ åIa neu...,t1otlee ta' Jree_ r.,b.... SCFUQB'P1n kala-

.. Ja 



:II 

• 

• 

nuunapube1a11n ~ ~On (todennlkö1seat1 ~l1a1ka1nen) 

po1atnmJnen n.ilJ1;t.ä:aUlltiL ei sek.llln tU.J.l.! ole herätt!.n7t 8U1l-
x) 

r8lllpaa huCllliou - kedkld timä yhd.a81. antaa, tilanteen 

sekaw.tt4eata huolimatta, ~iaelle hallltukaella erQ.nla1sta 

ulkopol11ttista s.lkärank ••• 

x x 
x 

Puolan korkeimman aot1laahenkllän v1erailu U M1 ]! on 

saanut ulkc:ua.1a1. muotoja Jotka ~ leimata han1na1.a1.kai. 

011a1 ehkä TaraIUltoont. lu.u.l.la että tämä matka merkits. muu

ta 1cu.1n erä1.den "molellllldnpuollsten a;ynt1en" a1heu"-an miell

pahan hälventäm1stä. Kut1öa sen ulkonaiset muod6t, Joista tuli

kin T01 kl;nti.ä JIlUut. aenaa kuin PQapeux. ~evat a,lattel.e

lUE.",- tä.llA cm JQ'öa tahdottu oao1t~ .~te1 I*r1 'YUotta 

a1ttc ulk"ca1nhteri RP2Jll. osoitettu melkein k7lJ1ilk1ako:lD.en 

v_tfUllOt'to olint tcrkoitettu Puolall. 'YUIl BBCX1n peraocmal

le. TlIiIIl toa1aa1a ebk& hieman ri.hentU. itse tapahtuaran uiko

nai.ten JRDOtoJc huaa1o~ herättil.n7ttil II8rk1tyatiU 

lf1~ motiivit ont va1kutt.t_t Puola hallitukseen. 

~~ottae.aam a.a1n Q.AII'ITnUn - a1llJ1. alota 

lL1kai lIhti kait VarSOTut. - Ja. v .. tat....... taaI.D 

n11n .1l11U1lp1aU'fI.n nopeutt,. aUta en tahdo lausua. mieli

pidetta. Mntt& ta.1]. lun]J.aa että Joskaan matka ei merkit .. 

UWlorientolWm1na, lloucn'IIl tapahtuaa'l Ja Sak.en kaAln.va 

'tue .... t --.et hola hallltwtRll aJ.t'-l ...... U.ed.1IQ'J'te
x) 

r.o-. ,...an.uaa .tU 'rITOL&8COIl oaak81 tullut 1aIaI. 1Mbhm. 
GIL pen"..·nh" 1...... ~. koaka koeta~ loIMIateUa it
..... aUla .tta RD-S_ 1IU1 nlJrcwbht.r1 GIL vdha Ken __ 
,..U~ - olkC*l .tU 'rITOL&8COIl 8JTJAJ,,,'n_ Dl olla _rk
k1 1IU~ proeakMla1.. eata.~. -~t.1. .Ra orl_
toltua1aeeta. 



• 

• 

5. 

8ii sl1lyttam1sen raken,.usta l.aa.,1emmal.le pohjalle ku.1n vi1-

me aikoina on ollut l.&1ta. On myö8 ni1tä jotka 8anant 

etU mo1 p1el! matkojen tark01tua on ollut en8! kädea.a 

uualen luottojen aaaminen Ra:nsltaata ja Puol.m 80tat arnmark-

k1.n01 ttezl avfUll11nen BUUZ tähän asU 

Ranakan teol.l.1suu U.. Tähän .elklgttm viittaa myÖ8 8e t081-

a.a1a että .10 m UmoUetam Ranakan kmpPllll1n1ster1.n 10/8 

lIhUvln Varao..... Tuleeko hän 81llä matkalla ldiJ'mU;n myös 

Berll1n1aaä, m8U oU pahe SCH4t:Hfin tiUU]Ji. ki.ydeaail. aitiJ. 

en t1edä. 

YllAolevas vU"ten • pitäisi 1bmeell1 .. Dä et1ol. 

lAan BLtI( tU.l.& t&vall.a koe~ vahvi8taa lDTö • 

..."...... jODlat parc-tn., on ~l.U:ämätÖD. ehto nykyiac 

hallltuakanatel.l.aUcm Jatkum1aeka1. 'l'ätiL tauataa vaHUIl 8 .. 

~s aeUtykRna& ell.. pUt~ suuri raJlskala1attID. parla

lII8D.t.aar1ktoJCt l.en tcaatka 11i:1An. Iloakovaa m;yöd •• 

merid. 107"8 _et:1n ka1kati ena1. k&d.ae:a on ollut koettaa 16ytU 

uusla merJck1noUa Ranskan moottori- ja l.entoteo1l1suu4:--Ue. 

H.liol.aa. 
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SUOM EN LÄHETYSTÖ Pariisissa syyskuun 17 p:nä 1936. 
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UlkoasiaiDministeriö11e, 
~----

Helsinki. 

.... "" 

Jl . 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoas1a1nministeriöl

le raporttini n:ot 42, 43 ja 44, jotka käsittelevät 

seuraavia aiheita: 

N:o 42: Tilf!!!ne. Ill. 

" 

" 

43: Käynti Uon BLUKin luona. 

44: SCHA.CHTin käynti ParHsissa • 
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RAPORTTI n: 0 42 • .. , 

Pariisi ssa 16 p;nä syys kuuta 19 ~6.. 

Asia: Tilanne . III. 
.. 
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. ~ ' - '. ---------. -
Senjälkeenkuin kirjoitin raportit 40 ja 41 (Tilanne 

1 Ja Tilanne II) on Ranskan sisäpoliit tinen tilanne kulkenut 

par1nkin vaiheen kautta. 

Sanoin raportissani n:o 40 että Ranskan kommunistien 

taistelu puuttumat tamuutta vastaan Espanjan asiassa jo oli 

sain määrin alkanut la1mentua Ja että he jopa olivat valJn1it 

luopumaan Kansanr1n.tamasta siirtyäkseen uudelle, muka "kansall1-

sammalle", ja sen kautta vahvammalle sisäiselle linjalle (Fron~ 

franQais). Heti senjälkeen antoi kuitenkin sosialistipuolueen 

johto kermmmiat1en selvää elvammin huomata ettei sillä ollut 

pienintäkään halua tällaiseen manööveriin. Samoin porvaripl.:olueet 

luonnollisesti käänsivät sille kylmän kyljen. 

Itse asiasaahan tämä kommunistien odottamatta havitte

lea "yhtenäinen kansa111ssotilaallinen rintl.llll8:- 011 pelkkä tak

tillinen teappu, jcmka tarkoituksena 011 aikaansaada vahva "kan

aallisuuaaatteen" merkei.... multa kulkeva armeija, joka tietysti. 

sopivan batken ~esaa tehtäisiin äärimmäisen vasemmiston tar

koitU8perl~ Yälikappa1eekai ja klytettiia11n luonnolliseati 

~ .. oi-.1a vaataan aek& kotona että uloapäin. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

.. ...... ........... 1'&"1] 'n .. .. 

UE 2 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkai mlniateriOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukalln • 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkouiainmlniaterlOn tledoi

tukalln. 



a. 

Tämän taktiikan tarkoitus oii kait ensi kädessä olla 

vastaus HITLERille. joka koettaa habillisti yhdistää cmaan 

persoonaansa !taksi rollia: toLsen olla antibolahevistinen va

pahtaja joka saarnaa ristiretkeä Moskovaa vastaan. toisen ol

la germaanisen maailman pelastaja ja johtaja. Kreivi d'ORMES

SaN on. Figarossa useampaan kertaan kilDnittänyt hucm10ta s11-

hen vaaraan joka Euroopan muita "rotuJaw uhkaa tästä. 

• kaksoisrolll.sta. joka voi viedä siihen että mahdollinen 

retld Moskova,. vaataan kulkee germaanisten lippujen alla. 

ka1Jdc1ne siitä. johtuvin.e kcmpllkatioineen. Kreivi d'ORMESSCti 

sanoo tähän aivan oikein ettoä. Ranska taas puolestaan viime 

kuukausina on tehny1; sen SUlU'8D. virheen että. se on antanut 

maailmassa syntyä sen käsityksen että demokratia Ja vallanku

moua muka ovat identtiset. 

Kuten sanottu kanmunistien taktiikka oli kaikessa na!

visuudaaaallll jollain tavalla yllä.aanotun reaktiot~: kolmas in-

• ternation.ale ja front t'ranQais oli saatava identtis1ksi. rans

kalainen national1ami saatava Jr;ammm 1 sm1n kanssa: samaan kolk:

kaanl JI'Iltta taktiikka oli lUan paksu onnistuakseen. Ja THO

RBZ on lähtenyt MOskovan pyytämään uusia ohjeita. 

Samana1ku1.seaU Irun valloitetUin. joka tapaua oli 

Madridin hallltukeelle ena1mll.inen suuri moraallnen Ja a1neell1-

nen TUto1.nkl;rm1nC_ ei yäMnnin senvuoksi että sen kauta. 

ha111:tuknll .... koko Pohjo1s-l!:sp8lllJaaaa vaaraantuu. Tapana 

mten tuJmet1illa a1Jra1r!aa1 TOi •• kJcaan Tuta-ea1ICIIl ka1klden mai

t.l k· M iDiiliS-Ule1.rtd..II&. Ranskaa_ äärJaaä1aen Yaatllllll1stQn huu

to JUdr141n autt&1.aekal Ja puuttumatu.mu.aop1mnJraen peruutta

II1aakal nousi enU.ta lt11~n Ja .en säeatykaaA jarJe.te\-



3. 

tiin uusia lakkoja joiden tekosyyksi tuskin enää koetettiin-

_\ kaan 

oli 

löytää 

selvästi 

sosiaalisia psrannusvaat1.D:mks1a vaan Joiden tausta 

ulkopoliittinen. 

Sosialistisissa työväenpiireisaä alkoi syntyä epäilyk

siä; pelästytt.11D ei niin paljon ehkä i se asiata, sillä 

nllssäldn piire1esä sympatIat Espanjan ha.ll.i tuksen puolesta 

ovat suuret. vaan ennenkaikkea sItä mahdollisuutta että. Uon 

• BIaf ehkä kaatuisi ja valta lulsu1si ä.är1limiu.S8n vasemmiston 

käsiin. L60n BIml itse ei väistynyt vaan wsyi jyrkästi p!.lut

tumattannuakannal..laan. Lopulta hän uhkasi parlsnentin kokoon

kutsumiael.l.a.. jolloin lraumnnhtI t olisivat tul.leet paltotetulksi 

paljastamaan. korU~a Ja kanaanrint8lllan maltI11Isemnat ainekset 

PUOlestaan tulleet pakotetu1ksi ottamaan selvän kannan. Tämä 

uhkaus riitti ja L60n BLtlM saattoi merkitä UUdan pisteen 

sioluetteloonaa. Porvarilehdistön Uon BLtJiUlle ja Yvon 

le viime aikoina o8oItt_a kunnioitus on tästä parhaimpana. to-

• distukaena. Sevillan radIo (kansallisten käsissä) eUen jopa 

kiltti D1W3OSin kannallaan PYeym1stl.än! 

San Sebast1anin valloitus onneksi ei 8_as8a 

ld.1b.oittanut intoh1moJa, Ja vaikkakin neuvottelut Lillen 

teolllsuu4en alkeiden lakkojen lopettamiseksi ont erittäin vai

keat. nIlTttU lcu1tenld.n. tänään 8iltä että l.äh.1pUv1n& sekin q_ 

lIl'JIIT8 ratka1atun mten Crle1'DlOnt-:Ferran41.n Ja Lfareel11en 

halta näyttäneet lakot saatiin torJutu1kai. 

On merkille pataTa etU. Lillen lakkojen selvlttlm1-

selle et.. v&rltybend .. seikka eua tT&1ctajat DTt ont 

palJoa perun_t .. t~pl. ltu1n keaälDnm lakkojen afkM •• Jot

ka ha1lle .u .... t TUl.tJbea.ll.. He alkaTet ~ 



• 

• 

varustettuja jos kohta eivät vielä lainkaan kylten1si tais

teluhansikasta heittämään. Tiedän keskustelu1stani eri p11-

reissä että suunnitelmall.1sta järjestäytymistä. on tavatta.vis

sa porvar1t~olla vaikkakin olosuhteitten vuoksi osaksi 

aesaa. muodossa. Kuten puhelimessa toiSsapäivänä ministeri 

HACKZIlJJlle huanaut1nk1n on tod~Ö1stä. että jos kohta 

Espanjan tapahtumien ,fatkuessa on pelättävissä että yleis.

maajJmaJJinen punainen reaktio ka.avak, toiselta puolen se 

taasen pakottaa. Ranskan keakuatan ja oikeiston tUvistNnään 

rivejään ja valmistautumaan mahdo1l1sen votma1nm1ttelyn varal

ta.. En pitäisi liian rohkeana. väittää että mOlemm1npuol.1.nen 

ve.lmeus voisi ehkä parai \en ylläpitää. tasapainoa maassa. sen 

tarvitsematta puhJeta ViiJdvalta.1auuk:ai1n, Joiden mahdolllsuutta 

toiS4Uta puolen en suinkaan tahdo kieltää. TUntuu ehkä 

dokaa.l1selta. kun Sallon että täällä toivotun laaJois8&. p11-

rei88" IAon BLtlMln vielä istuvan. mnutania kuukausia. los näet 

• hän kaatuisi ,fa t kuten tUlli!: bubn1llam, pii Bmlnhter1ksi 

liai HBRRlar tai CHADTlI:MPS tai DAT.4DDm J en pidä o1lenkun 

vamaua että n&IaI.t herra.t. varainkun ei ens1kslm.'ni ttu, 

lceniabl.t pi.tilmllln äär1DmUstä TaM"""l atoa ja vuemnlatoa 

yleeneä siinä Jdär1n alaoiaaa kuin kaikesta huollmatta tekee 

Ucm. BI1R. x) 

Bapc,lan tapah'Cuaden ulkopol.Utt1nc aspekti ja N6.rn

be~ &8kettl.inen kokoua vaikuttaTaet tietyaU oaal~ ~ös 

t11&,-- T11ael... Dhlt)"HtappUn. 8111:1. teen Rlkoa 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

{' . RYHMÄ: ......... _-_._ ... ..... _._ ... _ ........ _ ..... _ ..... . 

OSASTO: ....... Q .. ~ ........ .................. ..... .. . 

• ASIA: ............................................. ................. . 

_ ...... .. .. r~.~.~ ..... ~ ....... g~~ ...... ~~!L .. _?:: .. :: .. ~ .... ~.~ .... : ................ -

L~ fffrL . 
.......... ..... ..... ... ... . ............. ... . ....... __ ...................... _ ..... . _ ........ _ ........... _.-.... __ ......... ~ .................... .. .......... .... ..... . ............. . 

. /1..} 
................................ _ ............................. _ .................... _ .............. _ ................................................. l.t .. /f.~( ......... . 

• 



• 

• 

... '" 

P A .. R I. I. S . I. . SSA OLEVA LÄHETY STÖ . '" ... - ··Sa-l·a i ·ne-n . 

RAPORTTI n: 0 ~~ • . 

Pariisi ssa 12 p:nä syys kuu ta 193~ .• 
J l , 

A 5 i a : Kätn.ti ... L6on . WIlM' p luona. 

cc 

Juuri ennen lAb. j än.1. lyhyelle lcmalle t .k. alkupuolella 

kävin !Aon Bl1lMln puhe1ll~. (Mlnun on aiD.a ollut tapella teh

dä virallinen käynti pääministerin luona hänen jonkun aikaa 

vallassa oltuaan. vaikkakaan tämä ei n1menanaan kuulu protokol

laan.) Otin tekosyyksi täl.l.ä kertaa Ulkoa_1e1nm1n1 steriöltä saa

mamme tehtävän esittää Ranakan hallitukselle Suomen hallituksen 

kiitos siitä a'lUD.&nnOst& joka Ranskell viranan.a1sten taholta on 

tullnt EllpauJaata poispyrldv1en sucmalaisten kellsalaisten osakai. 

Olin käydeasäni muut8ll1ia päiviä aikaisemmin ulkcm1n1.steriössä 

ministeri BARGETONin pu.beilla nimenanaan hänelle huanauttanut 

että tulen näin manettalemään • 

Esitettyäni virAll'se.ti kiitokseni onnittelin henkilö

k~tai"8~i pääministeriä siitä että hänan toimenpiteenaä puut

tumsttcmuuaeop1mtlkaea. aikaan ... i .. ksi olivat vieneet niin hyT11n 

tuloksiin. TiImiin johdollta pUm1nistar1 minulle huanautti mitenldl 

"fIULrIf. t ~uuri sil.lJ1 betkellä vo1mekkaikai paisuneet bJiSk:käykse~ 

Berliinin tah.olt.& Ranskaa vutaall puutt1aattOlllUuaaopimuksen nou-

4att ... ttaauu4eata ol1~. koska yke1n Irun1n valloitua 

sa plU.v&a8ll GIl. lDlten hän sanoi. ttune trista xreuve- Ranakall 

hallitWtMll ~t& tab4oa~ 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

'ravall1nan. • ......... ...... -.................. -. 

UE 2 : A 4 . 

Tavallinen. 
Tavalline n Ja li.llt.i mini.ter i!!tle. 
EI ulkomaaedultuk.en liedoilukaiin • 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta .Jlko •• iainmini.teriön Uedoi· 

tukalin. 
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Tein senjälkeen pH äm1n isterille lyhyesti selkoa meidän 

nykyisestä ori entoitum1sestsmme ja suurest a r&lhsorakkaudeataame 

ja hipais1n myös kysy:m;ystä siitä miten SUcmessa oudoksuUaa 

että Moskovas sa osotetaan levot taMnutta Su~ orientoi~a .. ta, 

jonka aataproeenttiste rauhan.pyr~stä ei kukaan asioita tunte

va voi kie~tää. 

Senjälkeen kesku.stellnme vie~ä kylImenisen minuuttia kau

pallisista kysymyksistä ja maittemme kaupallisista suhteista~ 

jolloin hänelle kuten hänen edeltäjll~eenk1n tein selkoa OOo18s

tumisestsmme niiden toimenpiteiden johdosta Jotka Ranskan tahol 

on. pantu vo1:maan eräi.den meidän tärkeimpien vientiartiklojamme 

suhteen. En luonno~sesti voinut mennä detaljeih1n vaan pysyt

telin yleisissä näkökohdisaa, pitäen kuitenkin tärkeänä näistä 

asioista hänelle puhua siltä varalta että syksympäDä Ranskan 

kauppapol1 tiikka joutuu hallitukseasa tarkistuk:sen alaiseksi. Mi

käli olen voinut havaita eivät nykyiset suuret tapahtumat, se

kä ulko- että aidpol1it't1se~. vielä ole sallineet Ranskan 

11 tukeen ayven tyä näihin kysymyksiin. 

Täytyy myöntää että L60n BUJ( l!'LANDlNin uudelleen si.

susteJllUsa pre&!identinpalatBia.. (et. H&tel Katignon.,. me de 

Varenne varrella) teki kaikDa muuta Jcu1n proleturiva1.kutuksen. 

Ul.lama1D.en asu 1Il0itt.eettca8pi ku1D. kenellllklJllD aikaiallllllLin tun

tcallaDl R.akan pH""D1ateri~l Keskustelu ratt1D.oidun si 

DTt. loUei t1e~1 että bID. on. Juutalaista alkuperää, 

ta blD.ea~a hDgae181. 

orehuadD1. lIhtG& hIn pyysi minua hall1tukael.len1 

18 ... t~ "Jdi:tok8et ki1toksiat.-. 
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. P ARI .L.5 I . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 44;._ 

Par~isi ssa 1.6 p: nä syys kuuta 19 ~Q .• 

A s i a : SCBACHT1n. kämti Pariisissa. 
/1. //9 - J' 

. ( - --
. 

) 

r CC 

. -_ SJ~J.\l i J}.t!A· 

.. _. j 
J f. . ~ 

Var.masta lähteestä tiedän että SCHACHT Pariisissa käy-

• dessään 011 ssnonut Ranslcan Penkin pääJohtajalle pitävänsä 

• 

mana että Ranskan frangl syksympänä pakostakin Jättää kullan 

lisäten että sUnä tapauksessa Saksan markan käy samoin. Tämän 

JOhdosta SCHACHT 011 esittänyt ranskalaiselle virkaveljelleen 

että käyttälsivät hyväkseen tapaamistaan sopiaksean heti niistä 

toimenpiteistä Jotka voivat aiheutua t ällaisesta tapahtumasta. 

Ranskan panJdn pääJohtaja oli ollut hieman ihmeissään 

SCHACHTin ~ra8ukalSUudesta joka mielestäni 

.en ~~~ m1n1dL vlime raportissani kerroin SCHACHTin tavasta 

on sopusoinnussa 

esittää suulllsestl asioita - ja luonnollisesti kieltäyt~ 

suostumasta tällaisiin neuvotteluihin huomauttaen SCHACHT1lle 

tai Ranskan hallituksella ole aikcmusta pääatää fr8Jlgla kullaa-

ta erkanemaan. 

Mitä itse aslaan tulee tuntuu minusta edelleen siltä 

ettA. klrten rapozot1sacli n:o 40 Jo huCllll&utin" tämä ha11itua 

tuskin tulee ryht)'JllUn dn"alvatioon vaan mielUUlllllin sykaympänä 

1n:tlatl00n, Toiselta puolen olen kuullut .sanottavan että Jos 

syJt8Jll1l&n& tapahtuisi hall1.tuava1h4oa, s.o, BLtIIf Jät~si 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A C. 

Jakeluohjemallej. : 

T avall inen. 
Tavallinen j a li.akai ministeriölle. 
EI "Ikomaaeduatuk.en t1edoitukaiin. 
Ei ulkomaaedultukaen. muHa ulko •• iainminiatenön tiedoi

lukalln. 
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uudelleen porvarillisille radikaaleille, nämä olisi vat valmiit 
x) 

ryhtymään devalvatioon. 

Palatakseni SCHACHTin käyntiin täällä kertoi minulle 

sama lähde että SCHACHT ei ollut keskusteluis8aan Ranskan 

johtavien henkilöiden kanssa puut tunut kysymykseen Ranskan J a 

VenäJän suhteista. Olen j otenkin vaona siitä että tämä käsi

tys pitää paikkansa. 

Merkitseekö Ranskan kauppam.1n1sterin eilinen käynt i 

Ber liinissä ja pitkä keskustelu SCHACRTin kanssa. "huanispäivU

SCHACHTin käynnille, s11 tä en vielä tänään uskalla ;n.1 tään 

väittää. Huhut että BASl'ID olisi tavannut HITLERin ovat perää 

vailla. M"1 käl' tä.ä.J.l.ä kerrotaan hän on SCHACHTin kanslfa kes-

kustellut mOlamp1en maiden välisistä kysymyksistä Ja mahdolli

sesta kauppuopimukaen uus1m1seu~ Varsovusah.an sovittiin Jo 

r anskalais-puolala1sen kauppasop1muks8n uusimisesta. Näitä kysy

myksiä on katsottava sitä taustaa vastaan et tä . mistä toisesN 

• sa yhteydessä te_ selkoa" Ranska pyrk1.1 uusimaan syksyn Ja 

talven kul\!8sS8. kauppaaop1mukaiam~ koska yhä vähenevän vien

nin vuoksi useiden maiden kansaa on alkaansaa.tava uusi pohJa 

kaupallia1lle suhteille. 

PWm.1n tänä e1le1l norJala1aen virkavelJ8Il1 kan • .., Joka 

oli kanaa.! ...... mlel u.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa syyskuun 18 p :nä 1936 . 

N :o J t~ 
I 

~ .. • 5' , 
Ulkoasia1nm1nisteriölle,: l b 

Lähet~ t ä ten kunnioittaen ohelllsena Ulko-

asla1nm1n1 steriölle raporttini n:o 45, joka käsitte-

lee a1h.etta~ 

Huomautuksia Kansainliiton pulan johdosta. 

UE II : A .. 
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.... P .AR IIS I SSA OLE VA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o 45. 

Pariisi ssa 15 p:nä syys kuuta 1936.~ YK n ylo.-( .. ; ~, . 

Asia: .. . . .. 

Motto! 11 faut changer les coeurs et 
1es esprits et nan paS le 
paete • 

Luettuani uudelleen viime päivinä eräItä Kansainlii

ton vIime Yleiskokoukseaaa. pIdettyjä puheita. ja ha.rkittuanl 

larran i aikana kokouksen varsin vaiherikkaita tapahtumia. J täy-

tyy minun sanoa tulleen1 siihen johtopäätöksean e~tä Kansa1n

Uiton n.k. pu1aa eI tarvitse katsoa nIin pessimistIsesti 

k:u.1n. useImmilta tahoilta tehtiin Geneve'lssä ja sen jä1keen. 

Mltä on. tapahtunut ? On tapahtunut että 52 valtio-

ta vIime lokakuussa yhteIsesti päättaä panna toImean s8IIIanlai-

sla pakottel~a hyökkääJävaltlo~ vastaan. Onko koskaan ennen 

maailman historiassa. tällaista kansain yks1m1e11l!1yytU voitu 

todeta' ? Olisiko ennen sotu n.k. biam.a.rkile.isena aikakautena 

voitu kuvitellakaan samantapaista ykl!l1m1ellsyyt~? Ja onko lo

puksi Kanaa1nl1i ton. olemasaaolcn aikana aike.11!111111lin sellaiseen 

yks1m1el1snrteen pääsv? KlslIä 011 Kansainlli Uo kun Venäjä 

vei Georgi_? Klsaä kun Puola Tel ViInan? KlslIä kun Japani 

loi Km \aukDon ? 
x) ftID& rapor\tl 011 konsepUna TalmiS 10 läht1eaaäJL1 Helsinkiin 

'mun $l p.nl . 

JAKELUOHJE : 

'l"avel1 Saan . 

UE 2: A • • 

Ja.keJuohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lialksi minis-teriölle. 
Ei ulkomaaedultukaen tiedoituksiin. 
Ei ullc:omaaedultukaen, mutta ulko •• iainminiateriön tledoi .. 

tukiiin. 
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Eik6 näi tä positiivisia puolia ensi kädessä pitäisi 

allevUvata Ja m.1el1hyvällä. allev11vata? Kansa1nl.11ton Pakti 

~ siis voinut tyydyttää erittäin pitkälle meneviä vaatimuk

sia kansojen vapaaehtoisen toiminnan perallelliao1nn1kai. 

Ei ole PakUn syy, vielä väh8lJlIJ]Ä.D Kansainlli tan 

hengen syy e"-ä sen tarjoamia mahdollisuuksia ei haluttu 

käyttää loppuun, taikka että pelättiin niiden lOO-prosentti

sen kä.yttämiS8n vievän yleiseen sotaan, taikka että ~01Uun 

tienoissa. Jca1Jdd istahtivat itsetyytyväisenä JOulupuuron ääreen 

luullen että kaikki nytt~ menisi itsestään. 

Ei ole paktin syy ettei Kansa1nllitto käyttänyt 

by"iäkseen edes niitä preventl1vis1ä keinoja Jotka se nykyi

se.säkin muodossaan suo. antoi Rooman diktaattorille 

tuulta siipien alle Ja helpotti hänen leikittelyään Genevetin 

kansaa. 

R1 ole liioin. paktin tI7Y että Englanti tuntien 

(cmn.eksi obimenevän) he1kkou~sa alkoi käyttää Kansa1n.llittoa 

c:mana väl1kappaleenaan vetäen mukunsa useimmat lID1u1t Jotka 

luottivat Englannin sanaan. 

Luulen e~ LlVAL historian edeaaä rauhallisesti 

voi puOlustautua häntä vaataan tässä suhtee.sa. kohdistuneista 

smökais~. X1hän EnglcmSnkaan hal.l.1tue koakaan tosi ...... 

e.it~ sotil •• lli.iin pakotteisiin ryhtymistä Ja sano1ban 

BAIDIIB a1T11l suoraan Joitalcu1ta kuukausia ennen Ktiopim 80-

4an alkua eU& pakot1öeet sataprosenttisesti toteutettuina mer

kAtaiabtlt 80taa. XiVtltkö DTt, Xt10pian Jutun. pUtyttytl, ka1k-



3. 

k1 ne pienet ja suuret, varsinkin pienet, jotka haluavat 

päästä irti Kansainliiton kollektiviteetin heille asettamist a 

'" velvolllsuuksis~a., itse vetoa juuri LAVALin kä;rttämään argu-

menttiin, siihen nUnittäin että kollektiviteattikäsite striote 

toteutettuna vie yleiseen sotaan? 

LAVALln kaasivat kuten ennenkin olen sanonut Moskova 

ja Gtili5'fe sekä niiden ranskalaiset .åtelll1ti t. Ne ranakalai-

• set jotka nyt huutavat viimeaikaisia tapahtumia maassaan nä

kyvät un.ohtavan että dek.densa1 Ranskassa palj astui IAVALin 

kaatuessa. On todettava totuuden nimessä että huut ajien j ou

kossa Ja:. paljon porvarillista keakustaa. j a oikeistoa jotka. 

yhtyivät MOskovan, pakUn pak.otteiden ja kollektiviteetin puo

lu.stajiin toivossa että LA.VALin kaatumisen kaut1;a 

dekreetit lakkaisivat: 

Ei ole kaiketi myöskään pakUn syy että kaikkien 

maiden hä1ldi.ilemättöm1T!IDät ja kontrolloimattani mma t aseJqluppiaat 

• saavat kul.ke.a vapaalla jalalla. 

Lopuksi ei ole liioin paktin syy että Etiopian so

dan päätyttyä niinkuin se päättyi Ranska ja Englanti ovat 

menneet Cano8sasta Canossaan siten provosoiden Rooman ruoka.-

halua.. 

Kaikesta huolimatta pi~äisin v~a että pakotteiden 

merkitys e1 ole ollut vä.hä1n.en ja että mikään muu Kansain

liiton jäseDvaltio tualdn uskaltaa ainakaan lähia1ko1na seurata 

Roaun es1merkkU. 

x 
x 
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Kun nyt suunnitellaan paktin mahdollista muuttamista , 

ti tule mielestäni unohtaa että valitettavasti lienee mahdo

tonta uudelleen saavuttaa Geneve'issä sBmanlaista yksimieli

syyttä. Eri hallitusten memorandumi t tulevat olemaan toden

näköisesti hyvin eri suuntiin käyvät . Toiset pelkäävät pak

tin muuttBmista siihen suuntaan että kollektiviteetti väheni

si (niiden Joukkoon kuuluu Suomi), toiset taas pelkäävät 

päinvastoin ettei kollektiviteetbL asettamia velvollisuuksia 

tarpeeksi vähennetä (niihin kuuluvat Skandinavian maat). Tu

lee kait esiintymään memorandumeja jotka pyrkivät Kansa1nl1.1-

ton heikentämiseen jmuk1n1aiseksi konsultatiiv1seksi areopagik

si ilman pienintäkään eksekutiiv1sta valtaa. Eikö ole pelät

tävissä että ne t aat joiden memorandumit menevät pisimmälle 

uudistushalussa tulevat kääntämään jollei selkääDsä niin kui

tenkin intress1naä pois Kansainliitos~at jollei heidän toivo

muksie.an seurata. 

On vaikea käsittää kuinka edes periaatteesta pääs

täisiin yksimielisyyteen saati sitten siitä miten periaatteet 

ovat applikoitavat. 

Tulen senvuoksi asettaneeksi kysymyksen onko syytä 

tehdä nimenomaisia positUvi.ala ehdotuksia paktin 8IIl8ndeerauk

sekaI vai eikö 011s1 viisaEpaa rajoIttua ja koettaa saada 

muut rajolt~en sellaisIin interpretatlivlslin paktin tul

ktnto1.h1n jotka eIvät vaarcma sen ja Kansainliiton 

oloa vaan p,yrklvät korostaMaan sen mah40ll1suuksIa preventII

T1s"p tobaanpltels11n. Tähdell1s1n opetus minkä ainakin minä 

ole aaanu' rt1IIeaikai.uta tapahtun1sta Kansainlii 'on tule-



ve.1suuteen nähden , cm juuri se, että tästä lähtien olisi 

kohdistettava enemmän huomiota sellaisiin pOli ittisiin tapahtu

miin jotka voivat kehi t tyä. konflikteiksi s.o. että pelkäämät

tä kiinnitetään Kansainliiton neuvoston huamio~~ paljon suu

remmaSsa määrässä kuin tähän saakka on ollut asianlaita täl

laisiin. Ajoissa tehdyt votmakkaat föreställn1ngar hyökkäystä 

ilmeiaesti valm1stelavan jäsenvaltion hallitukselle, tutkimus-

• kamissionin lähettäminen arko1hin seutuihin y .m. sentape.1set 

t oimenpiteet olisi mielestäni saatava Kansa1n!Uton poliittisen 

toiminnan peruskiveksi. Ettei näin aikaisEllllDl1n o~e tehty on 

perintöä siltä onnettomalta BRIAND-kaudelta jolloin joka inen, 

pllloutuen kaunopuheisuuden. taakse, pyrki välttämään kaikkea 

mikä voisi häiritä sitä suloista atmosråäriä joka on saanut 
x) 

• 

vähemmän mairittelevan nimityksen "ambiance de Geneve". 

x x 
x 

Kansainliiton pakti on s atojen onnellisten hasardien 

yhteensattuneisuuden tulos jollainen tuskin koskaan enää uu

di,tuu. Sitäpaitsihan pakti heti sodan jä~een syntyneenä ku

vastaa sitä maailmankatsomusta joka. meidät kaikki inspiroi 

vuosisadan alussa. Kysymys ei ole aiis ainoalltaan siitä 

ja miten Versa1lles'n luoma maantietee~s-polUtt1nen kuva 

revidoitava vaan myös siitä onko koetettava sovittaa paktia 

sen uuden maailmanke.tsCXl11lk8en kanssa konformiseksi joka uusien 

d ( Sucaen vaataushan allevUvaa juuri näitä näkökohtia korr. 

-11aä.1S ) . 
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pOli ittisten ja maailmankatsamuksellisten prinsiippien 

alkaa muovaantua. "ie idän. generatiommehan, joka Versaillesin 

loi. on saanut h.is toriallisen värit yk sen SÖ. kansallisuusideo

.len lopullisesta voitosta (Turkin häviäminen, Itävalta-U'nka

rin demembrointi y .m. ) Uusi sukupolvi näkee korporatisn.1n 

Ja yksinvaltiusperiaattean substituo1m1sessa maa1~järJestyk

seksi Jo kehittyneen demokratian sijalle UUden maa1lmanJär

jestyksan ~tökohdan. - Mielestäni tätä tärkeätä kysymystä 

ei ole lainkaan otettu huanloon paktin reformista puhut

t aessa. cIo sinänsä ~ tekee reformin mahdollisuuden varsin 

Ulusooriseksi. 

L'Xoho de Paris'sa tunnettu historioitsija ja aka-

teAmi kko MADELIN sanoi äskettäin seuraavaa.: inun sukupol-

veni eli allianasien aikana onelllsestl ja varmaan onnelli

semmin kuin pOikamme maailmansodan Jäl.kean ja Kansainliiton 

Sj'Il.D.yttyii.". Näin voivat sanoa suurvallat jos kohta ihmette

lee historioitsiJan epähistorialllsta logi1kkaa. Meille tä.1-

lainen käsitys merkitsisi i tS8näisyytamme loppua .• 

to ei saa lakata olemasta ja meidän on tehtävä aa1klcl 

sen pelaatam.isusi. Pmme ole oikeutetut iSQmraan Kansa1nlll

tan haukkujien pankeille. emmekä vaatia sellaisia Kansain

liiton paktin muutoksia Jotka vaarantaisivat KanSAinliiton 

olemassaoloa. Keidin on s1 tä edelleen tuettava mi8aä vaan 

voimme. Sen kollektiiviaatetta tilille ainakaan me saa vähen

tu e1 silloinka." kun se hetkeksi näyttää hyödy"ttä"dn 

er1.n.ä1.s1& rybmi tylca1l. toisten kustannuksella tai to1sten vu.

rakai ta:1kka kun erinäiset suurv~ koettavd ai tä subaU-
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7 . 

tuoida ent i sten allianssien sijalle. Etiopia oli kyllä IILO-

nenkin messun mutta ei lILaailmankaaoksen arvoinen. 

x x 
x 

Ja lopuksi, palatakseni siihen mistä lähdin, tahdon 

erikoisest i alleviivata sitä s eikkaa joka niin 

detaan, että suurimmat syypäät atdhan etteivät itsessään ai

ka ett'ektl1viset pakotteet eikä Kansainliiton syksyinen ilah

duttava yks1mieli~s johtaneet paranpi1n käytännölllsiin tu

loksiin ei ole vain IAVALin taikka EDENin taikka kenenkään ' 

IILUlm Kansainliitossa silloin mukana olleen valtianiehan syy'tä 
~ 

vaen ensi kädessä vvaltianiesten jotka egoistisista syistä 

1rroittivat maansa Kansainliitosta siten llLanit'estol _en halut-

tanuuttaan osallistua kansainväliseen. yhteistyöhön rauhan 

lesta. Jarani ja Saksa. kas siinä suurimmat syypäät . 

Onhan akan4aall aakin. että 

rystl. palvovat o l3mPiaJ.a1..s et kisa.t järjestetään. kaksi kertaa. 

sellaisissa IIl&1ssa joiden hal.ll tukset antavat palt-

tue. kansainväliselle yhteistyölle. Rn tiedä onko kotona tun

nettu minkä kirjoitti torinolainen RStSDPS--lehti kertoessaan 

Unestykeen tulokaesta Berliinissä. Se kirjoitti näet : -Japa

nin saavuttaa enaDlll1atö ei tullut aen murhaaV'IIDJDaksi ~ 

eräät planet kansa.t 09t a4optoinee.t SUClUll d.okr!aUl,. 

tna1n-. 

x x 



, 

Rohkeaan vielä huomauttsa ett~ koskaan 

nut niihin jotka ovat toivoaeet Kansa1nllltolta 

Ollessani kauan Berli1n.1asä opin YJ.lIl18.rtä.mää.n aen 

8. 

1J::I!neitä. 

rajoittu-

neisuudan. Senvuoksi ei liioin viime talven. tappio minuun 

koskenut n11n voimakkaasti kuin moneen lIt11uhun. 
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SUOMEN LÄHETYSTO 
Pariisissa syyskuun 21 p : nä 1936 . 

N:o 

UE II : A 4, 

~~ _ JO '" _. ~. 

,0_.: .-, • C'" , t -.t • ~ I P ':"" -. ~ 
· :k0 ! . I. j j\ , \ • 

Y1 /~t icL/. "" _ ; JL 
I 

«'". ' • 

Ulkoaslalnmlnisteriö11e, 

H tl 1 - 13 1. 

Lähetystö täten kunnioittaen oheisena lähettää 

ministeri HOLMAn raportin n:o 46 , joka käsittelee ai 

hetta: 

Muutoksia Ranskan di p10maattikunnassa. 

/. 

V. a . Asiainhoitaja : ~:' f.)d- t-tt--;y--H 
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P ARI 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ . .. ~ __ ~....l .a i nen . 

RAPORTTI n: o 46A ': ~~dU '" 

Pariisissa 19 p:nä syys ku uta 19 36. '/7 /t/ t:.t. ;t) 3C 

Asia: KuutDksia Ranskan diplomaatti- .. 
kunnaSSA. 

'1, 

- - - . .. - 9 - ... '" 

Hallitus on jo kaua n valmistellut suuria henkilHva1h-

doksia sekä diplomaattisessa että administratiivisessa virkam1e-

histössä. 

Ikära j alakia, jota ambassadööreihin nähåen yleensä on 

sovellettu erittä1n elastisesti, aiotaan nyt sovittaa kir

jaimellis est1, jotta saataisiin muutamia vapa1ta paikkoja syn

t~ään. Siten suurlähettiläs Roomassa, kreivi de CHAMBRUN, 

jolla on ollut merkillisen loistava karriäär1 va1kkei häntä 

p1detä erittäin lahjakkaana, jättäisi Rooman m1ssä hio Rans

kalle edullisesti jatk01 Henri de JOUVENELin alottamaa työtä 

ja hyvin valmisteli LAVALin kuuluisaa sopimusta. Luulisin että 

tähän vaihtoon lähinnä vaikuttaa se seikka että halutea.n ni-

mittää Roomaan mies joka ei ole ollut pakotteiden sitoma ja 

jolla senvuoksi on suuremmat mahdol11suudet palauttaa Rooman 

kanssa ennen Etiopian sotaa va1~innut yhteisymmärrys. Tälle 

paikalle tulee kre1v1 S81nt-QUENTIN, joka monet vuodet ja 

'myös koko Et10pian konfliktin aikana on ollut Quai d'Orsayn 

Afrika-oaaston päällikkö. Tunnen hänet jo Berliinin ajoilta 

ja tiedlD että hän on Ranskan diploaaatt1kunnan kaikkein pys-

JAKELUOHJE : 

'l'a ... allinen. 

UEI:A4, 

Jakeluoh jemal/eja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja Ii •• kai mini.,teriölle. 
EI ulkomaaedultuklen tiedoituksiin. 
Ei ulkom •• edultuklen, muUa ulkoa.iainministeriön tiedoi ... 

tukann. 



tyvimpiä miehiä, jos k i n uj outensa ehkä j ossain ääärin estää 

häntä näyttämästä tätä lahjakkuuttaan. 

SUurlähet tiläs Br ysselissä LAROCHE on j o ai ko ja sit

ten ylittänyt ikära j an. Hän tulee nyt pois ja sijalle tulee 

ministeri BARGETON, QU8i d 'Ors8yn nykyinen directeur politique. 

SUurlähettiläs Moskova s sa ALPHAND siirtyy Berniin, 

JOSS8 oleva nykyinen suurlähettiläs kreivi CLlUZEL siirtyy 

4t eläkkeelle. 

4t 

Moskovaan tulee Quai dtOrsayn kaupallisten kysymysten 

ylin hoita ja (ei ka u ppaosaston päällikkö, vaan tämän yläpuo-

lella o leva) ministeri -COULONDRB, 

l ut vi1ae aiko i na suuri vaikutua 

taitava mies 

Quai dtOrsayn 

jolla on 01-
x) 

kulisseissa. 

Suurta huomiota on herä ttänyt hallituksen päätös 

kutsua pois Marokon resident general PEYROUTON, joka pelkää

mättä ja puoluenäkökohdiata huolimatta on hyvin hoitanut Rans

kan intressejä näissä aroissa seuduisaa. Kerrotaan että Leon 

BLUM itse pelä styi päätöksen seuraukSia, mistä on todistukaena 

että hänen seuraajakseen on l ähetett7 Marokkoon ei suinkaan 

uuden r6gimen mies vaan kenraali NOGUES, tai taTaksi tunnettu 
u) 

upseeri, ja PEYBOll"l'ON nimitetään auurlähettllUkai luul tavaaU 

BUeno.-Aire.iin. 

Suurlähettiläs Washingtonis.a de LABOULAYB jättänee 

WaShingtonin pre.identinTaalien jälkeen ja on todennäköistä et

tä hänen seuraajakseen tulee ent. kauppaministeri George. BQN

x) 
Onko taaä auutoa MoakoTan aabaBsaadi... merkitseTä uutta 

viTahduata Pariisin ja KoskoTan suhteis •• , jääköön toistaisekai 
arTelun ~ana 
u) 

On ailtei ironiaa että NOGUES on kuuluiaan DBLCASSb vITT. 
anuten on PBIROU!OR lt.e XBmarin rahavaliokunnan .anlTUotl.en 
presidentin -.LTYn TITJa 
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NET, radikaaliporvari ja kieltämättä taitava 

rahakysymysten tuntija j a hoi taja. LABOULAYE 

nyt 60 vuotta, mutta täällä on kauan oltu 

siä hänen eräänlaiseen passiivisuuteensa. 

PUhutaan myöskin että suurlähettiläs 

3. 

taloudellisten ja 

on vasta t~yttä

vähemmän 

K.AMMERER , j oka 

tusk1n on ehtinyt saapua Tokioon, 

kutsuttaisiin jo nyt p01s. 

jonne hän tuli Turkista, 

Samoin tullee asetettavaksi 

nen ylikom1ssaari Syyriassa kreivi 

eläkkeelle Ranskan nyky1-

de MARTELL, s1 tä ennen 

suurlähett1läs Tokiossa, 

saada äskettä1n solmittu 

ka1kkialla on herättänyt 

vaikka hänen on onn1stunut aikaan

ranskalais-syyrialainen sop~us joka 

tyytyväisyyttä ja joka yhdessä äs-

kettä1sen englantila1s-egypt1läisen sopimuksen kanssa luo erään

la1sta rauh01t tum1sta Yäl~eren 1täosissa ja joka v01 ehkä 

olla mal11na sille sopimukselle jonka Englanti tOiTOO a1kaan

saavansa Palestiinassa. 

K1tä Helsinkiin tulee, jonka h01to BONNEFOY-SIBOUR1n 

kautta alltaa mleles,än1 olla skandaa11mainen, v01 p1tää var

mana ette1 hän enää Suomeen palaa. Hän 011 t01vonut pääs .. 

vänsä uudelleen jonkin suuren prefektuurin pääl11köksi tai 

Algerian käskynhaltijaksi. Vi~e1sten t1etojen mukaan hän sai

s1 jonkun keskteurooppala1sen lähetystön jos sellainen vapau

tuu, m1kä e1 ole mahdotonta. Hänen seuraajanaan on mainittu 

lehd1ssäk1n Suret6 G6n6ralen päällikkö MAGNY. Ilmeisesti tah

aotteisiin tlmA r'g~lle tärkeä paikka tä7ttää o.&lla aie

hella.. Kaikesta pUttl.en MAGNY on kuitenkin antanut kieltA-

TIn va.tauksen, 

irooni.esti .anoo 

joten kyeJIR7s on 

tästä s.uraavaa: 

edell •• n avoinna. Figaro 
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-Le Gouvernement, d6sireux entin de r6cup6rer un 

autre poste de confianoe, celui de 18 chet de la sdret6 

nationale, a ottert 8. son t1 tulaire aotuel, M. MAGNY, la 

l6gation de Franoe en Finlande, qui tut oonfi6e, a la 

4. 

sui te des 6v6nementa du 6 F6vrier, 8. 11. BONNEl"OY-SIBOUR, 

auquel le gouvernement d6sire aujourd t hu1 donner de l'avanoe

ment. Mais 11. MAGNY a d60lin6 oette proposition.-

Kun kuun vaihteessa kävin ministeri BARGETONin luona, 

en voinut lähtiessäni, täysin 8. propos, olla utelematta uuti

sia BONNEFOY-SIBOURist, jonka olin toivonut tapaavani Helsin

gissä ja jonka olinpaikasta Suomessa ei ollut tietoa. BARGE

TON katsoi poispäin ja vastasi vältellen BONNEFOY-SIBOURin to-
x) 

dennäk6isesti olevan maatilallaan. Olen eräälle ystävälleni 

~uai d'Orsaylla kuiskuttanut että Helsingissä aletaan olla 

meissään Ranskan lähettiläspaikan nykyisestä hoidosta. 

H. H 0 1 m a • 

x) HIn ld1T1 I.skettl.1n Par11eissa DELBOSin puheilla, mutta e1 
antanut lähetyatGlle eloamerkkl&. Huomenna tapahtu?an suoma18is
ranskalais.n .. 8ott.lun jOhdosta hln ei l110in ole antanut 
1ts.stIID ~t&lll t1.toa. HIll e1 ollut Ranskan Urheiluliiton 
•• i11. tarjo ... lla lounaalla tanl'n. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisis sa syyskuun 25 p:nä 1936 . 
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,_ b (' 
Ulkoa siainminis terHille t ~. Co 

H ele 1 n k i . 

Lähetystö täten kunnioittaen oheisena lähettää 

ministeri HOLMAn r~portin n:o 47, joka käsittelee ai-

hette : 

Tilanne. IV. 

'/ 

V .B . ASiainhOitaja~~~ 
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PARIISI 

RAPORTTI n: 0 47 .. 

Pariisi ssa 20 p: nä 

Asia: TilanM.. . IV. 

SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. 

syys kuuta 1936. 

.z8"9 -J I 

< . 

.. 
1 

J l' 

. . . . Sa 1 ai I1"en . 

Ennenkuin käyn käsiksi tämän raportin vars ina iseen tar

koitukseen, nim. koettaa valaista tilannetta Ranskassa ulkopo 

liittiselta näkökulmalta, on lisättävä raporttiini n : o 42 ("Ti

l anne 111") pari tärkeää huomiota koske Ranskan v11mehetkistä 

sisäistä politiikkaa. 

L~on BLUM on , si i nä os oittaen kiel tämätönt ä habilitee 

tia , missä häntä on menestykse l l isesti auttanut sisäministeri 

S LENGRO , onnist unut saamaan erittäi n vaaral liset lakkoilmiöt 

Pohjois- Ranskan kutomateollisuudessa päättymään taval l a , johon 

kaikki a s ianosaise t ovat ainakin suurin piir te i n tyytYVäise t . 

Kun jo sit ä ennen useimmat muut elo- syyskuun l a ko t on saatu 

~ pois päiväjär j e stykses tä , merkitsee tämä er äänlaista vahvistusta 

nykyiselle hallitukse l le, tai sa nokaamme mi eluummi n : uusi hal

l i tus on saanu t p i dennettyä hengähdysaikaa . 

Toinen erittä in tär keä ha va i nto on se, et tä r adi kaa 

l ipuolueen (siis porvarillis en vasemmiston) Biarritz iln ens i 

kuun alkuun suunniteltu yleinen puoluekokOUS on lykätty loka

kuun 22 päivään, jolloi n se tulee pidettäväksi Bordeaux'ssa . 

Tämä lykkäys on kai suoranainen seuraus Lillen t apaht umien 

rauhoit tumisesta. Ei ole näet enää mikään s a laiSUUS, että ra-

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. . ' ......... ' . . . 

Ui 2 : A • . 

Jak e luohjema lleja : 

Tavallinen. 
T a. allinen Ja lillk.i ministeriIllle. 
Ei ulkomaaedu. tukaen t iedo ilukIiin • 
Ei ulkomuedultukaen, mutta ulko •• iainminilteriOn tiedo i

tuk.Un. 
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dikaalipuolueen joh~iireissä ajateltiin Biarritzin kokousta 

eräänlaiseksi ultimaattumiksi L60n BLUMille . Vaikka kokouksen 

lykkäytyminen kahdeks i viikoksi eteenpäin käsitykseni mukaan 

mer kitsee, 

dollisuus 

että L60n BLUMille tahdotaan antaa 
Sisäiiteäh 

osoittaa olevansa / ap tumain he r ra , 

pidennetty mah

ei voi päästä 

siitä käsityksestä, että radikaa lipuolue porvarillisena puoluee

na on pelästynyt sitä kansanrintaman si säistä suuntautumista 

vas emmalle, jOka viime aikoina on ollut huomattavissa ja jo

ta Espanjan onnettomat tapahtumat Silminnähtävästi stimuloivat. 

Mikäli olen oikein informoitu, radikaalipuolueen johtomiehet 

ovatkin päättäneet käyttää jäljellä olevaa kuukautta ennen 

Bordeauxt n kokousta voimakkaaseen puoluekannan selvittelemiseen 

sekä sis ään- että ulospäin, lähinnä jatkuvien jul k isten puhei

den ja ulospäin suuntautuvan aktiivisen propagandatoiminnan 

muodossa. Ra nskassahan on tullut tavaksi , että varsinkin Kama

rin 10ma- aik01na puoluejohtajat sunnuntaisin l1ikkuvat maaseu

dulla pUhuakseen valitsijoilleen. Viime sunnuntaina p i dettiin 

kolme t ällaist a symptomaa ttista puhetta , j01den puhujina oli

vat ent. pääministeri (nyk. sotaministeri) DALADIER, tunnettu 

r a dikaali CAMPINCHI sekä nykyinen oi keusministeri RUC ART , hän

k in r adikaali. Näiden versin huomattav1en puheiden läpikäyvä 

idea oli selittää valitsijoille ja sen kautta kansakunnalle, 

ettei radikaa lipUOlue voi hyväksyä viimeaikaisten lakkojen 

huolestuttaYia ilmenemismuotOja, läh innä tehtaiden valtausta ja 

muita aentapaisia yksity~somaisuuaen selviä loukkaukSia, joita 

radikaalipuolue porvarillisena puolueena e1 pidä kontormeina 

tasavaltalaisen maailmankatsomuksen kanssa. Nämä puheet 

ylä ilmaisuja siitä, mistä jo aikaisemmin ole raportoinut, et-
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3. 

tä radikaalipuolue valmistautuu ottamaan vallen käsiinsä , jos 

syksympänä parlamentin kokoobnuttua nykyinen hall1tus joutuisi 

ahtaalle. Joskohta ei ole lupa vielä tästä päätellä, että 

kansanrintama suoranaisesti olisi uhattu se kuitenkin on 

Leon BLUMille tarkoitettu "memento" ja samanaikaisesti 

siitä ettei radikaalipuolue aio suostua Siihen , että V~on 

BLUMin mahdollinen kaatwn1nen veisi tilanteen äärtmmä1sen va

semmiston temmellyskentäks i. Tämä on sinänsä todistus sellai

sesta porvariston 111kehtimisestä, johon tilannekatsauksesseni 

n:o 111 jo rohkenin viitata. 

x 
x 

Kun koettaa eritellä niitä motiiveja , jotka aiheut 

tivat Ranskan hallituksen kieltämättä oikeutetun ja suurin 

piirtein onnistuneen toiminnan yleiseksi puuttumattomuudeksi 

Espanjan sisäisiin 0101h1n, vOi, kuten Helsingissä elokuussa 

käydessäni suullisesti sanOin, jopa edellyttää, että Leon 

BLUM alusta p1täen oli siihen suuntaan informoitu Ja jatku

vasti informoitunut, että Espanjan n.s. kapinallisilla oli 

suuremmat mahdollisuudet voittaa kuin hävitä. Täytyy näet 

seltään kysyä, olisiko Leon BLUM näin menetellyt, jos hänel

lä olisi ollut päinvastainen vakaumus' Va1kkapa tämä edelly

tys 011sikin väärä, t äytynee kuitenkin ainakin myöntää, että 

L60n BLUM lask1 seuraavasti: "Jos Madrid voittaa, minulla ei 

tule olemaen y11 tsepääsemätt5m1ä vaikeuks1a tulla sella1sen 

v01ttajan kanssa jo~inla1seen yhteisymmärrykseen, va1kkapa 011. 

s1nkin pannut väärälle kortille. J os sen Sijaan kansal11set 

voittavat Ja minä olen asettanut väärälle kortille . ulkopo-
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liittinen tilanne Ranskalle tulee kestämättömäksiw• Tämä sanot-

tune unohtamatta , että kansallisten voitto joka tapauksessa 

Leon BLUMille t ulee kovaks i pähkinäksi. Itse asiassahan on 

niin, että voitti toinen tai tOinen, Leon BLUMin ulkopöliit

tinen asema ei voi olla vaikeutumatta. koska Madridin voitto 

vaikuttaisi Ranskan sisäisiin oloihin niin, että Leon BLUMin 

vielä nyt olemassaoleva mahdollisuus hillitä omia ekstremiste

jään hupenisi , ja koska toiselta puolen kapinallisten voitto 

herättäis i Ranskassa vastakaikua, Joka pyyhkäi sisi pois Leon 

BLUI4in. 
x) 

Tätä taustaa vastaan mielestäni on katsottava Rans-

kan hall ituksen ulkopoliittista toimintaa viime viikkoina . 

si väärin vä ittää, että Le on BLUM näinä kohtalokkaina aikoi

na olisi ollut pitämättä silmämääränään yhteisen Ranskan etu

ja. Jos puuttumattomuussopimusta ei olisi tehty, oli si 

Ranska joutunut erittäin vaikeaan hankaukseen , käyttääkseni 

lievää sanaa, us eiden naapuriensa ja vars i nkin Saksan kanssa • 

Hän ei ole soke a näkemään , että , kävi miten käVi , Espanja 

tulee lähiaikoina näyttelemään aivan toisenlaista osaa Ranskan 

ulkopoli tiikassa kui n vi ime isenä puolivuot issatana. Olkoon t u

los mikä t a hansa, Leon BLUMin täytyy ot t aa huomi&on, että 

Ranskan tulevat hallitukset eiVät VOi, kuten v iime vuos1k;ymme

x} 
J ätän omaan arvoonsa huhut ~ e t t ä Leon BLUM oli s i 

ehdo t tanut puuttumattomuus80ptmustaan peläten että muussa ta
pauksessa kapinalliset olisiTat tarjonneet I talialle ja Sak
salle territoriaalisia etuja Marokossa ja Baleaareil la avun
annon kompensationa. 
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ninä, pitää laskelmissaan Espanjaa eräänlaisena "quantit~ 

geable". ~os kansalliset voittavat, uhkaa Ranskaa 

Rooman ja Madridin Välillä , joka mitä vaarallisimmalla taval

la vaarantaa Ranskan ja sen aftikkalaisten siirtomaiden yhteyt

tä. Sitä suuremmalla syyllä kuin ranska~isen sotilasjohdon 

suunnitelma voida sodan sattuessa kuljettaa afrikkalaiset jouk

konsa, Rooman vuoksi, Iberisen niemimaan länsipuolitse 

suuren osan mahdollista realisointiaan sen kautta että linjal

le Rooma- Kadrid siten tulisi enemmän kuin todennäköisesti vie

lä Lissabon. Kaikki Välimeren kysymykset astuvat näin odotta~ 

matta ja Ranskalle niin kohtalokkaana hetkeni etualalle. Tämä 

vaara uhkaa muuten ~ yhtä suuressa määrin Englantia, jonka 

Välimeri-mahti Espanjan kansallisten vo i t~n kautta joutu1s i 

uuden koettelemuksen alaiseksi . Ra nskan lehdistö ei salaa, 

tä se näkee Englannin kuninkaan äskettäisessä matkassa Välime-

ren itäosl1n yrityksen hakea sieltäpä1n Ja varsink1n Turkista 

sop1mus Egyptin kanssa kuuluu ehkä 

punnuksia siihen tasapainoon, jonka 
xl 

ja ehklipi Kreikasta 

myBs tähän ilm1lSpl1rl1n 

se toivoo voivansa säilyttää Välimerellä. 

Näissä olosuhteissa ei liioin ihmetytä, että L60n 

BLUM äskettäisissä puheissaan niin alleviivatun desintresoidust1 

on puhunut Ranskan pasifistisiata pyrkimyksistä, joiden puhei

den kaiku on ollut sitä suurempi, koska ne sataprosenttisesti 

ovat kulkeneet toiseen äärimmäisyyteen kuin ne puheet, jotka 

äskettäin pidettiin 

x) K~~hemmin: Samuel 
"matkakertomuksensa" 
valaistusta. 

N11rnbergissä. 

ROARln "opintomatka" Ja hänen tunnettu 
antavat näille nlk6kannoille tervetullutta 
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On ollut hetkiä, jolloin on täytynyt uskoa Nttrnbergin 
x) 

tunnettujen puheiden voimakkaen sä vyn olleen heija stusta 

eräänlaisesta Seksassa vallitsevasta pelos t a, että Ranska ja 

Espanja voisivat yhtyä, jolloin Saksan tehtiväksi tulisi tais

tella idässä Moskovaa ja lännessä Ranskaa j a Espanjaa vas-

taan Englannin ja Belgian todennäköisesti pysytellessä 

lisina. Tämä pelko Olisi, jos olettam~~seni on o ikee , 

rettävissä siltäkin kannalta , että Saksan johto ei 

ne itseään tarpeeksi vahvaksi taistellakseen kahdella 
xx) 

la . Tästä voisi myöskin saada selityksensä Puolan v11meai-

ka inen ohjelmantarkistus ja Italian eräänlainen varovaisuus 

Berliiniin nähden, koska sekä Varsova että Rooma ymmärtävät, 

mi hin kauheaan mullistukseen Eurooppa siten voisi j outua . 

Va ikkapa RYDZ-SMIGLYh tunnetun Ranskan- matkan todellinen 

tus olen edelleenkin sitä mieltä lähinnä oli luottojen 

saaminen, sotatarpeiden ostolupau s Ranskassa y.m., näyttää kui 

tenk1n ainakin täl lä hetkellä Siltä , että Puola on myös tah

t onut korostaa neuttalitee ttlaan s ekä Sa ksaa n että Ranskaan 

nähden. 

Ra nskas sa pelät ään , mistä l ehdist ö kantaa selvää 

distus t e (a jattelen l ähi nnä kreivi d' OIDlESSONin v iimeaikaisia 

er ittäin k11n toisia kir joi tukaia Figar os sa ), että jos HITLER 

jat kaa toivioretken saarnaamista Moskovaa vastaan. joka veisi 

x) Tanskalainen virka veljeni käytti näistä puheista san~ 
" koomillisia". 
xx) 

Myös t.21 otaksua, että Sa ksassa lasketaan lat ina l aisten 
ma iden viimeaikaisten sisäisten maanj~ist s ten valmistavan 
maaperää uudelle latinalaisen rodun nousukaudelle. - Meidän 
ka nnaltammehan ei Toi olla valittamista jos t apahtumain pai
nop i s te s iirtyy Vä lu-erellel 
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Euroopan kahteen leiriin, tämä Jako k~hteen leiri i n ei 

kis i kaan nykyisiä kansallisia rajoja pitkin, vaan jakais i Jo-

k i s en maan omassa sisässään kahteen leiriin. Johdonmukaises-

ti sanookin tämän johdosta Excelsior , että ristiretken Jat

kuva valmistus on omiaan provo$oimaan kansa laissotia Joka 

maassa ja yhtä johdonmukaisesti sanovat tähän toise t HIT

LERin muka laskevan siihen että Ra nskas sa ja muualla täl

laisen sisäisen kahtiajaon syntyessä Saksa kykenisi pysymään 

yhtenä, yhden miehen tahdon sanelemas sa sisäisen yhteisrinta

man murtumat t omuudessa , Jolloin siis Saksa voisi eSiintyä 

eräänlaisena pelastajana niissä maissa, missä kansalaissota 

riehuu. Olkoon että tämä viimeinen jOhtopäätös ehkä on 

oiteltu , on mielestäni toiselta puolen myönnettävä Excels 

olevan oikeassa , s. o . että ristiretken alkaminen Moskovaa 

vastaan veisi yleiseen vaaralliseen yhteenottoon maailmankat

somusten eikä kansallisuus- tai valtioryhmien pohjalla . Tät ä , 

uskalta isin Sanoa virtuaal i s t a tosiasiaa ei mielestäni tar-

peeksi ol e Saksan r ajojen ulkopuolella huomio i tu. inus t a 

täss ä pi i l e e suuri vaara lähi tul evaisuuteen nähden, ja pel

kään e tt e i alkava kokous Geneve ' issä vo i tät ä pelkoa ain~

kaan kokonaa n hälvent ää. 

x x 
x 

Olin t . k : n alussa muu t aman lomapäivän a l haalla Es

pa n jan rajalla. Näin Irunin palavan Ja kuulin Fontarabien 

k ivääri tulen. san Sebastianin 

korvissani. Kun näki Ranskan 

tykkien j yske kaikuu vieläkin 

puoleisen rikkauden, elämän 

helppouden ja eräänlaisen huolettomuuden vastakohtana muutaman 
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metrin päässä riehuva n kansalaissodan ja Espanjan muuten.kin 

karumman l uonnon ja elämäntunnun rinnalla, on vaikeata uskoa 

että Ranskas sakin jotain sentapaista voisi puhjet~. 

Täytyy muuten ihailla sitä loistavaa järjetstelyä, 

jolla Espanjan pakolaistulvaa Ranskan viranomaisten 

hoidettiin ja miten jo seuraavana päivänä kaikki 

puolelta 

oli saatu 

näyttämöltä häviämään mihin tosin turlstiliikenteen pelko 

suurelta osalta vaikutti • 

On vaikea ta mitään ennus t ella ja on pelättävissä, 

että Bilbaon valloitus tulee kysymään vielä a ikaa ja kau

heasti verta. Bilbaohan on suuri tehda s kaupunkl, jonka asuk

kaat suhtautuvat luonnollisesti tapahtumiin to isin kuin San 

Sebastianin kuuluisan kylpylän asujamisto. Mutta j os Bilbao 

saadaan vallatuksi, on vaikeata 

joukot Madridissd voisivat ajan 

ymmärtää, miten ha llituksen 

pitkään vastustaa kansallisten 

hyökkäystä, joka joka suhteessa suurest i helppoutuu, j os ko

ko Pohjois-Espanja joutuu kansallisten haltuun. Toiselta puo

len se ääretön, meille miltei käsittämätön molemminpuolinen 

Viha, jonka kaikki siellä olleet kertovat vallitsevan molem

mln puolin barrikaadeja, on omiaan pidentämään sodankäyntiä 

maassa, missä jokainen kylä o~ valloitettava tulella ja ve

rellä. 

Koko kysymyshän näin ollen keskittyy siihen, voidaan

ko muiden ja varsinkin eräiden kansojen helpost1 syttyvää 

maailmankatsomukBellista rekkt10ta pitää ais01ssa, kunnes kau

hea kansalaissota on päättynyt, ja toivokaamme että ne, jot

ka siellä lopulta voittavat, ymmärtävät, että n.k. Espanjan 

kyaynys ei vielä sillä ole ratkaistu. Ansaitsee tässä yhtey-
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dessä tulla main1tuksi, että ~ Ranskan lehdist5 Irunin 

tultua valloitetuks1 tyyty1 tosiasian toteam1seen , 

suruv1rs11n tai 1lotul1 tuks11n. 1imnärrett11n näet 

antautumatta 

että Irun 

011 vain ensimä1nen etappi, Jonka kauheutta e1 m1ssään 

muualla ni1n selväst1 nähty ku1n naapurimaass , Ja 

m1kä p1tkä taival vielä on kulettava. Ranskan kansan itse

hillintä tu11 s1nä päivänä selvästi näkyviin • 

P.S. L1säykseksi 

portti1n1 n:o 44 

minkl Englannin 

SCHACHTin matkaan ja s1tä koskevaan ra

ma i nitsen kuulleen1 että siinä raportissa 

suurlähettiläs Pariisiss , matkan jälkeen ja 

Leon BLOM1n kanssa, ha ll1tukselleen lähetti, keskusteltuaan 

sanotaan seuraavaa: 

SCHACHT oli Leon BLUMille ehdottanut että keskus tel

taisi1n varustusten sup1stamisesta. Leon BLOM puolestaan oli 

vastannut ette1 hänellä ole m1tään sitä vastaan, mutta että 

• pos1t11visten ehdotusten tulee lähteä Saksasta. Kertojani , 

on nähnyt tämän raportin ja joka pari v11k~?a sitten tapas1 

SCHACHT1n, lisäsi että SCHACHT 011 käsittänyt teon BLOM1n 

vastauksen paljoa pos1t1iv1semmaksi ku1n minkä p.o. r aportti 

antaa ymmärtää Leon BLUM1n tarkottaneen. 

H. H 0 1 m a. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa syyskuun 28 p :nä 1936 . 

N :o }j."7 ~/ 

UI! \I : A" 

J'1/8~ . .~ Jt . 

~?-J' ) ! :1;,.' 

.. ~ . • y 

t r . C ~ 
Ulkoasl alnm.lni sterlöl!!4 ____ .. _ . 

Helsinki. 

Lähetystö t äten kunnioittaen oheisena lähet-

tää ministeri HOEBAn raportin n:o 48 , joka käsitte-

lee aihetta: 

Saksan embassaadi Roanassa ja sen suh.

tautuminen Etiopian sotaretkeen, 

V.a. Asiainhoitaja: 



.SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa 1 a i Il.lln . 

RAPORTTI n: 0 ~~ .• ... 

Par1isi ssa ao p:nä ~yya ku uta 19 ~e. 

Asia: Saksan ambas8e.ad1 · Roomassa ~ . <. ' 

... ... . 
j san suhtautuminen Xt.1p,p.1an. c e 

Palate8sani Roomasta vi~e syksynä kerroin että 

• san sikälä.1nen sotilasattasea. kenr. nscmm minulle hyvin 

r an sanoi epällevänBä Italian aseiden menestyksen mahdollisuut-

ta. 

Eräs saksalainen tuttavani, Joka aivan äskettäin. 

pasi FISCHBRin Berliinissä (hän e1 ole enää Roomassa vaan 

Joss-ain j oukko-osasto saa.) , kert.oi tämän sanoneen että hän vas,
x-)-

ta tammikuQssa alkoi uskoa Italian voiton mahdollisuuteen. 

Tämä seikka minusta entistä selvemmin todistaa miksi 

HITLER n.1in kman epär(l1 näyttää MUSSOLINIlle ymmärtälnystä 

• siinä menettäen monta. kallista kuukautta.. 

H. H 0 1 m a.. 

x) 

Tiedo.aan! e1 ole miks1 FISCHER kutsutt.1.1n pois Roo

maata. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lia.kai mini.te~illlle. 

EI ulkomaaeduatuk ... n t1edoituk.iln. 
Ei ulkom .. _.tuk ... n. mutta ulltoa.iainmi.nl.terl6n tledol-

tuk.lln. 

UI 1 : A 4. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa lokakuun 5 p :nä 1936 • 
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,11. ~ f id, ~ . JC ' 
1.- ... . __ . _ 

:q) • 
! / D' ~ ~ _, ~ _, .... ,. .... 

, . 
Ulkoasia1nmini ste~ölle ~ 

l.rr- e 1 s i 'n k i; 

Lähetyst ö t ä ten kunnioitt aen ohei sena l ähettää 

r aporttinsa n : o 49 , joka kä sittelee aihetta : 

Frangin devalvatio~ta . 

V. a . Asiainhoita j" ~~ 
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p a. .r l .S I .SSA OLEVA LÄHETY S~~ . Sa lai nen . 

RAPORTTI n: 0 49._ .. 
... 

Pari,isl ssa 4 p:nä lo.ka kuuta 19 ~6 .• ~ /8 L.1aJ. :'., 
~ I 

Asi a : Frangin devalvatiost.a . 
10 • _.b 

- -----
Vaikka :frangin arvon alentamisella olikin Ranskassa 

melkoinen määr ä kannatta jia, ei tiet.oa devalvatiosta näidenkään 

joukossa otettu vastaan yksinomaan t yydytyksellä. Kuvaavana 

esimerltldnä t ästä on m.m. ent.inen ministeri Paul REYN DD , a-

riisista valittu edustajakamarin jäsen , joka parin viime vuo

den ajan on lakkaamatta saarnannut devalvatlon välttämättömyyt

tä, mutta joka nyt kuitenkin äänesti hallituksen esitystä vas

taan. Huolimatta siitä, että monia t ällaisia t apauksia onkin 

arvosteltava poliittista: taustaa vastaan, ei hallituksen toimen-

piteeseen kohdistetun kritiikin erustelu liene aivan vailla 

ld.1n toi.suu t ta. 

REYNA.DD samoinkuin useat muut talousasiai.n tuntijoina 

pidetyt henkilöt mo1tt.1vat hallitusta erikoisesti siitä , että 

devalvation suoritukseen valittu ajankohta 011 sopimaton. "Leik

kausta. on mahdoton menestyksellä suor! ttaa Jos potilaalla on 

42' uhan kuUlll.el" Se o11si ollut tehtävä Joko aikaisemmin 

taikka vasta pOliittisten 0103811 rauhoitut-wa.. (Toinen asia on 

tietenkin. olisiko valtion kukkaro odotusta enää kestäny"t.) He 

väheksyvät myös Lontoos~ WaBb1ngton1~sa Ja Parii.sissa .~-

JAKELUOHJE: 

... ............ hn])1n .. . 

Ui 2 : a 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lia.kai mlnlater iGlle. 
EI ulkomaaeduatultaen tiedo;tukalln • 
Ei utkomaaeduatukaen, mutta ulkoaaiainmlniaterlGn tiedol

tukalln. 
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a.ikA1sesti julkaistun s elityksen käytännöllistä merkitystä . Eng_ 

~anti ja Yhdysvallat, sanovat he. voivat rauhassa ~uvata yr1_ 

t yksellenme tukeaan niin kauan kuin ne tietävät, että Rans

kan tuotteet eivät devalvatiosta huo~imatta ~sty ainakaan 

pitkään aika an kilpailemAan niiden omien tuotteiden kanssa 

maailmen mar.k:ld.noilla syystä, että jo ~ devalvatiota hin

t t 0 Ranskassa nousi 15 - 20", m.n. uusien sos:1aalilalden 

vaikutuksesta (fin ssim1nisteri URIOL itse myönsi 28/9 edus-

• tajakemariss8., että hinnat syyskuusta 1935 toukokuuhun 1936 

olivat nousseet 15 " , j a heinäkuusta tänä vuonna 3,6 ,.). ;rOS 

mieli siis devalvatiosta jotain hyÖtyä , on sitä vielä jat-

kettava. 

Tunaettu finanssiekspertti Fråderic ~ puolestaan 

painosti Le Temps lehdessä julkaisemassaan k:irj oituksessa, että 

frangin uusi kul.:ta-arvo olisi viipymättä määrättävä, 

tätä kantaansa siJ.l.ä, e ttä f rangille tietyissä rajoissa anne

tun l.1i.klrum1svapauden tuottama hyöty on puntaan nähden f1kt1i-

• v1nen. koska englantilaisilla on rahansa käsittelyssä kohta 

viiden vuoden kok8llllllc.aen antama teknillinen etevämm:yya, ja an

nen kaikkea on rahan käyttöä valvova elin Rnglann1ssa suoJat

tu POll1.tt.1.88lta painostukselta, mikä ei suinkaan ole Ranskas

sa uimlaita. Rd8l18en: Ranskan pankin lru1.takuaa tuJ.ee uuden 

t'rangin tDukMll lulcettuna kuveaan n. 1 6 - 17 milJaardil1a., 
\ 

mutta hallltua e1 Ido ~U& tätä BUIIIDI.U aSIlalta PenkUta 

vutiklin ottem8 n ... 15 m11Jaardin vällaikaiaen lainan takaisin

makallll1aeen, POlNC.4RBb. ea1merklc1& T:Ua lUS seuraten. VUD ltu

lu~taa se atab1lUat1orehaa1:aD Peruatllll1BeCl ja n.a. kanpenaa

tioto1menp1tela11n. Jo1tten v11mema1nlttuJen tarkoituksena on de-
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valva tlon vaikutusten lievit täminen eräissä kansankerrokaissa 

ja jot ka nek in uhkaavat tehdä t yhjäksi devalva tion tuottaen 

hyödyn. Vihdoin vaaditaan e.inakin valtion tu.lo- ja menoar

vion pikaista s aattamista taaapainoon ja viita taan Englannin 

Ja Be l€ian t ä s sä suhtee ssa ent8llliin esikuviin, ne kun kumpi

kin devalntionsa yhteydessä enkerin ponnistuksin pol.stivat 

vajsukset budjeteistaan. 

Ylläo:evia ~entteJa. käytettiin viljalti sekä par-

lamentissa että lehdistössä n iinii neljänä. päi vänä, j oina käy

tiin kiivasta taistelua hallituksen devalvatiolakiesityksen 

kohtalosta. olemmat kamarit, ymmärtäen olevansa autt 8lllattaman 

tosiasian edessä, tosin hy"väksyivät suhteellisen helposti it-

se devalvat i ota koskevan pykälän. utta yhteenotto oli sitä 

ank.arempi esi tykBen muista kohdista, erikoisesti juuri yllä

mainituista kanpensatiotoimenpite istä, joista n.s. liikkuva 

palkka- asteikko oli johtaa, niinkuin tunnet1öua , senaatissa 

BIllMln kaa~s9an. Tämä olisi epäilemättä t apahtunutkin 9.1-

lei hän ollsi suostunut hallituksensa jäsenen CHAIJTil:lPSin 

viime hetkessä senaatin finanssivalioktmn.all.e esittämään kcmpro-

mlssiin,. jonka sitten ~ös edustajakamari ja senaatti hyväk

l!Iyivät. Tämä kalIpromil!lsi merkita1 ei ainoastaan luopumista 

edustaje.kamarin BI.IN111e äänestämistä diku.tooril!liata valtuuk-
eräissä suhteissaj 

sista taloudel.l.1siss& aaioisS8.. vaan/ myös al.istum.ista perla-

mentin ulkopuolella plevan riippumattoman laitoksen valvontaan. 

HYväksytyn telalt1n mukaan niDL. hallituksen on. s1iDi. tapauk

se • ..., etU hinnat huClllattavuU 1tohoava.'. ratkaistava timln 

~oh4o-'a mahdollisesti syntyvät t76r1itaisuudet 80vintotuamio-
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ja välitys enettelyn avulla, jota koskeva asetus on annettava 

Conseil dtEtat'n päät öksellä Conseil National conomique'n 

l ausuttua asiasta mielipiteensä. Toisin sanoen, hallitus ei 

tästä l ähtien voi anan mielensä tai sitä mahdollisesti 

ohj aavien ulkopuoli sten tekijöiden käsityksen - oukaan 

esUn. devalvation seurauksina syntyvien l akkojen "laillisuutta" 

t ai "epäl ai llisuutta". - Kyseessäolevista elimistä on kansalli-

nen t alousneuvosto suhteellisen merkityksetön, Conseil 

sitävastoin arvovaltainen laitos, jonka harjoittsaa kontrolli 

ei ehkä aina ole kansanrint amahallitukselle mukava . 

Tät ä CHA~!PSin aikaansaanaa kompromissia lienee 

dettävä merkkinä radikaalisosialistien keskuudessa viime aikoi-

na esiintyneistä virtauksista, jotka viittaavat suunnanmuutok

sean, vaikkakaan he toisaalta eivät vielä ole kypsät ilman 

muuta jättämään kansanrintsaaa. 

BDT~ suostuminen puolest aan k.o. ratkaisuun merkit

see tOdennäköisesti, että hän laskelmoi olevan edullisempaa 

• pysyä vall ssa huonanmin ehdoin ja pitää kansanrintama koossa 

kuin laskea radikaalisosialistit muodostamaan hallituksen , jok 

voisi turJllella alullepannun työn. Tätä olettamusta vahvistaa 

sekin seikka, että kommunistit, jotka olivat devalvation anka

ria vastustajia, äänestivät hallituksen esityksen puolesta. 

Vastaavaa elintä ei ole Suomessa. Sen tehtäviin kuuluu 
m.m. lakien valm.1stelu Ja hallinnollisten rUtojen ratkaisu .. 
Sen Jäsenet, jotka tasavallan president" nimittää, ovat Ju
rUd1eeUa, taloUdellisella, hallinnollisella y.m. aloilla koke
musta cmaav1.a Ja yle1etll. arvonan~a nauttivia henk11öita . Lai
tokac tr.u.t1o~, va1klca. se onkin aika ajoin ollut lak:kautet
tlma, ovat perauin merov1ngien ajalta. 
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Niinikään on varmaa, että sosialistien aikanus on jatkaa 

oman ohjelmansa mukaisia ref'ormeja, vakuutus- ja sähkölaitos

ten y .m. kansallistuttamisen muodossa , !llikä.~i kansanrintema

h~tuksen tähänastiset toimenpiteet saadaan käytännössä. to

teutetuiksi. Tämän on m.m. ORE, puolueen yleissihteeri, jo 

kiiruhtanut ilmoittamaan eilen ColJlarissa pidetyssä. sosialistis

ten ksupunginvaltuustojen kokouksessa . 

Parlamentin yl1mä.ä.räisen istunnon antama y~vl1 t at

tu tulos lienee yleensä cmlaan jossain määrin rauhoittamaan 

mieliä molemmilla rintam1~a, ja pääministeri vo i siis yrit

tää viedä onnel~sta päätöstä kohti - vastikään edustajaka-

muissa syntyneen termin mukaan "second erpåriment BL1JM1'in. 

Siihen hänellä ~eneekin mahdolllauuksia jos vain raha-asiat 

devalvatlon kautta paranevat. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
ariisissa lokakuun 15 p :nä 1 36 • . 

! : 0 I t8 - ~~ SJ H f..1 .. · j" . 

Ulkoasiainminister iö11e, 

H e 1 s i n k i • 

• 
Lähetän t ä ten kunnioittaen Ulkoa siainministe-

riö11e r aporttini n :o 50, joka käsittelee aihetta: 

Devalvation poliittinen tausta • 

...... 



, . 

zoA R J; 1 S 1 ..... SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala i ne n. 

RAPORTT I n: 0 50 .• .. 

Pariisissa 16. p : nä loka. kuuta 19 ;S~. 

~"1IO .,C 

Asia : DIrvalTatlon pOl1ittinE 

Ralakan trtIlgin dnU'Q,tio tuli. san voi liioittele-

• IUUII:~. ka1k11.1e suurena y-llätyicaeDl.. .I1van yleisesU 

luultiin että. BIDII antaisi trangin h1l.1aks.lleen heike'U., s.o. 

• 

xl 
turTautu1si 1n.flatloon. Valtion raha-uid ku1tenldn pakDtU-

..... t hinet niin menettelem!ln huolimatta odot.ttavissa olevasta 

vaa~ta mol.a1n pa.oUn. 

Vllclm vuode kuln._... on lähetystö 

vaik.*-1 ldl;r ~IIIJ. maaaaa deTalTttio. lWiDka oik..... lIhaV.

~ on ollut ldlT1 Um1 alitä oclottamattaun To1makkauta .... 

tuawkaeda m1D.kil d .. nl:n.tio bmareisaa herätti - olkOOll .t~ 

~ oli o.-.i ~1l.l1at .. laa~" ja .ttä Tut .. un..-
UT&t odott.u,tta aella1.8etldn .cluatajd ltu1n P. RK'lNAIJl) jok .. 

T. on aa.:rna1ll.ut 4evalTatian alunaua~ 

JAKELUOHJE: 

'raYe1"._. .................... - .......... . 

Ulf , ••. 

Jakeluoh/emalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lialkli mlniaterilllle. 
El ulkomueduatuk aen tiedoituksiln. 
Ei ulkomaaeduatulc. len, mutta ufko •• iainminis te ri8n tiedoi

tukalln. 



, . 

• 

2 . 

Erittäin taitav sti oli va t asianom is&t tresoreriat 

pitäneet neuvotteluja salassa . KUitenkin oli ka it jotakin 

päässyt vuot emaan, sillä SCHACHTin matka Pariisi in elokuussa 

on , tästä ollaan kuu tetut , vain niin seli tet t ävis s ä , <että 

hän oli saanut vihiä neuvotteluista j tuli tänne osaks i 

ottaakseen ni istä selkoa , os ksi esi t t ääkseen omia toipumis

tOimenpi tei tään a la saksanmarkka. Tai tavasti Ranskan hallitus 

häntä huiputti, 

min on ollut 

sillä hän 
xl 

puhetta . 

p lasi tuloksetta mis tä aikaisem-

Ranskan hallituksen devalvointipäätös on pol iit tisesti 

sikäli erittäi n k iintoisa et t ä sen ka utta fra.ng i ja devalva

tion yhteydessä tehdyn englantila i s-amerikk l a 1a-ranskale i sen 

dekl a rat i on kaut t a muutkin suuret länsima iset valuuta t joutuvat 

uudenlaiseen kul takan taen s. o. turvautuma t te. mi hinkään sa.ksanta .. 

paisiin kontroll i toimenpi t eisiin valuutan ke inoteko iseksl p~nkit

t ämiseksl. Toimenpi de ol i senvuoksi SCHACHTille ensiksikin per

soonallinen pettymys ja toiseks i se merkitsi selvää kannanot-

• toa dikta tuurim iden tähäna stiseen valuut t a r atka isuun nähden. 

Kun tämän lisäksi tulee että Ita liekln nyttemmin on seurannut 

Ra nskan esimerkkiä Ja siten luopunut t avallaan diktatoorlsesta 

liirasta, on mielestäni oikein se minkä sanoo tunnet tu eng-

lantilainen Journalisti AUGUR että HITLERin isolointi tämän 

ka utta on kasvanut. Lisään että Jos devalva tio aikaansaa 

Länai-hroopan murten liberaa listen va ltioiden talouaelAmän el

p7mIaen Ja Joa Gen6ve'issä äSkettäIn ilmenneet suuntaviivat. 

x) Kuten eri lähteistä voidaan todeta, SCH.A.CHT 1 tae palates
s.an Berliiniin 011 hyvin tyytYVäinen matkaansa' 



• 

• 

• 

_lIiitä tulee paluuseen vapa kauppaan, saavat k na tusta Ja 

vievät reaalisiin 

maissa t avottelema 

tuloksiin, 

kat pall1nen 

SCHACHTin varsinkin Balkan in
x ) 

Ja finanssinen herruus s a a 

k9van kOlauksen, koska kauppa kuitenki n loppu jen l opuksi ha-

keutuu ~inne missä se on vapaa. Näissä ol osuhteissa on 

oikeus puhua siitä että devalvatioll a on ollut pol iitt i nenkin 

sekä tausta et tä ne rki tys • 

x) .. oad6mie Diplomatique t in pääsihteeri minister i FRANGULIS 
kertoi minulle Genåve'issä saaneensa äakettäisellä pitkällä 
matkalla an erinä isiin Balka nin maihin aivan saman käs ityksen 
Saksan .1kälä~.~1 kauppapolitiikasta kuin minkä mini steri 
VUORntU on raportoinut. JI1n1s teri FRJNGULIKSEN mukaan tämä 
pi tUsi pa1klc8naa myös xr61kkaan nähden - hän on i tae 
kreikkalainen Taikka a SUU Perii8issa. 
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SUOMEN LÄHETYST O Pa riisissa lokakuun 19 p~nä 1936 . 

No. I~ • / - f&J 

Ul k o':l S ia inml n i s ter 1ölle , 

Helsinki • 

• 
Lähetän täten kunnio i tta en lkoa s l a 1 n::: 1 ls-

t er i ölle raporttinl n : o 51 , joka kä . t telee aihe t ta : 

Ranskan lehdistö ja Suomen asiat • 

• 

IIE 1': A ... 



• 

• 

P • R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Sala i nen. 

RAPORT TI n: 0 5], • .. 

Pariisi ssa 17 p: nä 
J'y gg 'iJ. . 21 

loka kuu ta 19 39. ~'LJ 
.Io .~(. 

Asia: R.anskan .lehdistö Ja Suomen 

uiat. ( f ,., 

Kuten tunnettua: eräät täkäläiset lehdet kesäkuulla 

kirjoittivat ep&y-stäväll1seen äänansävyyn Suanesta ja Suomen 

suhtautumisesta Saksaan.. Haluan täten hUaJlauttaa että Ulko

aaiainm1n1sterilSn ja l.ä.h.etJ'atön puolelta silloin 1J~ m.onen

laiset dfmarchat y.m. toimenpiteet ovat aikaans8.lllle.t aan et

U[ aenJiilke1s1n! neljänä 1Dmksutena l.ähetJ'atö ei Ranskan leh

cI1aaä ole MII. lroanmin huaJlaD.nut mitään kirjoituksia Sucmeata: 

alue .. ma:1n.1t~un lilDenBävyyn. luulen että. tästä hucmattavalta 

oaalta aaamme k1it\i& Ranskan ulkoaa1einm1n1steriän poliittis

ten &alain johtajaa,. m1n1.steri BARGB'lmUa,. Joka minulle lupa

si huolah~a lehdiatä toivnmeepme ~taan • 

Olen tantouut Uat& nimenomaan raportin muodoaaa 

lmOlUllttaa. koska olen Toinut todeta Sucmaata käsin tulielUc 

t1e~jm ja. matJcuatajien vU.1tyka.l.1& etU SUcmass.. laaJoissa 

p11rei .. ~ 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A • . 

JakeluohjenlalleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja Ii.lk,i mini.te ... iölle. 
Ei ulkomaaedualukaen tiedoitukailn. 
Ei ulkomaaeduatuklen. mutta ulko .... inmini.teri6n tiedoi ... 

tukaUn. 



." .. 
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Pyytäisin nimenomoan että t ä raportti saatettaisiin 

t ä r keimpien noaal ehtiemme toimitusten tietoon • 

• 

• 



ULKOA lAINMINISTERIÖ 

J 

RYHMÄ: ..... f. ............ . 

OSASTO: ec 

ASIA: .............................. .......................... .. ....... _ . 

............. ~~.Y~.~ .. _ ..... ~~ ........ t..;J.d~ .......... !!::~~: ... ~ .. :! ... ? ..... ~ ..... ,._ .... . 

. _ ................................. _ ..................... ~!...~_ .... ?!...~ ....... _ ........ _ ................ _ ... _ .. -.................... -
1.'1 J'D 17J(, . _ .. _.-_ .... . ... . .. __ .. ..... .... . ..... ...•..•.•. . .. ........ __ .' .... .. __ ... _ .............. .... .. ...... ........ . ..... .. ... ..... . ... .. . .. . .... .. .. . .. . .... ... _-/ ........ .. . .. .. .. ... . . 



• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa lokakuun 27 p :nä 1936. 

;0 

\/EII : A4.. 

w " 
I '0. b 

Ulkoasiainm1nisteriölle, 

He lsi nki. 

Lähetystö täten kunnioittaen oheisena lähettää 

Ulkoasiainmini steriölle ministeri HOLMAn raportin n:o 

52, joka käsittelee aihetta: 

Tilanne. 

V.a. Asiainhoitaja: ~ 'tI-~-v'1l/~t/l.~ 



• 

• 

P R I I .. ~ I 

RAPORTTI n: 0 52 .• . 

Par1.ial ssa 24 p:n ä 

Asia: TUspn ! 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

loka Jo; u u t aI 9 36. 

\ , 

Sal a i nen . 

.L . 

Palatesaani Geneve'istä Pariiaiin kaksi viikkoa sitten 

011 ensi vaikutebnani täällä se et~ä t ilanne on rauhoi tunut 

J a tuoittunut. K.eakustelu1stani u~e1deu henkilöiden (kuten 

tiuksen. Puolen suurlähettilä!n, eri puolueisiin kuuluvien po

liittisten henkilöiden sekä useiden yksltylatuttavien1) kansaa 

sain tämän vaikutebnan vahvistetuksi. 

Ulkonaiseati Pariisissa ei nykyään ole m1~ ~avall1-

suudast.a poikkeavaa. Sekin punainen -inslag- katuelämä.a8i.. jolta 

keeäD. alussa karkoit ti niin paljon vieraita Pariisista, on ko

konaan häv1nny"t: ei näy enU autoissa ll1kJmvaa pun~a1ta1na 

nuor1.aoa. punaisina lippuineen, nyrkit ojossa, eikä DlUutakoan 

stmta.paia-ta. Katul11ltanne on suurtlllpi lcu1n koskaan ennen, bo

tel1eia~ vilkkaaapi 81imä. teatterit täynn& j.n... Päinvastai

set uutiset ulkomaan lehdiasä ovat tuulesta tsDmatut. 

TImi vaikutelma 8i tietyati merkitse sitä etteikö 

auuria probl .... ja ed8Uean ol1si ratkaisematta ja 

porvaripl1r1en välillä 011a1 

au~. Imtta on tod8ttaTa etu. lUkoli1kk8.' ovat ~..aad. 

ettA t7bmtaJla puolelta. Taatuama cm ~Uavaatl kuvaut 

ja etu. k~D'nl_ auurieu1R.Ua 011 lukcut. Kgnmnm1at1_ 

JAKEI.UOHJE : 

UE 1 : . , . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkli mlnioterl6l1e. 
EI ulkomaaeduatuk .. n liedoilukoiln. 
EI ulkomueduetukoen, mutta ulkoaalainminlaterllln tledol

tukonn. 



.. 
2. 

lUaua1ssa t01s8asunnunta1na kärs1mä täydelllnen tappLo on s 

kuvaava.: he suostuivat k llti!!lti rajoittamaan kokouksensa, 

olivat aLkoneet pitää y11 150, kymmeneen. Kaikenk:e.i.kkiaan 011 

väkaä näissä ko.kouksis" yhteensä noin 12 ,000 1hm1stäl En pL

<UI. muutan mahdottomana että he t otte11vat hal11tuksen määräys

tä aav1staen ette1 tulisi tarpeeks1 väkeä niin moneen kokouk-

.ean. 

• Devalvatio on pann.ut jotain positl1v1s8lllpaa kaaoksen 

tilalle, ainakin vä11aLkaisesti, ja tämäkin rauhoittaa. 
jatkuvat 

- Kansanrintaman ItapPlot Espanjassa, jotka pari 

sitten herättivät Ranskan kammuDistelssa liLkehtim1aiä ja 

näiden on täytynyt - tosin kak1stellen - niellä, panevat ne

kin viaatn sordinon kammuniatlen v1 1makeväLselle ylimie11 syydel-

le. 

Bts1.ess!mme nykyhe1ök:en probleem1.Ue ekvatlot.... voi sen 

m1eles~ ilmaista kahdella tuntemattomalla: 1) onko ja mil.-

• loin BWMin he..l.l1tus kaatuva, sekä a) tuleeko sen kautta syn_ 

tyv& hallituspula ratke8Ba8n yhtä tuskattomasti kuin tähänuti

settin parlamentaariset hallituspulat. 

W. tä edelliseen kysymykseen tulee, n1in en usko radi

kaalien puGlll,uelcolcoukaen, jota paraikaa p1detä8.n Blarr1blsaa, 

vl8TIiD. virall1s .. U muuhun kuin vUleUn pUt6alauaelma.an jatku

vuta u8lcol11.auu4eata kanaanrintamall.e, mutta sellaisine varamai

ne. joiden tarkoitua on hallitukselle .. lvllaU os01t~ 

kQIIIIIIJniat1. kannatuata aaa oataa radikaalien kuatannUkaella el

ta 8081 .. 1181a 1ake3a aoY1:u. .. 1bU71aauJ.auuden alkukäaltteU& 

ja rld1kaal1.. PlOlu.. (porvar1ll1a1a.) periaatteita loukkaaval-

1a taT&.Ua. OJa åIdIt PQhuttu aUu. etU r-'1kaalipUh18aa _ 



jO 

3. 

havaittavissa yllä se lvampi kahtiaj ako. Tämä on tott a. Totta 

on myös että se par1nk:ymm.enen radikaal1d(§puUn siipi (slls 

noin 15 - 20 » , j oka vas tustaa kensenrintemaa, on kasvamassa. 

Mutta a skel täst ä tosiasiasta puolueen kahtiajakoon on erin

omaisen pitkä eikä mielestäni uskaltaisi ennustaa L60n 

hallituksen piakkoista kaatumista parlamentissa sen 

radikaalit äänestäisivät häntä vastaan. Radikaalit sitäpaitsi 

• pelkäi.Sivät nyt astua reum1in nUh kauan kuin heillä ei 

mitään mahdollisuuksia p~tää, kuten. BLUM ainakin vielä 

osaa tehdä, äär1mäisiä vasanmistoainekeia kurissa. Tältä 

t a eh.låi. olisikin toivottavinta että BI.IV1n hallitus ei . kaa-.' 
tuiei ennenkuin :a:spanJen kysymys on ratkaistu, s.o. tappio 

n1elty, mielet tyyntyneet ja kommunistit kuluttaneet 

vo1.mi.ansa. 

Kaikki nWnä seikat on otettava hu tn puhuttussa 

IÅOn BImlln hallituksen. kaatumisen mahdollisuudesta.. Omasta puo-

• lutani pi täiain tOdennäköisempänä ku1.n että hän kaatuu radi

kaal.1c kasvavaan vastustukseen, joka parlamentaer1.elta kannal

ta kat.oen. oli.i ~lttämätön edellyty., sitä että bin parla-
~ 

mentin kokoontuassa na: uuaia vaikeuk.ia en.i vuo~ budgetin 

vuoka1. On näet ilmeistä et tä tämä budgetti e1 ole viea 

lähimainkaan valRia Ja että sen .a.minen valm1ikl1 tuottaa 

suuria v~1a. Nä1aaä olosuhtei.sa. develvation siunaus kait 

p1akto1D. o.oittautuu mhSma.U.ekai. kuten koko ajan olen en

nutanut t1L.... mauaa Jdl.7TIn. liä1D.ollen CIL vara-in mahdollista 

eUI. L6cm BJm( .... vai.keulteia -MY'.' Joka Jo .nalcuua .... 

Tl1m1lr1Llaen iatuntokadG aikana devalvation VUoksi.. osoitU 

M1TIJI. .elv~ tmJIIIUöJII;f7UUn J. Joka re.ha-M101aaa. e1 



• 

• 

x) 
anna leikkiä kanssaan . 

Yllä sanottu a ei pidä mitenkään pitää ennustuksena 

vaen ainoastaan _todenn&köisten mahdollisuuksien enalyysinä. 

Mitä sitten tulee toiseen Jt:ysymykseen,. nimittäin 

4. 

hen mitenkä sellainen hallituspula selviytyisi, siitä menevät 

mielipiteet täällä erinomaisen ristiin. Toiset luulevat joko 

toistc taikka toisten äli.r1.DDäisyysa1neaten, tai ehkäpä molem

pien, elähteTän kadulla- pak:ottaak:saen parlamenttia n11lla mie

lulsiin ratkaisuihin. To1set arvelevat tällaisen voi:ven viacUI. 

p1tkäa1kais11nk1n levottomuuks1in toisten taas vatuuttaeasa sen 

olevan päivän tai kahden aa1111l. 

jli.rJ estyvän yksinkertaisesti, s.o. parlamentaarises1å kuten ai

ka1s-=ratkin pul.a1ö. LuUlen ettei kukaan 1hm1nen voi tänään 

slllOa m.1kä näistä mahdoll18Uuksia~a on suurin. Varo'tllll ll1ak-

s1 uakClD..Ut.a Pariisin 1ehtlln. Joi~ kotimaan lehdet 

"en laina11eve.t,.' koaka. ne ~ kuten annan ovat 

antamatta t~elllstä kuvaa. siitä mitä maassa todella 

1.... Omasta puolaatai 811l01ain vain että vl1meks1ma1ni t'tu 

m&b40ll1.auua mieleat&d D71i on suurempi kuin kuukaua1. pari 

sitten, katsoen althen m1b1nldl. report't1n1 &lUJIaa vUt1öae1n. 

Ranake.lalatc tuDnet'tu ban a.. alkaa näe' selväati taaa 

voittaa alaa. la cleValTaUO k;yk-.1ai ent_..., h.louaelllmäll • 

x) 
Sn uakal taiai _.oa. onko BIDI ~ Kamarien kokOQ\l-

laat..s... tavalliata Jl7tib_pgn aen:wuokai että lIAa haJUN 
bu4geUn aita ennen kataD ~e taikka ehJI:I. aenvuokal etv. 
bIIl 'ol~ Jb41'1411l a11blm ~ .... kaa .... , 5.0. 3cR\a. 
e4uata,1v-m.aaa !utU o4otettwr1a .. oleva ulkopoll1ttinm 
71el8teatuatela .-1_1 !utl; .. ,·htlkpb· ... 



• 

• 
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uut ta. v1r1kettä. pitiUsin viimeistä. mahdollisuutta, s.o. rau

h.all1sta r e.1ika1aua., Jopa todelHs1mpana.. Hyvin todennäköistä 

ollsl tällaisessa tapauksessa että uuden hall1tukaen lIDlodosta

vat 88111.&t a.inu8et kuin ennen BUIM1a, s.o. radikaaliset 

va.r1t er1lläisten keskustan vasflll1ll1stosiipien avulla. Parlamen

taarista. oikeistohe.ll1tusta en pitäisi mahdollisena. 

RyTin yle1nan on puhe että kun BLUM kaatuu, edus

kunta on he..1otettava Ja uusiin vaaleihin ryh.dyttä'lä. Olen mo

nasti ennenkin varottanut uskc:masta täl.la1seen mahdollisuuteen. 

Va.1kka erHs8ä äsketUis.saä. puheessaan CHAUTJlUPS pei"ttelemättä 

pnbn1k1n uuavaale1ata Ja vaalitavan reformista. (suhteelllsuai): 

on siihen ku1t.enkin suhtauduttava: varovasti. Ei ol.e 11ioin 

ollenkaan sllllot-w .ttä. uu4at vaalit veisivät to1eeen tulok

seen 8.0. että knmnllDhtien ään.1mä.ä.rä pieneil.1. Päinvastoin 

Toi otuaua että. pienvilJeliJä.t - Ja nehän muodostu t 

ren enllllll1etön liäneatäJi1r1nte:masta - ' Jotka nyt saavat vilJan

s. Ja y11n1nefi, JQ'7dyks1 e4u.lllsem.1n k.u.1n ennen, pitäis1vät 

a1tbl.n1 k11Dn1 olniata oloiata.. Työttömyyden J atJo",1nen Ja 

&spanJ~ läheis.yya ovat ~ös vaaralllsia tek1Jöitä. 

x x 
x 

BTllV'" hallltulcaella. 011 vielä jokunen aika. ei tten 

us.ita ulkopoli1ttisia -.nea~ rek1steröit&TID&. Tleel on 

kuiteuk1n hpahtuDut s1ldU1 _uwe .U& Belg1~ kuningas on 

plt1.D7t WJluQn puheeDaa (JohoD palun v1.1.lcon pUatl. Palat

tu..s. Br'J's..ue_, lI1Dne t&DUD lUDen aUtä kJ..,...,ka1& t1l'ki

ua). JCrIU1Jl 8 .. 1111 Ja nal1~ lIlumte~. Joata 81iUk1a er1b_. cm. Ranaltall..a ko1.a8. T&1.tk.i plO uto .. 



• 
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km sop1mnsverkon höltyminen merkitsisi. sille vain onnettomuut

ta:. Ranalc:1!IIl onneton Moskova-poli t11kka alkaa: nyt kantaa hedel

miä. Mutta en voi olla tässä palauttamatta mle11i.n j onktm 

verran histori1kk1a tähän kysy:mykseen nähden. 

Puhumatta siitä että v. 1982 saksalaiset Rapallossa 

s1 kerran taas auttoivat punaista oskovaa jaloilleen, 

unolitaa mitenkä. ranakalais-venäläinen lähentely alkoi • 

V. 1931 saatoin cm1n silmin nähdä ml tenkä sakaala1s

itallal.a1a:-moskovalainen ystävyys alkoi sement,öityä. w.stan 

västi Kanae.1.nll.iton e.l.aiaCl Eurooppa-ko~erens$ Pariisissa, 

hon kuului II valtiota, n1i.den joukona Sucm1. Ministeri PRO

C'OPKn piti edustaa Suomea. mut~ hänen hallituksensa sattui 

kaatumaan ja allekirjoittanut määrättiin edustamaan meitä 

kokouksessa. Kokous lIl8Il1 karille lähinnä senvuoksi että 

johtajan BRIANDin molemmin puolin istuvat Italian ja Saksan 

edustaJG jarwttiva.t jokaista kysymystä vedo~ sUhan ettei 

heidän lUä'ri1.nal. JIoakova ollut , .. _><. 
~. Italiaa. ellwrti silloin 

suurlähettiläs kreiT1 MmZCtiI. Sakaaa taaa manalle mennyt HIT

L1m1n palvelija. Wllhelmatraaeen aecr'taire gmUtl von BÖLOW, 

.toka; a1l.loin 011 kiivain ){oskonn ysUril 

mm s-..na1ltu1sesti BRIAND tunnetussa 

otti pahakaee 8an että b'P.t, BRIAND, vanha dcokraatti. pol

tetUin in ett1g1e JCoakovm suurella torilla anUpuit1aUaana, 

a1beutui U8ta etu b&n antoi ]8b1pmr1Ue apul.a181l1ea m1n18-

terU... tehU1'&bl kDet'taa. JUkaol minkä me.kaoi. lG7tU Utl

vottelApobJa JCoakovm kllll.... ftllGin BE'lmUD'r' kaTtt&en 1Q-TIk_ 

Me BRI.AHlIb. tu'h8u.1auutta Ja eraide 11i.kem1 .. ta vadbmata 



7. 

Venäjän keupan avaem1seks1, alkoi tunne~un to1m1ntansa rikkoek

sem saksalais-i te.l1ala1s-moskovala1sen saman tin ennenkuin se 

ehtisi kiveksi kovet~ 

~ alkoi vanäläls-r8Ilskalainen lähente~. Sen synty-

historia käy Um! raporteistan1 5 vuoden kul.uassa. 6a lopulta 

päätty1 nykyiseen sopimukseen jonka takena edesvastuullisina 

ovat ensi kädessä OOtIMlmGUE, BARTHOU, T.ARDImJ ja mmRIOT, s11.s 

• ei suinka.sn pel.lddä kansanrintamen miehiiU Koko ajan vastusti

vat sosialistit tä~ä lähentelyä ja sopimuksen syntyä, IAon 

B~ ei vähImmin. 

MttLstelan vielä miten inhottavaa oli 

nähdä miten Wtout Berl1nw juoksi Berliinin sovjetembaasaadissa. 

Pariisissa, vSrläjlnaopimukBe.ta huollBatt~ sovjet.nbaasaad! on 

ulkopuolella seurael.äm.än. 

Kaikkea tätä ja pal.jon muuta Wh1storit.llistaW tulee 

näinä aikoina usein ajatelleeksi. On uskomatonta miten 

• os .. t nyk:yU.n vaihtuT&t. Siitä huolimatta. on luulo että 

äldt:iJL luopu1a1 ~eTeen ankkuroiduata sop1mukaeataan Moskovan 

kan... varmenkin erllMl11nen, olkoon että antikOl!l!!Dm' • 1 voit

taa alaa ja olkoon aUI. Le r..,. par1 pll1vää aitten plLäkir

j oitukae • .-..n nimenomaan huomautt1 että .108 Moskova luovuttua~ 

puutt\IU.ttamuu8.op1m.u.kaeatam joutu1a1k1n .otainen kontl1ktUn 

B.penjan vuoka1 - ~ hetken suurin vaara - •• .i 

VelTOu. Rm.k.... aaettulu.8l1 Kollkonn puol.llel Ranake1 1. tllmln

hetkinen Problaa-BtelluQg .1 au'nk.an ole ~1IkoT& tai BITLlRw, 

n11nku.1n Sakausa nkutetUD .a1ttlA -.., yhtä vtF.hiin 

on aita Bnglennf11 .. 
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Toiseksi muuttuisi tietysti tilanne Moskovaan nähden 

Jos, mistä täällä huhu1llaan, LI'l'VlNOFFin Genåve-politiikka Mos

kovassa hylättäisiin. Näiden huhujen tOdenperäisyyttä en kykene 

täällä arvostelemaan. Toiseksi muuttuisi kyllä todennäköisesti 

tilanne myös, jos Ranskusa tapahtuis1 oikeistokaappaua. Mu-tta. 

on vaikeata nähdä mistä käsin sellainen tulis~. Uskon mieluum

min erään poliittisen tuttavani sanoihin pari päivää sitten: 

-Jos Ranskasaa t u llsi kaappaus ja diktatuuri, mitä tosin en 

uako. .tål.ee sen johdossa kai t olemaan mies 

vielä ei lrukasn tunne-. 

x 
x 

25/10. Biarr1tzin puoluekokous on päättynyt. Virallinen 

tul.os ei ollut .t:bI muu kuin mikä 011 odotettavissa. MUtta 

kokouksen kolmipäivä1aet usein varsin aaltollevat jopa ku.ohuD.e

vat keskuate~88t todistlvat että puolueen valtuutettujen enan

mist15 el seuru johtaJ~" kansanrintaman t1ellA muilla kuin 

ylampänä ma1n1t01lla ehdoilla. Kokous oli vahvan ~tikommnn1sti

aen hengen ].ä.pltuDk .. ~ Se 011 varoitus kcmmunistellle ja se 

oU ~öa v.roltua sekä BLOK111 e että hallitukseasa oleT1lle 

puol.l1een jäacl118. Hucpnul selYäaU etu. JIOD.ta vem.haL 

11& hirvitti puolueen koko tulevaiauu. jollel~t raJa-t 

le PJ87 .. lTtD'1j»1D&. Tietysti myös monet kuten G. BONNlI:1', KAR

CIUlIllKAU eto. valJd.atc~vat uuteen hallitukeeen kelpu.:rlka1. 

MUtta yle1l1Ta1kutulc.st& el vol olla lcu1n yksi mieU: vanhan 

)olnn1.U'VOlaa .1& ... e4ellec auurilaan porTU'ipuoluMIl wa
mutaut;nwta_ ptelakaD.t •••• S lTtu.TI.b1 _lu..ul oli 

H. Hol ... 
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fi t?6 
Ulkoasia1 nm1n isteriölle, 

Helsinki. 

Lähetän t ä ten kunnioittaen oheisena Ulkoasiain-

min1steriölle raportt1ni n:o 53, joka käsittelee ai

hetta: 

BIlJMin halli tuksen asema • 
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RAPORTTI n: 0 53 • . 

Pariisi ss a 1 p: ne m.arras kuut a 19 31h 

Asia: 

Tilanteessa on sikäll tapahtunut muutos että pari päi-

vää sitten Ranskan konrrm!n1stien johtaj a TBDREZ eräässä puolue

kokouksessa pitämässään puheessa erit täin kiivaasti kävi ulko

ministeri DlU.BOSin ja päämi nisteri BIllMin kimppuun nykyisen 

hallitukaan Kspanjaan näWien noudattaman puuttumattamuuspollt11-

kan vuoksi. Pollit tisissa piireissä jopa lehdistöasäkin on 

lausuttu se otakewna että kommun1stit j ostain taktil11sesta 

syystä haluavat pääs'tä kannattamasta nykyistä hal.l..1tusta ja 

on puhuttu s11täldn että parlamentin kokoontt.essa lähipäivinä 

kommunistit tulisivat käyttämään hyväkseen ensimäistä tilaisuut-

ta äänestääkseen opposition kanssa hal.l..1tusta vastaan sen kaa-

taakseen. 

On vaikea käsi tUA mikä kamnunistien taktiikka täll&!-

seasa te.paukseasa ol1ai. Ainoa locgill1nen selitys mielestäni 

on etu. kO!!lDlJD'at-1t haluaisivat vapautua kansanrintamaata, J08 

oakova jlott'ää Lontoon puuttumattcmuuakclll1tean ja lähtee cm1n 

pI1n ~.panJan aaioit& -noitelamaan~ 

Xuinka t&rkelnli hal11tua tätä puhetta pitää ldl7 ilmi 

.Uta etta IAcm BIm4 on 'Yaatinut 'l'ff0RllZ.11ta .elvää J.:annanottoa 

JAKELUOHJE : 

UE 1: A 4 . 

J ; keluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j. lillkai minillerilllle. 
EI ulkomauduatuklen Iledollukalln. 
Ei ulkomaaedvafuk .. n, muli. ulkoaalainminlllerllln liedoi· 

lukli!n. 
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hallituksen k ttamiseen nähden parlamentin kokoonnuttua. 

E ·ltä radikaalisenaattorilta kuulin e11en, että hän 

edelleen pitää todennäköis~pänä että Leon BLDMln hallitus tu

lee istum. an joululamh'm saakka, jolloin sen käy vaikeaksi t1-

nanssikysymysten 'lUoksi jäädä eloon. NäyttAA1dn siltä tänään, 

että mORBZ alkaa peräytyä • 

Lounaalla eilen Puolan uuden suurlähettUään luona, mis

sä jouduin i.stutll.a811 DELBOSin viereen, saatoin hänen omasta 

suustaan todeta, miten päättäväisesti hiin. aikoo jatkaa puuttu

mattamuuspoliti1kkaansa. Samoin kävi pöydässä ilmi läsnäolleen 

CH.WTl!:.1PSin eräistä lausUDnoist.a.. miten läpeensä antikOIIDDUnis101-
x) 

nen hänkin on. 

Hallitus on erinäisten otr1siööse1ksi ka~ottavien leh-

tien kautta ant.mut selvästi ynmärtää, että os.kovan sek.aan tu-

misesta Espanjan asioihin mahdollisesti aiheutuva sotainen kon-

• tlikU ei mil.lä.än tavalla velvoita Ranskaa puolustaaan Mosko

vaa. Tämä on katsottava Ranskan hallituksen viral11.aeksi kannu-

s1. 

Kuinka objektiivinen Moskovan kysymyksiin nähden DELBOS 

itse aaiusa on .. ja siinä suhteeosa on minun pakko Jossain 

määrin korjuUa sitä minkä häneaU sanoin raportiasani n:o 1 . 

nykyisen hallituksen tulles_ valtaan - käy ilmi hänen kirjaa-

x muut8}l~ 
Lounaan kuluessa vallU81 /Dl1 tä herttusin mieliala, jonka 

panen merkille puolala1a-r8ll8kalaisten parantuneiden suhteiden 
kmnalta. LialAn .tU Puolan auurlähettUl.s erUsaä äak.ttal
... eI t.8kuat.lu...... mainits1 ulkoministeri BEC!1n äskeisen 
k&ynn1n Peiisi ... langenneen ~ aaaperfUi.D.. 
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olen lukenu~. 

t Rouge-. Julkaistu 1932. jonka nTt vasta 

rJaa lukiessaan e1 saa sitä käsitystä että 

hänen syapatiansa olisivat Moskovan puolella. 
itse 

Mainitulla lounaalla hän /puoleksi leikillisesti huo-

mautti siitä että hän tässä kirjuaaan, s11s jo neljä vuot

ta sitten, k tsoi Espanjan olevan ainoan maan ICuroopassa, 

sa bolshevi1kk1nen Järjeste~ voi olla pelättävissä. 

~äällä on luonnollisesti herättänyt ansa1t~ua huomio-

ta se seikka että lannin ulkoministeri äskettäisessä pu_ 

heeSKaJl Al uoneessa nimenanaan allfJVl1vasi Ranskan hallituk-

sen vapaaehtoisesti ottaneen alotteen puuttumattomuUAsopimuksen 

aikaansaamiseksi. Kuten tunnettua ovat Englann1n ja Ranskan 

sosial1.st1t ja koIlDIlllllistit koettaneet selittää Ranskan halli

tuksen toimineen ulkoa tulleen painostuksen vuoksi • 

().. 
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Helsinki. 

• 
Lähetän ~~ten kunnioittaen Ulkoasia.iDm1nisteri 

1e raportt1ni n:o 54, joka käsittelee aihetta: 

MUSSOLINIn puhe ja Ranska • 

• •• : a 4. 



. .... 

• 

• 

PARIISI ainen . 

RAPORTTI 0:0 54. 

Pariisi s sa 3 p :nä marras kuuta 19 

Asia: UUSSOLlNIn puhe .1 a Ranska. 

(/~ 

Ranskan lehdistö suhtautuu j otenkin yksimielisesti 

roSSOLINln toissapäi vänä Uilanossa pi t älnään suureen puheeseen 

r uhallises t i. Täällä oli luultu että hän esittäisi kokonaan 

uuden kons truktiivisen ulkopoliittisen ohje~an . On niinkuin 

oltais i in täällä pettyneitä siitä ettei sellaista ohjelmaa pu

hee.ta ilmene j a pahoitellaan poikkeuksetta sitä että puhe 

sä muodoss e.n lähinnä muodostui destruktiiviseksi. Puheestahan 

hakee turhaan uus ia aj atuksia. Keksintö' että linja Rooma 

Berlin on oleva uusi v.~t1kaalinen akseli , j onka ympäri tois

ten on pyörittävä, ei oteta vakavasti, koska Englanti ja 

ka tuskin ilman muuta suostuvat siinä kier1.mään • 

Ainoa viittaus tulevaisuuteen, niin sanovat Ranskan 

lehdet , on se kohta jossa puhutaan Tonavan maiden 

tietysti ajateltuna Italian hegemonian a1la kuten muistetta-

neen troSSOLINIn vanha lempiajatulS, joka viimeiset vuodet on 

aal!lllut nukkua hurakuta unta. Tässä kohdassa puhe oli jonkin

lainen r6plique ~1an kuninkaan Praha-käynnille ja 

taa niille huhuille Jatka tietävät kertoa neuvotteluista Pienen 

Entent8ll. tJnkarin ja Italian keaken, m.utta joiden ruUJDlllll1atu

m1nen vielä tuntuu olevan pitkien matkojen takana. Ranskalaiset 

JAKE LUOHJE : 

UI 1 : " . 

Jakeluohjemalleja : 

TavalII ..... 
Tavallinen ja li ..... 1 mlnleterilllle. 
EI ulkomaaecluetuk .. n tledoitukalln. 
Ei ulkomaaeclu.tukaen, mutta ulkoaaiainmini.terilln tletlol

tukalln. 
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lehdet toteavat mielihyväJ.lä, et tä Roomen 

lä puheen mukaisesti suht ee t 

vedä siitä JOhtopäätöstä e t t ä 

ovat parantuneet mutta eivät 

Saksan ja Italian hartaastl 

tolvoma Pienen Ententen rikkoutuminen, johon puheen tämä osa 

viittoo tietä, ollsi odotettavissa. 

Ranskan lehdistö pidättyy lausumasta mielipidettä 

siitä mikä tulee olemaan puheen vaikutus Englannissa, rajoit

tuen huomauttamaan. että mahdollinen VliUmeri-pakti, jonka toi

vottavuus MUSSOLINIn p1;lheesta ilmenee, ei voi syntyä ilman 

edelläkäyvää uutta Locarnoa ja että sellaista puti a ilman 

asmana1kuista Reinin-paktia on vaikea kuvitella. 

Mitä Ranskaan t ulee, l ehdistö yksimielisesti valit

taa puheen sisältämiä totuudenvasta1ala pistoksia. Väite et

tä Ranaka Jollain tavalla olisl jOhtanut pakotepol1tl1kkaa 

on varsin krouvl syytös ettei sanoisi valhe , kun ottaa 

mioon LAVAL1n. tunnetun politiikan joka..: se lienee kaikkien 

mUistisaa, juuri pyrki välttämään sanktloita. Sellaiset oi

ke1stolehdet kuin L'Echo de Paria ov_t aina syyttäneet LA

VALla - ja sen toimittajat OTat suullisesti minulle siitä 

monuti puhuneet juuri siitä että hän roomalaia-ystävälli

aellä polltiikallaan loukkasi Lontoota (PlmTINAXin lem.plvält e) 

vo1matt j kuitenkaan sUlyttlUi. Italian ystävyytta . Eräät leh

det JD,7i:liJk1n n1IunClllaan palauttavat mieleen miten Rmska 

syyakuu... GeneTe'i.81 Xan.a1nl11ton yleiskokouksen aluasa 

leo.Ui ajaa Italian 1I1tress.j8. kuuluiausa valtakirjCLkyaym.yk

••• 11&. Ka1JI:en 1iImiLn, Dl.ln •• OTat lehdet, on 

&ldd.& anohtanut. 
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Kaikki 18 vali'ttav at puheen destruktiivista luon-

nett mikäli koskee Kansa1n1iittoa ja kollektiivisia pyr~k

ei§. rauhan säilyttämiseksi. Voidakseen vapaa.ati jatkaa. impe

rialistista polltjj.lckUD.sa hän häikäilemättä. ja ottaen suuren 

edesva.8tuun. päällensä historian edessä J näin sanovat l.ehdet, 

repU alas kaiken san jota vuosiaadat ovat 

säilyttämisestä ja kollektiivisesta yhteistyöstä kansojen kes

ken. Aaia ei parane s iitä että nämä sukupolvien havit'telema.t 

unelmat. jotka Geneve' issä ovat saaneet ruumi1l.listuneen muo

tonsa, olkoon et'tä tämä ru1.1Irlil.l.1atuminen edelleen 111k1ruu 

ontuvilla jaloilla, puheessa pilkallisesti kutsutae 

siksi ideolog,1.oikai. SSOL!NI unohtaa ilmeisesti myös että 

Xt~opian sota helposti (Olisi kehit~ yleisaodaksi, jollei 

juuri Ksaaa1nl.1ittoa ollsi ollut: 

RaportLsssni n:o 52 . josaIl annoin pienen his'tor:Likin 

R'OOIIIlaIl ja Berliinin a1ka1s8IIIIlluta Moskova-rakkaudesta.. kerroin 

miten lmhtikuul.la 19S1. sekä Roanm että BerlUnin edustaJa.t 

Rurooppa-kokoWcs8ssa uettuivat kaikkia ehdotuksia vastaan 

l.I. perusteel.la ettel Moskovaa oltu pyydetty mukaan. Kreivi 

dtOlVmssoN eilispäivän ligaroaaa kiinnittää hucm10ta samaan 

ulun l1dt8n että BRIRm v. 19:50 - 31. juuri hucmatesaam 

K818a.1nl1it.on un!veraal1teeUn ebU1.sevan sen to111liDJum et'fek

tiiviayytt&. ehdotti IIJDlroope sisärenkaan- luClll!sta x.naa1n.

liiton pu1tteia.... 'l'Im.IL auunn1telma, n11n ja.tkaa.. kreivi d'OR-

tUli eh4otua:ta ja ... Uu! mdnraallteeUn ja kollektllrtac 

14eolas1_ ~.1_ka1 p.loluata,1l11adl On 817t1. hakea arida-
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toie1ia ee111e se vastaus Jonka MIJSSOLJNI BR1 mln ehdotuksen 

jOhdosta antoi. Kreivi d'ORhlESSON varustaakin kirjottuksensa 

roSSOLINIn puheesta otsikolla WLe diseours du Duce marque le 

point ele sa pensåe aotuelle" . 

Lehdist.ön tyynestä äätumsävyatä saattaa rivien. välistä 

todeta juuri. tämän kreivi d'ORi.lBSSONin julk1ses't1 lausum.en käsi

tyksen että näet Italian pOlitiikka vaihtelee päivästä toiseen, 

• Jonka vuoksi tä.llaisiln pulle1siin ei tule ki1.Im1ttää liian 

• 

suurta nuomiota. 

4.XI. B:Ilgl8JlIl.1n lcnn1nkaan ei1lnen valtaistuinpuhe par

l_antin aVaJaisissa korostaa Englannin usKollisu.utta Kansalnlli-

10 olle Ja kollakt1viteett.1.k:äs1ttealle. Sitä lukiessaan e1 voi 

väJ.ttyö. käsl'tykseltll, että. tässä piilee suvereenlnen vastaus 

Italian diktaattorin ~lla •. 
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Ulkoa sia1nm1nisteriölle, 

H elsinki. 

J(, . 

Lähetän täten kunnioit~aan Ulkoasiainministeriöl-

18 raporttini n:o 54, joka käsittelee aihetta: 

Ranskan kansanrintaman höltyminen • 

.. .. : ... 



.-- .. 

P ~ R J ~ S ~ ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i ne n . 
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As i a: Ranskan kansanrintaman 

Palatessani Suomesta viikko sitten saatoin heti to

deta että, kuten Helsingissä epäilin, sisäministeri SAIJiNGROn 

itsemurha täällä oli kiihdyttänyt mieliä vielä suuremmassa mää

rässä kuin ulkomaan lehdet, joiden päähuomio juuri silloin oli 

kääntynyt FH/ANCOn hal1ituksen tunnustamiseen Rooman ja Berlii

nin puOlelta, itse asiassa käsittivät. Se selvä mielten rau

hoittuminen. joka oli havaittavissa ennan lähtöäni SUomeen ja 

josta tein selkoa raportissani n :o 52 01i tämän tapahtuman 

k autta t.e.aa saanut pahemman käänteen, mistä ensi kädessä oli

vat ilma1suina eräät uudet ilkeäluontoiset lakot. Nämät suvat 

räikeämmän taustan myö s siitä ymmärrettäväst.ä hermostuneisuudesta 

joka konpmmistipi1reissä heräsi FRANCOn tunnustamisen jobdcsta. 

Ptlateasani tänne saatoin toiselta pUOlen myös havai-

ta et~ tuo ki1htyneisYY's jo oli laskemassa lakkoli1kehän 

oli rauhottumuaa 3a u1komaan leildleaä jo toitotett.u yleislak

ko- 30pa vallankumousvaara oli sen perempi s1vuutetw - mutta 

että toiselta puolen Xspan3an tapahtumat olivat uudelleen val

loUtaaaia1ll.a1ll laaJempaa alaa täkiilUs .. aä pol.Utt.1ses.. elä

mIL.... Tästä oU sel'YilDä ilmaisuna uusiutunut hy~8 halU-

JAKELUOHJE : 

UEI : ••. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
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t uksen kimppuun puut tumattomuusasiusa. Niinpä i tae Leon BLUII 

joutui eräässä vasemmiston kokouksessa epäm1elu1s~en välihuuto

jen kohteeksi ja varsinkin saivat DELBOS ja DAL&DDm kuulla 

kunniansa, edellinen puuttumattcmuuspol1tiikan jatkuva1suuden 

vuoksi. jälk1mäinen 8envuoksi että hän tekee kaikkensa kanmu

nist1solutuksen lopettamiseksi armeijaaaa ja laivastossa. Tie

detään että DALADDm ja DRLBOS viikko sitten - pyhäpäiväniU 

- menivät yhde ssä pääministerin luo selittämään että näissä 

,,1,. uhteissa heidän on vaikea jatkaa yhteistyöU, jollei ta

keita ole olemusa siitä etteivät komnnm1 stit jatka nykyis~ 

t alctiikkaanaa.. 

Pi tkin viikkoa onkin sen"lUoksi sekä Ranskan että ul.

komaan lehdistössä ByJlItä ennusteltu että kamarissa jonain 

kauniina päivänä k~mmn,ni8tit äänestäisivät hallitusta vastaan 

ta1kk:e.. pidättäyty-islvät äänestämästä, jolloin hallituksen ole

me.asaolo vaaraantuisl. Tilaisuus tällaiseen temppuun oUsikin 

• vaikeuksUta löydet'Uivisllll. koska parlllDentti vUkko takaperin 

alott1 ke~stelun obl1gatoor1aan väl1tyksen hyvIksymiaestä 

eiaaUsissa riidoissa. (hallitus saavutti ku1 tenldn täslii. 

sa suuren enlllllll1stön). koska se kohta senjälkec ryhtyi 

kustelem.&IIl s_OlIIalehdistön .. navapauden ~ökaiä kou..

Tast. 1aiata (jonka ui_ käaUtel1' e1 ole lelä loppwm IIUO

rUet. , .1- joata vasta tlUlä viikolla ääneete~), edelle. 

mska vlu. n.1kon lopUla parlllll8ntti käelUeU arkaa ullo

POl11tUsta til.CDe'o'-, m1aU kohta 'alspea, ja 1m __ loPQkaj 

UmIa tmm 10 Pll'.A par~t1a ... alJcaa dea ~ kellkunf,..-

1. bu4je\18ta,. 
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Kävi pien ilmi että kommunistit tulisivat 

~ökkäykBenaä hallitusta vastaan ulkopoliittisen keskustelun 

yhteydessä syyttääkseen si'tä puut t umat tomuusaop1muksen jatkllll.1-

sesta huolimatta siit ä että eräät muut valtiot enemmin taik

ka vähemmän julkisesti sopimusta muka rikkova:t. Ulkopoliitti

nen keskustelu, joka alkoi viime perjantaina (4/la) ja joka 

päättyi seuraavan päivän (toissapäivän) iltana, sai täten ai

van keskeisen merkityksen nykyhetken poliittl se.sa tuoksinassa. 

Ulkoministeri DBLBOSin puhe eli deklaratio • . jolla par

l .amentin keskustelu alkoi, oli lybyenpuoleinen mutta joka koh

dassaan varsin selvä. Imsi työksi hän erittäin voimakkaasti 

painost1 Ranskan vähentymätöntä voimaa ja demokraattisten 

d8Il Jatkuvaa merkitystä, sekä ennenkaikkea. Ranskan yhä 

tuntuvempaa ystävyyttä Englantiin, julistaen 1lm.an pienintäkään 

vare.um.aa että Jos Engl8llti Joutuu provosoimattaaan hyökkäyksen 

alaiseksi, kaikki Ranskan sotavoimat. maalla merellä ja ilmas-

• sa, "apontan6lnent et 1mm.~atement" asetetaan Englannin käTtet

tävikai. Sama lupaus 8IlDettiin Belgialla. 

Ottaen huamioon mitä EDIN äskettäin vastavuoroisesti 

on lauaunut maansa suhteåta Ranskaan, on oikeus todeta e.u. 

Ranskm ja ImglllDIlin suhteet eivät moniin aikoihin, 

t1 eivät koak.n maailmansodan jälkeen, ole olleet niin kiin

teät. 

Ranalcan lehdistö tapanaa m.uk&Sl. ei ole 

~ halUlUlut O"""a. ke'laa siihen peruatusla1lllMeD.. kon

tlibUD. joka Baglaam1Jlaa on ayn-t~ Jrun1nke"" uiolUUoai

kamat-. j0b4oata, DDltta UedAD. että tUll Ii viralllai .. a pii-
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reis,sä asiaa seurat aan erittäin suurella valppaudella koska 

ymmärretään että hall1tuksenvaihdos tai muu mullistus Englan

nissa tietysti ~ vaikuttaa ranakalais-englanti laisten auhtei-

den lämpöaateeseen. 

Katsoen niihin vakuutuksiin jotka Be~ia mnU~8Dl8ll 

päivän sisässä on saanut sekä Lontoos~a etU Pariisista, syn

tyy itsestiiän ajatus etU Be~ian kuningas ehkä menett.el1 sit

tenkin viisaasti kun hän äsket~äin kuten mui.stettaneen painos

ti m.asnaa u1kopol11t t isen orien~inn1n "be~ialaisuutta·. Van 

ZBlU.ANDin seDjä lke1nen käynti Lontoossa ja sen yhteydessä pi

de~ viralliset puheet ovat nekin vielä tuoreessa muistissa. 

Edelleen DELBOS alleviivasi varsin huomattavalla 

lämmöllä presi.dentti ROOSBVXLTin ä skeistä kuuluisaa rauhanpuhet

ta Bu.enos A1resish käyttäen siitä sanoja joiden merki~s on 

silmiinpistävä. On n1.m1ttäin nyttemmin ilmeistä että Ranskan 

nykyiset johh,Jat,. jotka kuten kaikki. ranskalaiset vllpittäDäs

ti 1loi~at ROOS~in vaalista,. mielellään näkisivät Rans

kan. Bng,lannin ja Yhdysvaltain voivan sopia jostain yhteisestä 

dlll1Okraatt1sesta rauhanpolltiikan linjasta. Viime viikot ovatkin 

osoittaneet et\ä aatteellisesti kaikki. ko~e ~evat samaa 

linjaa. Ranskalla on tässä suhteeasa vielä erikoinen syy lA

hennall& Waah1Dgtonia, se nimittäin että se toivoo saavansa 

.ieltä 8U1lra lainan, jota taustaa vaataan on kauottava sitä 

•• 1ktaa e"1:;I. Ranllka todella näkyy olevan neuvotteluissa W .... 

ah1Dgtaaln k~ •• a vanhOjen aotavelkojen uudesta järjeshlysU.. 

los Ranska saia1 .am.er1kasta m.1l.jaarMn dollarin, s.o. noin n 
a11~allr41n traD&;ln. le.1na. m1stA lienee puhe ollai val tion 
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x) 
onneton rahatilsnne ainakin väliaikaisesti pelastettu. 

5. 

Palaan Dl!:LBOSin puheeseen. Hän painosti vahvaaU 

Ranskan j a Pienan Rntenten valtojen jatkuvaa ystävyyttä. Sa

moin löysi hän ystävällisiä sanoja Puolalle. Kansainliiton 

merkitystä j a välttämättömyyttä hän tehost1, tosin myöntäen 

sen tämänhetkisen heikkoustilan. Edelleen hän uudisti 

sä. että ranskalais-venäläinen pakti ensi kädessä on rauhan 

pakti. Tärkeätä oli todeta että DJi:LBOS tehosti Ranskan 

tonta tahtoa status quon säilyttämiseksi Välimerellä - Balea

rl t , Marokko 1 - kohdis taen kuitenkin samalla It ui alle 

ystävällisiä sanoja, jotka Roamaasa ovat herättäneet tyytyväi-

syytt.ä. 

Mitä Saksaan tulee, hän. sanoi että lähentely 

ja Ranskan välillä on "psykoloogisesti mahdollinen eikä käy

tännössä mahdoton- erikoisesti 

molempien maiden rint8llUll11.eshn lqvää tahtoa ' ja 

märätäayst.ä. :Btt.ä puhe tästä huolimatta ei 01e Saksaa mie1-

1yttäuyt., on selvää kun ajattelee miten se vahvisti ranaka

la1s-englantlla1sia suhteita ja miten se uudelleeri' ja osaksi 

enti3tä voimakkaammin löi kiinni suhteen ~eneen Ententean, 

Diläispakti.ta lainkaan puhumatta. 

Puheen tärkein osa oli kuitenkin toisaalla, siinä 

näet että DIlB08 erikoi_st1 a.l1evl1vaai hallltukaen ~1l.rkJc:;pii_ 

tÖlltä pUtö.u jatkuvuti P7Bl1 puUt tumattODlUUS80p1mukse .... 

Kerrat.. että para1k:aa neuvote1~.iin .iitä ku1Dk:a pal.
jon RanKan 01181 ~ makaettua vanhoJa .otavelk:ojun. R 
ka 01181 tC-jomw:t ---n;o- milJOOIl&a 40l1ar1.-. DlUt1öa lfuh1DgtOll 
vaatia1 250. Otakaut&ll1 etU la1llall

" 
.108 se ayJltyy, ettektil

villen korko tul1ai olem-.., noin 4 J.f a 
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distaen selvää. selvemmin että siitä luopuminen veisi yleiseu

r ooppalaiseen konfliktiin. Tosin hän samalla vakuutti Ranskan 

hallituksen tunnustavan vain Valenoian hallituksen Es pan jan 

lailliseksi hallituk seksi~ kieltäen sotivilta puolueilta "so

taakäyv1en" oikeuden - mikä merkitsee että kumpainenkaan e1 

ole oikeutettu ryhtymään saartoto1menpiteisiin jotka voisivat 

kohdistua ranskalaisiin laivoihin. 

Puheen tämä osa, sen painavin, aikaansa1kin sen 

tä sitä seurannut kBskustelu, joka muuten pysytteli hyvin 

korkealla tasolla eikä kertaakaan degeneroitunut hullnaan tai 

temmellykseen, tosiall1sesti muut tui ensi kädessä kansanrinta

men eri ryhmien sisäiseksi selvittelyksi. Kun D~LBOSin 

puhui kollllllln1sti PERI - loistava puhuja jonka Puh~ eräis

sä suhteissa sisälsi hyväksyttäviäk1n ajatuksia - ei 

kättentaputus ollutkaan. havaittavissa muiden ku.in kommunistien 

penkeiltä. Raja 011 kuin veitsellä vedetty. Kansanrintamen 

• r1k.lcoutuminen oli jo tällöin i.l:massa. 

Kun seuraavana päivänä IÅon BWl! nousi puhumaan, 

sali koko puheen aikana, jota kesti lähes tunnin. niin hil

jaa että ol1si kuullut nuppineulan putoavan.1 Hänen puheensa 

ei luonno!j1sft.sj;ikaan ollut mikäHn "taivaanrannan ympärystähys

telylt kuten Ulkoministerin. vaan hän rajoittui puhumaan Rans

kan k:8I18an Ja hall1tukJJen rauhanhalusta, joka pakottaa halli

tukeen jatkamaan D7k:yistl polltlik:k:aansa Rspanjan 

puhe oli tllh4ätt;y kO!DTD!miateja vaataan eik! sen aikana ainoa

kaan kQMnlD1 stl osoittenutkaaP suosiotaan. Sensijaan suosion

osoitukset puheen kestle." ulottuivat ;yhä pitemmB1le keskus-



taan ja oikealle samassa määrässä 10m Leon BI..t.IM puheessaan 

hilj akselleen Ja erittäin taitavasti kohosi puoluejoh.tajan 

turnolta korkeammalle yhteiskansalliselle tasolle. 

Ainoastaan se joka oli läsnä saattaa ynnnärtää kaik

ki ne vivahdukset jotka tuon tunnin kuluessa kamarissa värei

livät . Jos Leon B~ olisi tahtonut kaatua, ei hän olisi 

asettunut sille yhteisisänmaalliselle tasolle j olle hän aset-

• tui, löytäen siinä suhteessa sanoja jotka saavuttivat 

• 

kannatuksen. Rsim.: "Vaikka tämä hallitus ei 

rauhan säilyttämiseksi, emme myöskään pelkää ottaa äär1ll.1I1äistä. 

edesvastuuta jos yhteistä isänmaata loukataan". on1sta muista 

samantapaisista lauseista puhumatta. Vaikka Leon BLOM on an

tanut ymmärtää ettei hän voi jatkaa hallitsamista ilman 

den edellytysten olamassaoloa jotka kansanrintaman valtaan 

lesssa vallitsivat, hän kuitenkin selvä sti tahtoi välttää 

tumista tälllä hetkEfllä ja adressoituikin isänmaallista patos-

ta värähtävässä esityksessään koko Kamarin puoleen, joka ei 

jäänyt näille osaksi uusille äänille kylmäksi. 

Toinen istQntopäivä sai tämän kautta miltei histo-

rialliaen merkityksen .rkä vähimmin niiden lausuntoj en 

joita opposition taholta tehtiin. ' Niinpä ent . pää- ja ulkoml

nisteri FLANDm oli ens1mäinen hyväksymään hallituksen ulkop

lit11kan, niinpä. siksi oikealla oleva tanaa.tikko kuin de D

Rn.t.IS slIloi suaralll: "lbme voi hyväksyä Moskovan 

bJlanJ-. imUa emme voi liioin hyväkayä HITL1m1n _-3.... ;ta Pml. KS!NAIJD lausui seura.va:~ merk:1ll1s.' sana': 

~1ll& on vain kaksi vaalia. 30k0 etaiä Thtei~r.rst& 
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Saks an kansaa taikka kehittää suhteemme oskovaan sotilaslii-
x) 

toksi". Yksinpä oikeiston taholta annettiin ymmärtää että 

äänestäminen Låon BIlJMia v astaan ei j oka suhteessa merkinnyt 

hänen ulkopolitiikkansa v astust amista. 

Jänelltyksen tulos oli BIDW.n puheen jälkeen selvä: 

h allituk.sen puolesta äänestivät ka1.k:ld eri väriset sosialistit 

j a radikaaliporvarH 8ekä joukko keskustan eri puolueita. Tu

los luvuissa: 352 puolesta Ja 1 69 vastaan. 72 kcmDunistia 

pidätty i äänes~yksestä. 

().n vielä l1sättä'lä etui DELBOS puheessaan, kuten 

eivät nmutkaan puhuJat, sanallakaan kosketellut Saksan äskeis

tä päätöstä rikkoa jokiensa suverenihettia rajoU1;a.va:t Ver

saillesin määräykset, ettei liioin viitattu kuin ohimennen 

MUSSOLINIn tunnettuun puheeseen Milanossa Ja että saksalala

japan11 e j n en sopimus, Jota eivät mitkään piirit Ranakusa hy_ 

väksy pi täen sitä aivan n11nh-uin Bnglannissakin on 

vaarallisena maa1lmanka~sonmkselllsena provokationa, jäi k:riti

k01matt.a. 

x x 
x 

Tilanne on tällä hetkellä si1.s varsin paradoksaal1-

nen. Ol.kealltaanhan Leon BIIlMin ollai pi tänyt heiti erota kaumu.

nlstien eaenteen seur&lkaena. ~uksi hän kuulellllla tätä 8UUD

n1 ttel1k1ll. Tä8tä aJ atuka.sta hän ku1 tenkin 

8I111qmaleht1m1eh111e sanoi, ja ulkopoliitti8ta ti-. 
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aanoi haluavansa jäädä niiden periaatteiden toteuttam.1sekB1, 

joiden hyväksi hän on lähenyt kansanrintaman kansaa ta1ate-

lamaan ,. on lupa kysyä. m.i tenkä 

ta.&. Kansanrintaa meni aivan 

Låon BtaK tekee voitavansa sen 

enää saada entistä el1n1lo1maa. 

tätä on bahdollista toteut-

selvästi hajalle, ja Joskin 

p ara1m1. seksi J 

Ja ml tä tekee 

ei se voine 

Låon BLIIM 

niiden porvarien edessä, Jotka ovat häntä äänestäneet? On 

lisättävä että ne keakust.aporvarit jotka radikaalien Ja 

sial1stien kansaa äänestivät luottanuslauseen puolesta, var

maankin tekivät tämän osaksi antaakseen hallitukselle tukea 

sen ulkopoliittisessa toiminnusa ja varmaankin myös koska. 

ei ole tapana Ranakuaa kaataa hallituksia ulkopoliittisiin 

kysymyksiin. He aiten tahtoivat osoittaa ettei heillä ole 

halua antaa. Leon BLDlt41n "kuolla keuneudessa".. sillä hänestä 

Olisi. jos hän nyt ol1si kaatunut.. tullut marttyyri. Onkin 

varmaa että nämä piirit p.lvät suinkaan aio kannattaa häntä 

kun on kySYlQ's hänen sosiaalisista uudistuksistaan ja hänen 

budjetistaan. Näinollen JoudUllllle aikaisemmin taikka myöhfllDT!l1n 

kuitenkin välttämättömään konfliktiin. jollei, Joka on vähElll

mln luultavaa, Leon BLmI avoimesti riko suhtei taan 

te1h1n. 

On näiIlollen paradoksaallst 3. sekin että äänien8llllll1.s

tö. Jonka hän sai Ja joka enemmistö ei olill1 muuttunut viL

heJllll1stölta1, va1kka kml!!lJn ist.1t olisivatkin Unestäneet hall1-

tueta vaataan, itee aa1aas8. ei ole Låon BLDlI1n j 8. hänen 

hall.1tuka.aa en-.1.~ vaan tulevan hall1tukaen anthipoltu 

,n" 'Ybnl!m. 
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Tämä antaa eräänlaista rohkeutta 

olettaa että, minkä 

tulevaisuutta ajatel

less.a. Täytyy näet j o äsket täin 

sä uskalsin sanoa. anskan kansassa vi.ime kuukausina on ta

pahtunut antikommunistinen herääminen, ja että huo~tta sen 

pohj immusests, lIlSailmankatsan.uk:sellisests vssemmi stosj at t elusts 

tosin taatun omistusoikeuden ja kansallisen varakkaisuuden 

POhjalla! - vastuunalaiset henkilöt täällä jo ovat alkaneet 

.. ymmärtää e~tä sisäisen ?Ulan ratka1s.u rauhallista tietä voi 

tapahtua vain sillä edellytyksellä että ensi hallituspula rat

keaa parlamentaarisest.1, s.o. ilman kadun painostusta. Tälle 

toiveelle toiBsapäiväinen äänestys entoi virikettä ollen ehkä 

enteellinen. On myös kuvaavaa että tunnettu radikaali 

pari päivää sitten atinissa julkaisi Pääkirjoituksen, jossa 

nimenomaan san t aan että hallituksen ja yhteiskunnan tehtävä 

on panna hetipaikalla kamnun.1stit muuria vastaan pakottaen 

heidät lupaamaan pysyä alallaan. josk.1n Leon BLtllr kaatuu. 

.. näet vaikeata uskoa että B~ eläisi yli budjettikäsittelyn, 

ja mmRIOT'n lehti Lt~e Nouvelle julkaiseeJcin 

kirjoituksen jonka on kirjoittanut senaatin 

nan Yleiaraportöörl. ent. ministeri GARDBY, joka jo aikaisem

min ja varsinkin devalvatiolakien yhteydessä yhdessä 

saman valiokunnan puheenjohtajan kanssa ankarasti arvosteli 

hallituksen finanssIpolitiikkaa. Kirjoitus valaisee 

edessä olevaa budjett1keakustelua. Xys~s uudesta 

kly näinollen pUvä P&1väU& DTkyhetki"..".,Uk:ai. 

Ketkl miehet mah40111 ... U tulevat Johtoon Jo. IAon 

BImr kaatuu. dUI. puhun S8Uraavaasa raporUss .. 

Ho/~'a 
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Lähet än. t ä ten kunnioi t en Ulkoasiainm1niste-

riölle raporttini n :o 55, joka käsittelee aihetta: 

Geneve .la spanja. 
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Ennenkuin lähdin 9/ 12 Geneve'in neuvostokokouksen töi-

• t ä seuraamaan kävin Ranskan u1.k:an1nisteriössä sekä ministeri 

• 

BARGETONin että ministeri SI GLIn puheilla. llinisteri BARGB-

TONin kanssa plllnl1mme hetken !.1adrid.in-lähetystössämme sattuneista 

tapahtumista. joista jätin hänelle saman oikaisun kuin Havasll

l e ja Le Tem.psille. En t ahtonut kuitenkaan syventyä 

saan t ähän kysymykseen , osaksi koska se loppujen lopuksi ei 

kuulu Pariisln-lähetystölle, osaksi koska heti huanasin BJiRGE

TONin tietävän asia.sta enemmän kuin minä t Puhuimme myös Q,uai 

d'Orsayn suhtautumisesta Ranskan uuden Roomaan lähetettävän 

lähettilään valtakirjaan. mistä ministeri RA.tzGX'roN sanoi ettei 
x) 

mitään ole muuttunut. 

x 
En voi olla mainit s ematta että Neue ZUrcher Zeitung ä sket

täin julkaisi Lontoossa olevalta kirjeenvalhtajaltaan Saamansa 
tiedon, 30nka mukaan para1kaisten englantilais-italialaisten neu
vottelujen yhteydessä olisl syntynyt ajatus että Abessin1an ky_ 
symyksen poistem1seksi päiväjärjestyksestä sovittaisiin että, kun 
Egypti otetaan Kansa!nlilttoon. konstatoitalsiin ettei Addls-Abe
bUS6., ei Goresse. eikä muua.l.l.ake.en Abessiniassa enää ole orga
nisoitua. etiopialaista hallitusvaltaa. 

JAKELUOHJE : 

................... ~~.PJ:'i!,G.. ..... 

UE 2 : A •• 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai minister iölle. 
EI ulkomaaedultukoen Uedoitukalln • 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaaiainminlateriön Uedol

tukann. 
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Keskusteltuani BAR TONin kanssa vielä muutmnista 

vähäpätöisemmistä asioista menin ministeri SIGLIn puheil-

le J jonka t arkoi tuksena oli samoin samana ppäi vänä lähteä 

Geneve 'iin, ja kysyin häneltä mitä hän arvelee Geneve 'issä 

Espanjaan nähden tapahtuvan. Kuten kohta senj ä lkeen ~erra 

Ulkoasia1nministerille puhelimitse mainitsin, I GLI antoi 

minun luottamuksellisesti tietää että Ranskan hallitus viisi 

päivää sitä ennen oli kääntynyt 3nglannin hallituksen puo

l een kysyen olisiko tämä suostuvainen yhteiseen välitys alot

'.;eeseen Espanjan asiassa. Kun Englanti kohta siihen vasta

si myönteisesti, kääntyivät n.ämä hallitukset yhteisesti Roo-

man. oskovan, Berliinin ja Lissabonin hallitusten puoleen 

positiivisine ehdotuksineen. MASSIGLIn luona ollessani oi 

ollut vielä mistään vastausta tullut J mutta IGLI. tiesi 

e t tä oskoven vas taus tulisi olemaan posi t ii vinen. Tässä. yh-

teydessä I GLI s anoi seuraavaa. 

Ranskan ulkoasia1nministeriöllä on jo eräitä 

j a ollut se selvä käsitys että ~ oskovassa se antilini

nottinen or ientatio - MASSIGLI käytti sanaa "vasemmistoten

denssi"l - joka antoi tänä syksynä useamman kuukauden aika

na Moskovan ulkopoliittiselle toiminnalle värityksensä Ja 

josta on ollut näkyv1nä ilmaisuina LITVINOFFIN toissijainen 

asea viime yleiskokouksen aikana ja MAISKYn harmoetunut 

häärääm1nen Lontoossa. ny-ttemm.in on kääntynyt aivan vastak

ka1seksl, s.o. että 1oakova taasen turvautuu jarrutakti1k

tälutää:väsaä toiminnassaan. Syyk

sl tähän UASSIGLr a.nol aen että Moskova ymmärtää menettä

vänsä lEuroopaaaa ke11cJd valttina. Ja syJlpatianaa JOs se 

Jatkaa viimeaikaiata. vallankumoukaelllata aktiviteetti .... 
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Tämä ~IGLIn käsity s 

neve'issä neuv oston käsitellessä 

esiintyi siellä näet eri ttä1n 

ses ti" ja vä l t ti kaikkea mikä 

3 . 

sai t äyden vahvistuksen Ge

:l;spanjan kysymystä. POmJICrnE 

varovaisesti, jopa "porvaril1i

olisi vo1nut vaikeuttaa yksi-

mie lisyyttä neuvostossa. Tiedän että hän t ä ssä mielessä myös 

koetti vaikutt aa Espanjan ulkoministeriin , joka oli saapunut 

Geneve t i1n, mikäli kerrotaan , räikeä puhe taskussaan • 

Luulis1n kuitenkin että Moskovan uuteen 

kaan lännessä v aikutta kaksi muutakin tekijää 

ma1nitsema. Toinen on siinä että Moskovan on täytynyt huoma

:na, miten v a ikeaksi jopa mahdottomaksi sen käy avustaa ai

neellisesti Aspanjaa. Laivojen kul jetus llustaltamereltä Espan

jaan, läpi "vihollisen aluevesien" , ilman sotalaivastollist a 

turvaa, ei ajanpitkään voi olla mikään helppo asia , ei edes 

vaikka laivat kulkisivat O' lann1n , Kreikan tai herra ties 

minkä maan lipun suojassa. Tämä tosiasia on sitä tuntuvampi, 

koska Italian on paljoa helpompi auttaa v astapuolta. 

se että 

kaisessa 

tella. 

To1nen jarrutakt11kan syy on ollut ja on kaiketi 

oskova Jo kauan on tuntenut "palaneen hajua" Kau

Idässä, minkä vuoksi sen on pakko lännessä j arru-

Tämän lisäksi on kai t vielä otettava huomioon se

k1n mahdollisuus että Moskova, Jota olen koko ajan arvellut, 

alunperin on laskenut Madridin hallituksen lopulliseen häviöön~ 

minkä vuoksi se arvelee paremmaksi koettaa välttää sotaliik

ke1dCl. Jatkumista katutrootttin saakka Ja koettaa koettaa koh

distaa toimintansa Kataloniaan. 

Tieto ranllkalaia-englantilaisesta väl1t7salotteesta 
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Julkaistiin vastoin odotustani Ranskassa vielä samana iltana 

ja seuraav ana aanuna Lontoossa. ..sr ää stä puhelinkes ustelusta,l 

istuessani t~IGLIn huoneessa ymmärsin että aikomus oli pi

t ää tieto vie lä kauemmin s~assa. J ostakin syystä , Josta 

en ole päässyt t äysin s elville, I GLI siinä minun is-

tuessani antoi puhelimitse määräyksen kiirehtiä julkaise-

mista.~ 
Luulen että Ranskan ja Znglannin hallitusten a j a tus 

oli sel,lraava. Geneve'iin tullessaan Ranskan ja Englannin 

edustajat eivät vielä tienneet mitä DEL VAYO tulisi 

~l1käli minulle SANDLKR kertoi, DEL VAYO ei ollut Pariisissa 

käydessään hän tuli sitä t ietä Geneve 'iin - tavannut 

ketään huomattavaa henkilöä . Otaksun että Ranska ja Englan

ti tahtoivat pitää vä lity.alotteen takataskussaan Geneve'iä 

varten siltä varalta että. D L VAYOn puhe olisi räikeä ja 

hänen vaatimuksensa liian korkeat . DELBOShan ei tullut Ge

nevetiin OSaksi koska E.Illlm ei sinne tullut mutta osaksi 

myös koska hän pelkäsi mu. VAYOn mahdollisesti asettavan hä

net liian vaikeaan tilan teassen. Julkaisemista kiirehti kai 10 

se seikka että RDliNin piti s!IIllana iltapäivänä puhua ala

huoneesaa. 

En voi tässä yhteydessä olla maini tsentatta että. 

SANDLER minulle paho1otel1 s1 tä tapaa jolla "Ranska taasen 

suhtautuu Kansa.1nl1ittoon-. Minusta tämä SANDLER1n. krit1i.kJd. 

Yhta" h~_ ~ '..fo.I.4 s&a~taa. kohdistua kaikkiin muihin ja täytyy pa-

~.ta. kysyä, eikö s1ttenld.n ollut parempi Juuri taa. "1ooi-

.en garn1tyyrin- herrojen hoitaa asiaa eksponoimatta ensi. 

xl lI1Dkä TUta taU aoocapllD. Jälkeen låLaitin. 
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luokan valtiomiehiä näin arasaa ja epäm1ellyttävässä 

ja säästäen näitä toisiin ehkä tärkeämpiin tehtäviin jotka 
x) 

3spanjan juttu. ehkä vielä tulee tarjoamaan. 

Ennenkuin siirryn Geneve'iin mainit sen vielä seuraa-

'laa. SIGLI selitti välitysalotetta seuraavaati. Samassa. 

hetkessä jolloin DEL VAYQ kääntyi Kansainliiton puoleen pyy-

täen neuvoston kOkoonkutsumista • s1'enj en a s ia eo i1'so sai 

kansainvälisen luemt:9en. Tämän kautta muut hallitukset, 

ovat Geneve ' issä edustettuina. saivat :!ASSIGLIn mukaan 

lisen oikeuden S8lll0in vastata DEL VAYOlle lamsalnv""lisellä 

kielellä , jota välityse.lote merkitsi. On dialektiselta kan

nalta kiintoisaa todeta että DEL V,AYO ensimäisen kokouspäivän 

puheessaan. lähdettyään siitä että Espanjan hallitus ei ms

sään tapauksessa olisi vienyt asiaansa Geneve'iin jos olisi 

ollut kysymys pe kEistä sisäpoliittisesta tilanteesta, veDosi 

juuri siihen että englantilais-ranskalainen välityse.lote to

distaa näidenkin hallitusten myöntävän kysymykselle kansainvä-

lisen Vaaran luonteen, joten spanjan hallituksen alote on 

sitä enemmän puolustettav1ssal Englannin edustaja Lord CRAN

BORNK, jonka suhtautuminen DEL VAYOon kokouksen aikana ei 

liene ollut 
... 

erikoisen sydäInell1nen. huomasi heti tämän tam.-

PIlll ja vutui Bspanjan ulkoministerille ranskala1s-eng,lanti

laisen alottaen päinvastoin johtuneen DEL VAYOn anasta e.lot-

teesta. 

r x 
x 

x 
!IIlN'rKRS olisi eht1D,yt alaa Genev. '11n huollDatta balti

lusasta kokouksena. .llönet ihmettelivät hänen poisjUmistään. 
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6 . 

P anen liitteeksi neuvoston 12/12 yksimielisesti hy

väksymän päät öslauselman. Sen j ohdosta eräitä huomautuksia. 

Päätöslauselma jakautuu neljään artiklaan. \ 

3nsimäisen artiklan ensimäinen kohta toteaa että 

ti lanne Es panjassa on sellainen että paktin artiltlaan II 

vetoaminen on ollut oikeutettua.. 

Saman artik.lan toinen kohta on selvästi tarkoitet

.tu saksalais-japanilai.sta sopilllusta vastaan . jossa senotaan 

että taistelu kommunismia vastaan on ulotettava kaikkialle 

missä se vaan esiintyy. 

Artiklan kolmas kohta oli pitkien yksityisten kes

kustelujen alainen. Sen viittaus paktin artiklaan 10 ( P in

tegrite territoria1e) on selvä , vaikkei artiklaa mai.nita. 

Chilen edustaja koetti näet v iimBiseen saakka vastustaa. tä

män kohdan ottamista päätöslauselmaan, koska hänen hallituk

sensa on tunnustanut fait accompJ.in Etiopiassa. Ranskan ja 

Englannin edustajat taasen vaativat jyrkästi tämän kohdan 

säilyttämistä saadaksean siten kiinnilyödyksi, että neuvosto 

vastustaa kaikkia mahdollisia territoriaalisia muutoksia Ba

le aarien saarilla, arokossa tai Atlantin saarilla.. Chilen 

edustajan oli myönnyttävä, mutta hän sen teki v in sillä 

ehdolla että artiklaa 10 ei nimenomaan mainita. 

Artiklan neljäs kohta toteaa jäsenv tioiden velvol

lisuuden olla intervenoimatta toisen valtion sisäisiin 

hin. Tätä tarkoitti myös Ranskan ulkoministerin huomautus 

toissapäivänä hallituksen. missä hän teki selkoa neuvOston 

kokouksen tulOksina, se näet et~ hän saattoi vakuuttaa 

-suoranaisen interventiOll mahdollisuuden saadun ainakin pro-
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visoorisesti vältetyksi~. 

Pää töslauselman toinen artikla on kai t katsottava 

ainoaksi todeLla positiiviseksi tulokseksi käydyistä neuvotte

luista, siinä kun selvästi todetaan että Lontoon puuttumat

tamuuskamitean toimintaa on vahvi stettav~ Ranskan edustaja 

v:rnNOT sanoikin lausunnoss aan , että puuttumattomuuskamitean työ 

tähän saakka on antanut· hyviä tuloksia mutt että nyt on 

tultu tilanteeseen. joka vaatii "menemistä pi temmälle" tällä 

tiellä. 

Artikl a kolme toteaa vain ett·· neuvosto "avec sym-

pathie t e rvehtii ranska.lais-engl antilaista a.lotetta kansainvä-

lisellä pohjalla". lionian mielestä tätnä artikla ol1si voinut 

olla selvampi ja vOimakkaampi. TUskin erehdyn kun väi tän 

tä sille annet tiin näin ylimalkainen lyhyt muoto. jot ta ei 

etukäteen rajoitet t aisi. alotteen r ealisoint1mahdolli.suuksia. j a 

että helpote t taisiin siten t ietä Roomalle ja Ber liinille,. 

j oiden k iinto as iaan kut en j o s illoin t i edet t iin on minimaa

l inen, vaikkei vä t Roolllan ja Ber liinin hallitukset I silloin vie

lä olleet antaneet lopullis t a vast austa~. Es panj an edust aja 

puolestaan onnistui silmä e t t ä hänen jyrkäs t i esittämänsä 

vaatimus sanan ~6ditatione välttämi seksi hyväksyttiin. 

Ueljä s artikla on omist ettu s odankäynnin 1nb 1m1llia_ 

tyttämiselle uskoen pääsihteerin teh t äväksi .asettaa Kansa1 011 i. 

ton asianomaiset teknilliset orgaanit tämän. piiämäärän palve

lukseen. jos sopiva hetki ilmenee. 

Neljättä artiklaa selvensi Chilen edustajan pitkä 

deklaratio. JOSsa hän vetosi Bspanjan hallituksen puoleen ja 

ehdotti Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle 
azmettavalc ... 
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si tehtäväksi valvoa !.tadridi s sa olevien pakolaisten 

tia ja spanjan hallituksen puo lelta t oi votun g arantian 

teuttamista. ~ästä kysymyksestä olen 

kirjeessä Herr a Ulkoasiainmin i s t erille 

x x 
x 

l a ajemmin t ehnyt 

t . k . 14 p: l t ä .] 

Neuvoston aikaansaannos ei l uonnollisesti voinut 

l a muuta kuin erä iden to1mlntalinjoJen suosittelemista~ J a 

monet pitävät tietysti tulosta heikkona. On kuitenkin mie

lestäni todettava että maailman lehdist.ö ei 'ole t u l osta 

g ateliisoinut eikä heittäytynyt tavalliseen Kansainliitt.oa 

vostelevq.an ironiaanaa. ..11nun mielestäni kokouksella oli huo-

mattava D'.erkitys sikäli että asenteet &elviytyivät. Jos koh

ta on nyvin vähän toiveita tällä hetkellä 

tilaiaen välitysalot t een toteuttamisest.a, niin on kuitenkin 

tässä koetettu keksiä tie joka ehkä psykoloogisen hetken 

t ullessa on varteenotettava. 

Pääpaino jää siis jatkuvast.1 Lontoon puuttumattomuus

komitean toiminnalle. Suurin vaikeus tässä suhteessa kait on 

siinä, mikäli olan oikein ymmärtänyt. että effektii vin.en 

kontrolli. Jota varten Jo on olemassa yksityiskohtainen 
x) 

ma tulee lUan kalliiksi . 

18/12. Tämän ohJelman on ellen CABAI..LRROn hallitus peri
~88. hyväksynyt . Puuttuu siis vain l!'RANCOn hyväksyntä. 

8&noi minulle eUen _ttä hänen mielestään se on 
toteutettava Ja toteutettavi8sa vaikka sekä CABALLiRO että 
P'R.ANOO aen hylkä1sivll.t. 
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gäs Ranskan valtuuskunnan jäsen sanoi ulle luu-

levansa että Rooman ja Berliinin vastustus vä litysalottee-

seen nähde~ riippunee siitä että Italia a Saksa 

ovat lähettäneet tai ovat lähettämäisillään entistä suuram-

.paa avustusta FRANCOlle ja että he eivät tahdo 

toa ennenkuin tämä on tullut perille . On my"skin 

t ä vä että näissä ~eissa COn on mahdotonta aina-

kaan toistaiseksi julkisesti hyväksyä alotetta . Jutta Rans

kan lehdet huomauttavat viime aikoina että sekä Berliinin 

että Rocman kiinto Espanjan kysymykseen on vähenemässä, 

koska se heitä hermostuttaa htä suuressa määrässä kuin 

mui takin. Sanoopa tänään Figaro luulevansa että Rooman Ba-

le ari- harrastus täällä ei uskota näet Italian hallituk-

sen vakuutuksiin ja Berliinin taas lisääntynyt 

vaatimus (!UBB lTROP , SCHACHT ) ovat tarkoitetut lähinnä 

votteluvalteiksi, joita he voisivat käyttää jos/ ensi kädes 

sä Xnglannin kanssa joutuisivat neuvottelemaan desinteresse-
/ 

mentistään Es panjassa. Tässä yhteydessä en voi olla kerto-

mat ta, että kun tapasin Geneve'issä Belgian Bernissä ole

van l ähettilään , kreivi d'URSELin, joka oli Geneve'issä 

observatöörinä. tämä sanoi saaneensa Geneve 'in keskusteluista 

sen ' selvän käsityksen että suurvalloille Espanja jo on toi

Sen luokan kysymys. todelli.sen intressin jo ollessa muual

la. ennenkaikkea Välimeren kysymyksissä . 

MYös on kiinnil.yötävä. minki!. minulle muuan neuvos

ton jäsen vahv1stJ.. että DEL VAYO koko kokouksen aikana e1 

l ausunut ainoatakaan eanaa Jota voitais11.n tulk4ita niin 

tä ~span.1an hallitus vastustaisi väl1tysalotetta. 
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.?1täisin toisarvoisena kysymyksenä sitä , miten tuol

lainen välitystoimi.nta on suoritettava; itse periaate on 

pääasia. utta sen hyväksyminen on v ielä tulevaisuuden 

symys. Tulee tosin kysyneeksi miten nykioloissa esim. ehdo-

tettu kansanäänestys voisi spanjassa käytännöllisesti 

tua . 

alattuani eneve ' istä oli nulla vielä samana 

päi~änä pitkä kahdenkeskinen keskustelu Yhdysvaltain 

sen uuden suurlähettil ään kanssa , jonka luona ensi kertaa 
x) 

kävin . än kertoi Ranskan hallituksen kysyneen hänen mie-

lipidettään, jolloin hän 011 v stannut ha.llituksensa anta

van vä litysalotteelle kuten hän S oi täyden siunauksensa . 

mutta ·lisäsi huomauttaneensa heti Rens an h llitukselle et-

tei hän pUOlestaan usko ol evan mitään mahdoll isuuksia saa-

da FRAl-ICO suostumaan , koska se merkitsisi hänen pelinsä 

loppu a . Hän piti muuten Kiinan tapahtumia ensiluokkaisina 

- hän kävi i tse pari vuotta sitten siellä m.m.. TSHANG 

KAI SHEKi n puheilla ja asett i Moskovan jarrutuspolitiikan 

empimättä näiden t apahtumien kanssa yhteyteen. 

x x 
x 

SUurlähettiläs BULLIT otti minut muuten erikoisen sydä

mellisesti va staan käyttä en läht iessäni maastani mitä kau

neimpi a sanoja. Seuraavana päivänä hän saapui suureen 

taanottoClll!ll8 Tuavallan Presidentin kunniaksi mukanaan 

laaaaiem1ehensä Ja laivastoasiem1ehensä, molemmat täydessä 

univormusaa. 
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18/12 0 Ylläolevaan lisä.ä.n. vielä 

huomioita j a ku lemla. 

11. 

uutamia hajanaisia 

Eräs Ranskan valtuu skunnan jäsen Geneve'issä kertoi mi-

nulle että Ranskan s otilasasiantuntijat, joita on molemmilla 

rintemilla, kertovat yksimielises ti espanj a l sten ainest~ mo

lenm1n puolin olevan vähemmistönä muukalaisten ollessa enem

mistönä . Kun tämän kerroin Amerikan täkäläiselle suurlähetti

läälle hän kivenkovaan väitti tämän tiedon J!RJ.l COon nähden 

vääräksi ja sanoi vannois t a lähtei stä. tietävänsä että l COn 

. joukoissa vielä on noin 80 e s panajalaisia. Hän kertoi 

ten että lCOlla kun hän alot ti hyökkäyksen :Jadridia 

taan ei ollu"C kuin 18 , 00 miestä. 

Eräs korkea unkarilainen u seari, joka on kolme 

vuotta tais"&ellut maailmansodan aikana ve .äläisiä vastaan , 

kertoi minulle saaneensa venä läisistä sotilaina sen käsityk

sen että ovat mainioita puolustautumaan mutta mindottom1a 

hyökkäämään . Hän ei voi olla asettamat t a tätä kokemusta yh

teyteen sen kanssa että Uadridin puolustus sai vallan toi

senl:.aisen tehon heti kun venäläisiä alkoi Uittyä halli tus

joukko 1h.in. 

Voinee sanoa että s panjaasa ei ainoastaan mitellä 

maailman.k:atsomukse llisia aseita vaan myös todellisia aseita, 

jopa sellaisiakin uusia keksintöjä, joita nyt ensi kertaa 

kOkeillaan. Niinpä on väitetty relata refero - että 

läiset lentokoneet olisivat osoittautuneet saksalaisia paran

miksi ja että samoin venäläiset tankit olisivat paljoa te

hokkaampia kuin italialaiset. 
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Se mikä ylem.pänä. sivulla 1 on kerrottu 1 annin 

halusta tunnustaa Abessiniassa fait accompli, saa lisävalais

tusta käyntini kautt.a ministeri BARG TOr in luona, koskien mi

n isteri !mICHin valtakirjaa, mistä tänään olen lähet " nyt 

lasähkeen n :o fR. Y11äoleva oli kirjoitettu ennenkuin !ll.inua 

pyydettiin asiasta tiedustelemaan täkäl ä isen ulkoministeriön 

mielipidettä • 

x x 
x 

Lopuksi vielä allev1ivaan että Ranska nyt kuten 

nen pysyy jyrkästi puut tumat tomuussopimukse kannalla, jota 

s e kaikin voimin koettaa vahvistaa. Eilen fi' . EllEN alahuo

neessa erään kysymyksen johdosta selitti ettei hänellä ole 

mi tään tOdistuksia siitä että Ranskan hallitus olis i tätä 

sopimusta r ikkonut. Tästä huo1imatta IiJ,ns,kan hallituksella 

on suuria vaikeuksia estääkseen vapaae toisten t r afi1.kk1a Rans 

kan kautta. Si inä suhteessa l ehdist ö vaatii yhä jyrkempi ä 

toimenpiteitä. ~ållä he~kellä kuitenkin Rans kan hallituksen 

koko k i1nto on parlament issa. jossa paraikaa talousarvlota 

käsi t ellää.n - merkillistä kyllä ainakin tähän asti siksi hy_ 

väl lä tuloksella ettei sellais~a pari viikkoa sitten uska1-

tanut toivoa. Siitä seuraavassa rapor tissa. 
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Liite 1. 

DSOLUTI<B. 

Le Conse11, 

APrl. avo1r entendu 1.. ob.ervat1on. tormu16e. 

devant lu1. 

1. 

Con.tatant qu'11 a 6t6 appe16 a exaa1ner une 

.1tuat1on qU1, aux ter... de l'art1cle 11 du Paote, 8st 

de nature a atteoter le. relat1on. internat10nale s et qui 

.eneoe per .u1te de troubler la pa1x ou la bonne ent8nte 

entre net10na dont 1& pa1% d6pen4. 

COlle1Un.nt que cette bonne 8ntente don hr. 

_1Iltenu. 8&01a 'gerd au r6S1ae 1nt6r1eur 4 •• Btata. 

Bappelant le 4ev01r qui 1noaab. a tout EtU el. 

r.ep.oter l'1nt6sr1t6 terr1tor1ale et l'iIld8p.n4ano. pol1-

'1qu. 4tun autre Btat, devo1r qu1, e~ oe qu1 oonoern. 1 .. 

... brae de la 80016t' d.. Mat10lla, • 'te re~onnu per 1 • 

Paote. 

j1tlza. qu. tout xtat .et 4all8 ltobl1get1o~ 4 • 

• ta'e'elllr 4'lll,.rventloa 4aIla le. attaire. 1n"r1eure. 4'un 

a.tre Sta'. 

II. 

COn8146raat qu. 1& or6at1on 4'un CO.1t' 4e non-

intervent1en et 1.. ellsas ... nt. pr1. a oet 'sar4 ., ...... . 

• ttaa,1r.nt ,.. prillo1,.. o1ed.e.u. 'noIlo' •• 

Intoza6 q.. 4. nouv .. ux .ttort. .ont ~.". au 

•• iIl 4. o. Oaai" POQr rendre plu. .tt1oao. .on aot1oll. 

1lOu.. •• ' per l"'a1t11 ... _t 4. ..aur.. ele oOlltrele, 40a' 
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1& neee.sit' deTlent de plus en plus urgente. 

Beeo1lll1al1d. aux meJabres de 1& Soei~t6 repr6.enU. 

au Oomlt6 de Londre. de ne rlan n6&llgar pour rendre 

auaal atrict. que poa.1ble 18a engagement. de non-1nter

Tentlon .t prendre 1.. meaur.. approprl'.. pour aasuer 

sane d'la1 UD centrele .ttleaoe 'e lt.~out1on ,.. dlt. 

engag .. ent •• 

lII • 

Voit aTeo a,apathl. l'a.tlon qul ~ent d"tre 

entrepr1e. aur 1e plan lnternatlonal per 18 BOJ8U1le-Unl et 

1& Frano. pour 'carter 1.. 'angar. que 1& prolongatlon 'e 

1"ta1o de eho... aetue1 .n E.pagne talt wourlr ~ 1& pal% 

et ~ 1& bonne entante eDtr. 1.. nationa. 

IV. 

Conata1oe qU'11 exiate en ralatlon avee 1a pr6e 

.ant. altuat10n de. prob1 .... "ordre hu.anltatre au .uJet 

daaquela une aotlon 

.10 hUllaJll tatre •• 10 

po •• lbl •• 

ooordou6a 

.ouhal tab 1. 

de oaracUre 

dana 1e plu8 

1nternat1onal 

bret 461&1 

B.oonnalt en outre que pour 1& reoon.truotion ~ 

1&quel1e l'''pagn. pourra aToir l proo6'er, une aaai.tane. 

1nternationa~. peut au •• t Itr. .oUheltab1e. 

ft auton.. 1e S.or6ta1re p .... el l pr8ter 1& 

oo11&borat1on d.. ..rv10.. t.ohn1qu.. ,. 1& 80016" , •• 

• aUon. .1 Ue ooo.aion opporTaa. • • . pr'.ent •• 


