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Salainen. 

Koki Hi rota, J apan in uuden hallituksen pääministerl. o1l 

ulkomin i sterinä kahdessa edel l isessä Japan.in halli tuksesaa. Kiinal

la el ole syytä erlkoiseen iloon mUiatellessa, mitä Pohjols-Klinan 

tapahtumista ja ylimalkaan kiinalais.japanllaislsta suhteista on 

tältä ajalta noteerattavissa. Kuropalalsessa lehdlstössä esilntyy 

useln kanta, jonka mukaan J apanin ml1itarlstlpiirit ova~ määrän

neet tapahtumain kulun kllnala1s-japanlla1s1ssa suhteissa ... apanin 

ulkoasiainmi nisteriO on tamän käs1tyakannan mukaan edustanut sov1n

nollisEll1pa a asennetta Kiinaan nähdell i Täällä ollaan vakuutettuja, 

että japanilaisten tavo1 tteet Kiinassa ovat pohJalaan samat s11 tä 

riippumatta, mitkä piirit niitä edustavat tal ajavat. Eroavaisuut- . 

ta on vain kBinoissa ja menettelytavoissa, joilla päämääriin pyri

tään. Bot1lasp11rien kB1not ja välinee1l: eroava.t samalla tavalla 

d1plCAlllllattien käyttamlatä kuin .. oaa paperinen nootti tukinammuk

aeata. Molemmat tekijapl1rU koet tua t aikaanaaada CIIline keinoi

neen, minkä auinkin Tol_t. :11 ole 1bae, Joe plentä kateutta j. 

kilpailua joaltUa aJll~. Mutta ae on Tallan to18'- kuin er1lll1el1-

a,.,.. pälllll.lriaU.. 

ninan joh._t pl1.l'lt e1T1t odota auutoeta Japenin poli-

t11k&aa. D,inaaD Dlhde, .ua palll&lrl1n Wl ... Bel.ll1kuun 81lDDd 

JAKELUOHJE , 

•. _---_._--_ .. _._.~~.~~~.! __ ........... ............... . 
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ja senjälkeisten päivien Tokion tapahtumat käsitetään täällä ratkaise

vasti sisäpoliittisista syistä johtuviksi. Nämä syyt tulevat luonnolli

sesti antamaan v0 1!D8 kkaasti värinsä. Hirotan sisäpolit11kalle ja si11n1. 

noudatettavalle suunnalle, Ollaan vakuutettuja, että Japanin uuden 

litukBen menettelytavat ulko~sla suhteltakin hoidettaessa saavat uu

den värityksen, Ulkoministeriö ja sotilaspiirit eivät esiinny kilpaile

vina tekijöinä ainakaan niin paljon kuin aika1sanmin. 

Onko tamä K11nalle edullista vai vahingollista, s11 tä käyvät 

tt käsitykset täällä eri suuntiin, Toisaalta väitetään, että H1rota, joka 

aiko1m.en 011 Kiinan tasava.llan peru.stajan tri sun xat-aenin hmkllö

kohtainen ystävä, e1 tavoittele nopeata etenemistä Ki1na~ suunnalla, 

Väitetään, että hän olisi taipuvainen luopumaan viime vuoden lopulla 

PohjoisooK11nassa hanki tuista sotilaallisista eduista, au tonoomisista 

h81lituks1sta ja neuvostoista sekä antamaan ohjakset siel1&. yksi.n aan .. 

kingin käsiin, jos se tunnustaisi Mandahukuon, anta1s~ varmuuden siitä, 

ettei Kiina vaste.1~udessa liittoile Neuvosto.Venäjän kanssa, suostui

si luovuttamaan Pohjois .. Kiinan raaka-a1.nevar8stot oIapa41n teollisuuden 

• käytettäväks1 ynnä aikella 8U.opeudella ostamaan ja kuluttamaan japani .. 

lais1a teollisuustuottelta. Väitetään, että Hlrota ollsl tyytyvälnen 

välietappina Umäntapalseen Pohjois-K11nan status quothon. Konet k11na

laiset p11rit olisl va t taipuvaiset sopeutumaan ma1nl ttuun suuntajärjes

telyyn. Toisaalta huomautet&an ~aa, että tällalnen politllkka 011s1 

K11nalle eri ttUn vaarallinen, KaJldshukuo olisl lopullisesti mennyttä, 

se tai ttaiai Tastustuksea kärjen vastaisuudessa ja tukahdutta1s1 kan-

salliaen ltsepuolU8tuahensen. 
Biro_ on ohju..s8aan, aikäli kuin se .10 on selT", julista-

nut noudattftUa Toiakaa. ja rl1pp~ton1ia ulkopolitiikkaa, '1'1.1111. 

,..arretaan, että XUnaan Jdh4_ se ..rki'ta18i T01a1- keakittamista 

Jhwiae, eri piiri .. hJTl.kaJldll ohJ_n aJ.a1ae.n, m1Dk& llpiY1ennia. 
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sä eI muIden val~ojen ~oivamuksls~ paljon piita~ta~sl. P~ääriin 

koetettaia1in pääatä rauhallisin keinoin, s.o. Ilman avointa taiste

lua, Japanin taloudel lisesta tilasta riIppuen. 

Japanin lyhytaikaisella suurläheitlläällä Kiinassa, Haohl

ro .uHalla 011 viime viikolla vii~enä eri päivänä kolmiaen tuntia 

kulloinkin keataneet; D8uvottelu~ Kiinan uuden ulkoministerin, kenra.-

11 Tahang Tshunin kanssa ja lopuksi lyhyt neu.vottelu kenraali TahiaJl8 

Kal-shekin kanssa. NäIssä neuvotteluissa aelV1t81tlin molemmin puo

lin käsltyskan~oj. välisistä riltaky.,mykslatä. Luotettavan kertoman 

mukaan eI entistä parempaa sovinnon pohjaa lOydetty, sillä Kiinan t.

holta oltiin edelleen haluttomia tunnustamaan Kandahukuon itsenäi-

sYJ8. Iieuvottelut ovat kuitenkin suurestI selventäneet käsityk.siä, 

~ltalla 011 senjälkeen kahtena päivänä neuvotteluita ShaDgbUss. 

Japanin ulkama:lsen edu.stuks8D tUllä sekä Etelä- että Keski-Kiinassa 

työskeDteleväin miesten kanssa. Hän Jatkoi neuvotteluj.an Tients1nia

sä PohJols-Kiinassa toimivain Japanin edustajain kanasa. T1ents1nis

tä .ulta jatkoI matkaansa Jlandahukuohon j. sIeltä edelleen Tokioon 

• vastaanottaakaeen Hlrotan hall1~uksesaa h8Delle varatun ulkominiate

rin aalkun. 

Jap~ täkäläinen pääkon81l1 ltero lahil, Joka lik1 viik-

koina aiirtn Ualtä m1n1sier1ksi SiiUl11n, mainItsi minulle Uedua

teluunl, voiaiko hän jotain kertoa neuvottelujen tuloksiste, että 

hIn puole.taan pltaä todennakOl.ena Japanin politIikan aaanean auun

tavlivaaaa näi •• ä n.uvot~lula.a. TodennakOlaeati maailmalle kuuluu 

vlha __ .alaa Pohjol.-K11naata, Jainit81 hän .inoa.t .... 

'1'I&llä ei uakota H1ro~ hallituk.en pitkään ikään, .1111.. 

uin .anot __ , Birota .1 vol ..... niin pitldUl. tinan.si- ja teolli 

sUDspilr1.n .rI.tlai •••• a ~lkutua~1l .... , araeljan bu4j.tin pal.m 

~a ••• a ja -»&talOl1 •• n patr10tl..ta· palfoDD4ssa, .ttä .e aj.o 

oloon tnd7'tlJ.a:1 ~a· kiaDV1IQ1D& •• UJatmä ·.oUl ..... 8a1 .. pl1l'e

jaa. 
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Niinkuin tunnettua, on Kiinan nykyinen hallitusmuoto Neu-

vosto-V'enäjän esikuvien jälkee.n muovalltu, mutta esU v1aan mutkb:

kaamp1 kOnstrukt10. Sen pohja ja perustus on Kuom1ntang, kansallis

pUOlue, K11nan vallankumouksen ahjo ja kasvatusla1 tOSt VallankUmo .. 

uksen 1sä trl Sun Jat~en jätt1 per1nnöks1 joukon opetuks1a ja dok

meja, jo1ta koetetaan seurata. Yksi nHstä on, että Kuomintang1n 

val ta kauden. Kiinan kansan kouluutuksen parlamentariseen halli tus

tapaan on päätyt t ävä suunnilleen näinä aikoina. 

Kerroin viime Joulukuun 10 päivältä olleessa raportissa 

Kuomintangin kongre sseista . Näiltä kongresseilta saadun toimeks1-

annon perusteella on nyt totmeenpenevan keskuskomitean vakinainen 

komitea valmis t an t lain uudesta hallitusmuodosta päättäV!!.n kansal

liskokouksen (National Peoplets Congress ot Ch1na) valinnasta. 

Kansalliskokous kokoontuu ensi marraskuun 12 päivänä. 

Siinä on 800 - 1.200 jäsentä, joista 35 - 40 prosentt1a er1 ammat

tien Ja v1rkBkun ta 1n val1 tsemia ja 60 - 65 pro sentt1a maan er1 ku1-

m1lta valittuja kansanedustaJ1a. 

Äånioikeua on sukupuoleen katsomatta kaikilla 25 vuotta 

täyttäneillä kansala1silla samantapa1sin rajo1tuks1n ku1n yleensä 

muissakin kansanval ta1sissa maissa. Er1koisuutena on mainittava, 

JAKELUOHJE, 

Tavallinen. 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIoIkal ministerlOlle. 
Ei ulkomaaeduatuk.en tiedoitukoiln. 
Ei ulkom •• eduliukaen. mutta ulkoasiainministeriön tiedol ... 

tukiIIn. 



että oopiumin nauttimisesta tai kaupitsemisesta tavatuilta kielletään 

äI1nio ikeus • 

Kansanedustajaehdokkaiden asettaminen on hupaisesti järjes-

tetty. Paikalliset ballintoelimet asettavat yhteisesti p11reissään 

kymmenkertaisen m.ätU-än ehdokkaita. Kaakuntahallitukset karsivat n11tä 

puolella. Tästä määrästä asettaa sitten keskushallitus kolme mieleis

tään vaalilistalle. Äänestyksen jälkeen saapuu eniten ääniä saanut 

kansalliskokoukseen. Hiukan samantapainen on myös ammattien ja virka

kunte1n edustajaehdokkaiden valinta, tosin välikäsien osuus valinnas-

• ss on vähän pienempi. 

• 

Edustajia lähettävät myöskin merentaka1set k11nalaiset, 

Tibet, molemmat Mongoliat sekä Mendshukuoksi muodostuneet entiset 

Kiinan maakunnat. Edustajain valinnasta päättävät kul tenkln Nenkingin 

viranomaiset. 

Onko Kiinan kansa kypsä parlamentariseen ballitustapaac, 
on gsYf!J.Ys ,1 

/ mistä käSitykset voivat hyvin olla vastakkaisia. Kys yin tuonnottain 

Kiinan uuden hallitusmuoto- ja perustuslakiehdotukaen varsinaiselta 

laatiJalta, trl.Tohn C. H. WU'lta, mikä hänen käSi.tyksensä asiasta 

on.~i ole odotettava samannäköistä asiankäsittelyä kuin Europan ~-

lamenteissa. Samalla tavalla kuin kiinalainen eroaa europala~sesta, 

eroaa myös Kiinan parlamentarisnl europalaisesta. Kansan kehitys me

nee Kiinassa mopeammin eteenpäin kuin saattaa uskoakaan sellainen, 

Jolla ei ole Ula1auutta perusteellisten huomioiden tekoon." - 5enta

painen oli tämän arvosaapidetyn o1keusoppineen yl1malkais8sti lausuma 
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Nankingissa Julkaistiin Jo heinäkuun 17 päivänä 1938 laki, 

millä pakollinen asevelvollisuus säädett i in. Tämä l aki saatettii n vax-

tt sina1sesti voimaan viime kuussa. 

Lain mukaan ova t kaikki miespuoliset kansalaiset 18 - 45 

ikävuoteen velvolliset "kansala1spalvelukseen" (o1t1zens' servioe), 

m1käli he eivät ole vakinaisessa sotapalveluksessa. Kansala1spelveluk

sessa oleville annetaan rflUhana1kana sotilaallista opetusta. Sota-a1-

kana on heidSn taas tultava varsinaiseen sotapalvelukseen. Kansala1a

palveluksen johdon Järjestävät ja mäSräävat sotilaskasvatWcsen yli

tarkastaja ja opetusm1nis teriö. Kansalaispal veluksessa olevia tarkoi

tetaan käyttää yhteiskunnan hyväksi osittain Saksasta saa~ujen ea1-

,tt m .. kkien mukaan ja os ttain kenraali Tshiang Kai-shekin "uuden elämän" 

liikkeen hengessä. 

Varsinaisessa aotapal veluksessa oleva t kuuluvat Joko altti1 .. 

v1ai1n, pysyväisiin "-1 reserv1joukkoih1n (aot1ve, regular or reserft) •. 

Aktl1v1palvalultaessa ollaan kakm. vuott. 20 - 2 5 1käftOalen välillä, 

pa1 ta1 erikoiaJoukoissa e I l tavalla. ~11 vipalveli.uksesta vapau tUDeet 

jUvät kuudeks1 vuodu..1 pyayvUat_ jOukkojen k1rjo1h1n. He1cl1.n 011 

r8UhaD a1kaDa OM ,"-va 0 ••• JaIlOövere1h1ll j. aota-a1kana palattava 

akU1T1palvelultae ....... v1jouklto1h1n kuulutaan '0 vuoden lkllD ja 

JAKELUOHJE. 

UI 1: ... 

Jakeluohjemalleja : 
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koskeva t s itä samat sota-ajan määräykset kuin pysyväisiäkin joukkoja. 

ÅIllletun 18m t äytäntöönpano jää suurelta osaltaan mB.akUIlta

hallitusten tehtäväksi Nankingin ohjeiden mukaan. Toimeenpanoon on 

pohjoisissa maakunnissa saamani luotettavan tiedon mukaan jo ryhdyt

ty. 

Niinkuin tunnettua, on Kiinan sotavo ima pestattua joukkoa, 

lukuunottamatta Kwangtungin ja Kwangsin maakUIltia, s.o. Kaa.onin mie 

ten valta~uetta, missä pakollinen asev elvollisuus o~ pari vuotta 

ollut voimassa. Yleisen asevelvollisuuden voimaansaattamine n Kiinassa 

• on epällElllättä IIBrkkitapaus maan kehityksessä . Sotilaat ovat halki 

vuosituhansien olleet täällä vierottua ja halveksittua joukkoa, lu

kuunottamatta korkeimpia hUippuja, joita myöskin on enemmän pelät ty 

kuin kunnioitettu. Tllmä johtuu ennenkai.kkea kansan rauhaarakastavas

ta luonteesta, mille asekätinen agressio toisia kansoja vastaan ja 

sotilasurotöiden palvonta on perin pohjin vierasta. Vallankumouksen 

Jälkeisinä vuosina on sotllassäädyn arvo hitaasti kohonnut, mutta hy

vin hitaasti, sillä kenraalien kapinat ja arme i jain väliset riit8i-

suudet ynnä se tosiasia, että armeijan palvelukseen on vain barvoin 

• saatu maan lahjakkBimpia nuoria miehiä, ovat ylläpitäneet veirontaa ö 

Kenraall Tsbiang Kai .. shekin tannokka:assa ja älykkäässä joh

dossa on 8OtaV01m8.i..n kunnioitus parhaillaan voimakkaasti nousemas_. 

Armeijan riveissä kas'V8.tetaan nuorisoa ylimmän johtajan ihanteisiin. 

Sotllaspalveluksesta eronneet eivät ole enää ihmisten Silmissä latent 

Usia hullgaaneja, vaan hyväkäytöka1s1ä ja työhalulsla nuoria miehiä. 

Ennen ol1si vanha arvosta.an kl1nnlpitävä perhe tuskin antanut po 

sa armeij an varsinaisiin riveihin, ei edes upseerikouluun. Nyt saa.,.t 

oppikoulujen pOjat säännöllistä 8Otllaskouluutusta. Armeijan arvo ko

hoaa heidän a1lm1ssäln. Yleinen henkinen murros on tässä suhteessa 

tapahtumassa. Mainitun seikan ja maan puolustuatarpeet huomioonoU •• n 

on Nanlting nyt uakal tanut 17htya uu41atukaiin. 
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Muutamalla K11nan sotavoimia vala1sevalla numerotiedolla 

liene e mIelenkiintonsa tässä yhteydessä. Aivan tuoretta aineistoa ei 

ole käytettävissä. Vuoden 1934 alussa ilmoitetaan NankIngin välItt~* 

mässä johdossa olleiden sotavoimain tehneen 1.318.580, Kwangtungin 

KwangsI n 157.200 ynnä maakuntahallitusten 523.850 eli yhteensä 

1 . 999 .630 miest ä . Laivaston miehistD ei ollut täyttä 15,000. Ilmavoi

mista tiedetään, e t t ä niihin kuului 326 lentokonetta. Ilmavoimain väi

tetään sen jälkeen msvanee.D. noin v11s1nkGl'te1siksi. 

Minkälaatuista kiinalainen sotilasaines on, 

maan edes arvoval tnsten ensikäden kertomain perusteella. 

läinen pääkonsuli, eversti H. Krie el , ker ioi tuonnottain 

sa palveluksessa olleen ja auistaakseni viime syyskorvalla täal tä 

maahansa palanneen saksalaisen kenraali von Seeokin vekuuttaneen, 

t ä sotilasaines on hyvää, kun sillä vain on kunnoll1nen johto, 

tus ja aselstus. Näihin seikkoihin nähden on Kiina von Seeckin kr~i

tyksen mukaan oikealla kelli tyksen tiellA. KotimaaSsa kasvatettu l'.uor1 

upseeristo pystyy jo hyv1n tebtAvl1nsA. Huonot tinanssit vain tekevAt 

suurta kiusaa ja raskaasta tykistöstA ja teoke1sta on kovaa puutetta. 

tt Upseerin palkka kenraali.ta allluutnanttiin vaihtelee 800 - 42 Sheng-

hain 4011ari1n kuukaudessa, mihin mHräf1n tulee l1sSka1 v&rUstusrallat 

ja jotWcin muuta vähäistä. Kansall1shenge juurruttamiseen sekä 

riston ettA miehiatlSn keskuudessa kuulutaan pantavu suurta painoa. 
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Salainen. 

N11nkuin tunnet tua, allekir joi tt i va t Ulko~ongolia j a Neu

vosto- Venäj ä viime kuun 12 päivänä keskinäistä avunantoa tarkoittavan 

~ paktin, mikä koskee tapauksia , joi ssa jompi kump i maa joutuu hyökkäyk

sen kohteeksi kolmannen taholta i TlImän pöytäkirjan muotoon laadi tun 

pakt i n tekstin jätti Neuvosto-Venäjän täkäläinen suurlähe tiläs t.k. 

• 

2 päivänä Nankingin hallituksalle. 

Nankingin hallitus, kB~soen että Neuvosto-Venäjä oli alle

kir joitta:mal.la main i t un pöytäkirjan loukarmut toukokuun 31 päiVänä 

1924 Pelpingissä solm1ttua k11nalais .. venäläistll sopimus ta, millä K11-

nan tasavallan suvereniteett1 Ulko~ongoliaan tunnustettiin, esitti 

t.k. 7 päivänä protestinsa uutta paktla vastaan väittäen, että pöy-

täk1rja.n allekirjoittaminen sisältää Kiinan suvereniteet1n loukkauk ... 

sen. Nanking e1 katso pakt1a 1 tseään s1 tovaka1, vaan "lai ttomaksl" 

asl8,kirjaksi, 

Nanklngin protest inoottlin vastasl Neuvosto-Venäjä nootll

la seuraavalta pälvältä selittäen Kiinan protestin a1hattomakBi, kos

ka muka palctin aolmimlne-n e1 mitmkään loukkaa nlnan suVl!l1'8nlteetUa 

Ulko-Kongol1aaaa. Se e1 a1aällä .. a-alueell1sia vaatimuksia Neuvosto

Venä31Ul hyväksi eUä muuta jur1141a1a td tekUllisia olosuht81 ta Kii

nan, Neuvoa to-Vcä3än ja Ulko~&Ol18D väl1llä. Vastauanootisaa v11-
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tataen ennakkotapauksena Neuvosto-Venäjan lIukdenissa syysk9Ussa 1924 

aolmimaan sopimukseen autonoomisen lIandshurian slllolsen käskynbal

tian marse.l.kka Tshang Ts()oolin1.n kanssa, mitä sopimusta vastaan K11na 

e1 muka protestoinut. Vast8.uanootln lopussa arkailema ttomasti eal te

tään väite, että uusi paktl on sopusoinnussa sekä Ulko~ongo11an et

tä Kiinan etujEll kanssa, 

Neuvosto-Venäjan nootti antoi Nankingille vielä aiheen toi

seen protest1.noottiin, mikä jätetti1.n t,k. 11 päi~. Siinä kumotaan 

NeuvostoaVenäjän o~otti in sisältynyt viittaus Kukdenin sopimukaean 

esilläolevaan soveltumattomana ennakkotapauksena, sillä Kiinan halli

tus protesto i aikanaan lIukdenin sopimusta vastaan eikä se tullutkaan 

voimaan ennenkuin keskusha11ltusten Vä111lä 011 asiasta er1koisestl 

sov1ttu, 

Jouduin tolssa pälvänä Espanjan pääkonsulin luo~ lJhyeen 

keskuste l u un Neuvosto-Menäjän täkäläisen suurlähettl1äAn Bogamolotr1n 

kansaa noo t tien va:J.hdosta. Kysyin hanEll käs1 tyställD sen m8l"kl tyltsestä 

k11Dala1a-venälä1s1lle suhteille, Puhu'teltavanl täydellisesti t01sar

v01atl aalan, sanoen, ette1 K11nell.e. ole vuoslkausll.1.n ollut lal11n-

• noll181& tai muita yhteyksiä Ulko-Mongo11aan eikä se niiden uudelleen 

.11.r.1.atla1~ä 11ene ajatellutkaan. Koko juttu on Nenkingln kasmelta 

akate_1ste ajatusten vaihtoa, mihin se on ryhtynyt vain Japanin pa 1-

nostukaesta ja a1 U hyviteU.IlkBeen, 

Klinalaisella teholla oltlin vähän hamma.tyneltä ailtä, 

etU Neuvosto-Venäjä niin kierteladtta tunnusti ninan .uverenit .. -

tin Ulko-Mongol1aan; Sen o_t taäl1ä kai ua.SJamat pol11U1aia oloja

k1n •• uraa ..... puolittain unohtan .. t. niDe ulkoaalaimll1n1atarlCSn 

ShenpalD. W1a1ato ... ~UJIn aYo1meaU, .tU prot.Ua k11nhU 

japea1la1n_ pa1nonua. KUnalaiaeUa bnDal'-, ael.Uewan _1nUua

.. Waiatoa .. , e1 8uvartD1te.tin .me..,. Ul.ko~l1a8" ole IlU.U-
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rikaan onnettomuus. Vakavampi olisl sen menetys jo Slnkianglssa, 

s ä , niinkuin , t unnettua , neuvostolaisten suhteet väestOOn tasaisestl 

vahvistuva t . Neuvosto-Ven ä j ä voisl sopivaksi katsananaan 

mennä lnpimuk.siln tamänkin Ki inan maaJrunnan kenssa Nanklngin selän 

takana. Tätä mahdollisuutta sllmäll äpi täen el Nanking näit mielellään 

kys ~yksessäolevasta paktlsta muodostuvan ennakkotapausta ö 

Asiallisest i katsoenban jutussa on kysymys Japanin ja Neu

vosto - Venäjän suhte':' t j a näi-den maiden valmistautumisesta vastai

••• n votmain koetukseen , Kiina on siinä vähäinen tek ijä, Se voi kes

t äVin juriidis1.n perustein pi taä uutta paktia arvottomana. Mutta se 

e1 muuta tilannetta eikä vaikuta tapah tuma1.n kulkuun. JOku kiinalai

nen lehti on 1nnoissaan k~olttanut Ianklngi~ menemään Kan sainliit

toon, jos pak)1a e1 pureta. Luulen kuiteJ:l!d.n . että Nanking todel li

suudessa on puolittain yhtamie ltä Litvinor:rin kanssa siitä . että 

t 1 on hyvä Je.pan1.n imper1al1s t1s1a pyrkimykslä silmällä pitäen. Kl1-

nal.ainen lehd1sW, jonka johtavia kirjoituksia kaks1 täkäläistä eu

ropalaiskielistä lehteä s ä ännOllis esti selostaa, on varsin kovasana 

nen Neuvosto-Venäjää kohtaan. nähden paktissa iskun kiinalaisQve~~

lä1s1ä ystävyysauhteita vastaan sekä valittaen, että Kiina on vol

mattomuudessaan pakoltettu sietämään nyt samaa kohtelua Neuvosto

Venäjän taholta, mitä J apanl on viime vuosina harjoittanut. 

Täkäläisen japanila1sen lehdistön kannalle, mltä myös 00-

ropala1skielisten lehtien välityksellä on t ilaisuus s aännOl11sesti 

seurata, 011 kuvaa .... a. että ennen Ba.kingin protestia kuin kuorossa 

väitett1in Kiinan ja Neuvosto-Venäjän välillä olevan salaisen sopi

muksen, minkä kärki on tähdätty Japania vastaan. Juuri sen seikan, 

ettei Nanlc1ng1sta alkanut kuulua protestia, .anottiin täetll. olevan 

hJTlnä todistuksena. Kun protesU esitettiin ja Ieuvosto-Venäjä 011 

.Uhan vutennut. väittivät japt.nila1s.' lehdet .u .. n, ettei 
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Nanking ilmai se.ti v almistele voimakei noja suvereniteet tinsa suoj e

lemiseks i, todistavan salai s en sop imuksen olemassaolosta. Koko pro

t estointi samo inkuin myask in pohjois i ssa ma akunnissa käyt~vä 

l u kommunisteja vastaan on vain peliä ja teeskentelyä. Kiina 

suudessa näkee kernaasti kommunismin l e veneVän pohjoisiin maakunti 

sa t oivoen sen vai keuttavan olojen vakiintamista japanilaisella 

t ävai kut uksella. - Tähän s wntaan japmlllaiset lehdet. . 

Tällaiset vä1 t teet ovat kyllä sellaisenaan perätt~ät, 

käli on kysJ'llYB Nankingi n hal lituks en kannas t a ja sopimuksi sta , mut

ta niissä on kuitenkin siksi paljonf oSiOlOjenkin heija stus ta, että 

on syytä t uonanpana B1i'äkin erikseen tarkastella . 

Konsuli: II. vV ;' ~ ~ 
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sera plus n~cessaire . C'est ce qul 
_'est prodUit en 1925 ; les trOupes 
soviHlques ont qultU le terrltol
re de la Republlque mOllgole d~s 
QUe leur presence a ~~ Jugee Inu
tUe. 

VClel le texte de ce protocole : Artlcle IV. - Ce prOtocole est 
_En ralsOn des relatloos aml- . rCdlge en rUSSe et en mongol et 

cales qul n'ont Jamais cess~ les deux textes [Ollt egeJement 
d ex!ster cntre J'U.R.B.B. et Ja RC- fOi. 
publlQue mongole depuls Que le I Ce protocole entrera en v1-
terrltoire de cette dernlere a ~~ gueur des QU'U aura e~ 9igne 
debarrasse. en 1921. avec I'alde de par les partles eontraetantes. n 
l'armee rouge. des detachements est conclu POUr une dUUe de 10 
de gardes blancs aecompagnant ans. -;- Tass 
les forces mlllta1res qul nvalenL I 
envahi le terrltolre ele 1'U.R.8.8. 
et guldes par Je desir de d~ten-
dre la eause de la paIx en Ext.r6-
me-Orlent et de conSOlIder l'aml
tie Qul les unlt;es deux pays ont 

. decld~ de eonll.rmer. gOus la tor
me du Pre&ent protocole. I'ae
COrd qUi ex1stalt entre eUx de
puLs le 27 novembre 1934. Par 
cet accord les deux pays S'en
gagent a se pr~ter une assIstan
ce mutuelJe, par tous lef me
yens posslbles. alin de prevenlr 
toute menaee d'agresslon mlli
tatre contre l'Un d'en\re e1llt eli 
ele s'aJder mutuellement dans le 
cas oil la RCpubllque mongole 
ou I'U .R.8.S. S eralt attaqu~e 
par une autre pujssa.nce . 

Artlele 1. - Pour le eas oil une 
pU1ssa.nee menaceraJt d'lottaquer 
la RepUbllque IIIllIlgole ou 
1'U.R.S.8 .. ces deux Hat8 s'en
gagent a etudler eonjOlntement 
la s1tuatlon et a prendre les 
mesures nt!celaa1res pour assu
rer la 1IlcurI~ ele leurs ten1to1-
res respectlfs. 

ArtIde U. - Le8 gougel'lle-
menle de 1'U.R.8.S. et de la RC

,pubUque mongole S'engagent. au 
cas OI'J 1'1Dl des IIIgnataJr$ aeraJt 
vleUme d'\D1e agreaIDn, å se 
preter une assIatanee mUWelle 
dana tous Ies doma1nea, y CODI-
prta le dOlDaIne mWta1re. I 

Art1cle m - n est bien en
teDdu qlle Iea UOUPe& d'UU des 
sIcnatairea QUl lI6JOW'neront 8UI' i 
le terrltolre de l'autl'e, en appU
eatton dea utleles 1 OlI U . IIC re
t1rerout d68 que )eur prWence De 

l:lnki ngi n 1 proteR t i nootti 
p t t i n johda . t a , 

7. Iv. 1 936. 
La Dreml~re note de Drotesta 

tlon du gouvernement ehlnols en 
date du 7 avrU etalt alnsl eon
cue: 

-Votre Exeellenc:e. 
-Le 2 rourant l'aJ eu I'hon-

neUr de recevolr de VOI; malns 
une eople d'un protocole signe 
par le gouvemement de 
1'U.R.8.8. et 18 Morurolle e~
r1eunt. 

-Je vous rappelle que I'artlele 5 
de I'accorcl sur leo prlnc!pes ge
~raux devant servtr de base au 
re.rlement de la Questlon mon
gole entre la RepubUqUe de Chl
ne et l'U.R.S.8 .. ~ le 31 ~aJ 
1m. est aJnst con~u : eLe gou
vemement de I'UR.8.8 . reeon
nalt qUe la MonIQUe extt!rleure 
l!IIt partio lntearante de la Cht-I ne et 11 respecte la IKl'IveraJent~ 
de la C!Ilne dans eette rt!gIon .• I «La MongoUe ex~r1eure etant 
putle ln~te de la ChIn". 
aucune PUiSSance etrang~re n'a 
le dnIIt de conelure avee eli .. 
aueun traJ~ ou IUlCOrd. La. 8Igna
ture d'un protocole entre la Mon
goI)e ext4!rteure et te gouveme
ment IIOYUtlQue, au m@r1s de 
I'enaqement prls pat la Rusatp. 
envers la Ch1ne, COnstltue sana 
aueun doute un empletement IUI' 
la lIOuveratnete de la Chlne et 
lDle v101atlon dl! I'nccord aIno
IIO\'I6t1Que de 1m. 

ele n1s dOllC obU&e de pro
te8ter mergtquement et de Ge
elarer qae la lIIa1ature du pro&ocole en lI1I*Ion _ 1\lqaIe, 
Que le IOUftmelDIIlt ehlnOls ne 
.... .,.. reeonnaltre !:et aceont 
et QU'U ne IICllt en aucun c:as 
etre ue par la I1II1atur. de la 
loI4!IIaoIIe a&6rIellru 



• 

• 

I:Oflko van Vllfl t '18 :lanki n _i n 
1 pr oteRt inoo tjin , 

O. I Y. 1936 . 

Le 8 avrU M. LltvinofI avalt I 
rl!pondu å la protestatfon chl - I nolSe par la now sUI,anw : 

eLe 7 an1l, vous m'avez remJs 
Ulle cople de la note que vocre 
gouvernemellt. remettalt en me
me temps å loi. 50g0molotl. am
bassadeur de ntB.S.S. en Chine. 
La note d~lare Que la stgnature 
d'U.nl protocO!e entre les gouver
nements sovt~thlue et mongol 

I constltuc une vtolatlon de la I 
souverainete chlnotse et est In
compatlble avec l'accord slnO
sovt~tlque du 31 mars 1924. 

<.En rl!ponse å. cette note. j'al 
I'honneur de d~larer ce qUl SIIlt : 
le gouvernement sovMtlque ne 
peUt pas approuver I'lntcrpret:l
tion du pacte ruSS(}-mongol ex
posee dans la note du gOuveme
ment chlnols et, par consequent, 
U estlme que la protcstatlon de 
la Chlne est InjllStlMe. 

eLa slgnature de ce PBCtc ne 
vlole en rlen la sOuveraincte de 
Ja Chlne. car \l n 'accorde aucu
ne concesslon terrltOIiale ,å la 
Russle en MongoUe. 

«La slgnature du protocole ne 
change nen aux relatlons entre 
la RU&1e et la Chlne et entre la 
Russle et la MongoUe. 

- La Russle a concl.u l'accord 
en QuesUon en restant convaln
cue Qu 'lI ne porte nullement at
tclnte å I'BCCOrd sino-sovtetlQue 
de Pl!ldn de 1924. 

-Le gouvernement sOVletlQuc 
contlrme. par 18 pr~te. que 
cet accord reste en vlgueur en 
Ce QUl le concerne. 

eEn ce Qul concerne le droit 
d 'Ull gouvernement etranger de 
conclure un a{:cord avec une 
provlnce aULonome de la Chine. 
11 suftlt de rappeler que. le 20 
septembre 1924. Ies SOvlets ont 
conclu un accord avec le gou
vernement de Mandchourte. sans : 
s'attlrer aucune protestatlon du 
gouvernement de \.8 RepubUque 
chlnolse De plus. ce dernler rc
connut QUC I'accord qUl venalt 
d'etre sigM å Moukden I!talt 
Q;ussl valable que l'accord de 
P~ldn . 

_ II ra ut ~gaJement noter que 
le pacte russo-mongol n 'est pas 
dlrigl! contre les autres puiSsan
ces, pulsQu'lI ne dolt entrer en 
vlgueur que sl I'U.R.S.S. ou la 
RepubUque mongole sont vIctI 
mes d'une agresslon et sont obU
gees de dl!tcndre leurs terrlLoI-
res. 

_ Le gouvernement sovietlque 
se voit don~ obUee de rejeter 
la protcstatlon chlnolse qul 
n 'est pas j.ustl.llee. n est ·certaln 
que le gcuvernemen t chlnOlS 
comprendra que le pacte russo
mongol n 'est pas mcompatible 
avec 1 accord de Pekm et qu 11 
est favorable aux interets de la 
MongoUe comme å ceux de la 
Chtne. » - Reuter 

iank ingi n II ro to~tino o tt1 , 

11. IV . 1 936 . 

VÖICI le texte de la note adres
ree å M. Bogom"lotl qul La 
transmetltra å Moscoo : 

.Votre Exce1lence. 
eConcernant la slgnature <1" 

prntocole d'assIstance mutuelle 
entre le gouvemement de 1'0 R -
SS . et 1. Mon~olle ext~rle" .... 
j'al eu l'honneur de vous adres
rer le 7 anU une n.ote de pra
testatlon . dlsant que la slgnatu 
re du nrotocole constltualt un 
em!)ll!t~ment sur la souveralnet<' 
de la C:'lne et une infraetlon 

u trall.(> slno-sovletlQue de 
1924 c que le gouvemement n~ 
pouvalt l1as reconnaltre ce c!.\ . 
cnment. 

eLe 9 avr1J. vous m 'avez :em :~ 
une cople de la note adreS3?e au I 
charge d'Atlalres de Ch!n e a 
Toldo ;par le commlsSalre Sc,Tle
tlque aux AtJalres I!trangerr.s. I'n 
reponse å la protest:ltlo.l r.I1 '
nolse. 

oLa note d~clare Que ele gou
vernement sovletlque contlrme. 
une fo ls de plus. que l'accora 
cl-dessus (accord slno-sovll!tl
QUC" de 1924) reste en vlgueur en 
ce qUl conceme I'U.R.S.S . 

eJ 'a\ prls note du fal t que le 
gouvernement de I'U.R.S.S . re
connalt oar lå meme que la 
Mongolie exterleure est partlr 
ln grante de la Chlne. et qu'U 

I s'engaie å respecter la souve
ralnete de la Chlne dans cette 
reilon. ' I _Cependant, je suls obllge de 
conslderer comme sans fonde
ment lee erplicatlons donn~s 1 
par le gouvernement sovt~tlque 
en ce qUl concerne la slgnature I 
du protocole russo-mongol. Va,,- ' 
cord signe å Moukden . en 1924-
avec les Sovlets. et qUl est cltc 
dans la note de r~ponse. r. e 
peut pas ette consldere comme 
un precMent pour le protocOle 
actuel. 

eLa note sOVl~tlque d!t que la 
slgnature de cet accord n'a pro
VOque aucune protestatl.on de la 
part du gouvernement cht .00 15. 
mals cela est Inexact En ~a:t
te, avant Que cet accord n'alt Ct1 
soomls par les autoIit~ locales 
:l u gouvernement central et ap
prouve par celul-cl comme an
nexe au tralte slno-sovh!tlque, 
le minlstere des Atralres etran
g~res å Peldn avalt proteste au
pres de I'ambassadeur sOVletlque 
eru Chlne le 25 septembre et le 11 
C"Ctobre 1924, et le repr~sentant 
dlplomatlQue chJnols å Moscou 
avalt egnlement proteste aupres 
rlu gOuvemement sovl~t·que. 

e Ce n'es QU'apres que cet 
accord eOt ete approuve par le 
gouvernement central P.t apres 
que les formallt~ legales d'usage 
~ussent ~t~ remolles. que le I':OU
vemement chlnols a falt savolr 
3.'J gouvernement russe. en mars 
1925. Que I'accord de Moukden 
Hait apprcuvt! et consldere com
me une annexe de l 'accor(1 5100-
sovl~tlque de 19M. 

e Atnsl, I'accord de Moukden, 
QU1 etalt å l'orlglne un acte m~ 
gal du gouvernement soVletlque, 
un aete eontralre aux coutumes 
InternatlC'nales. a eLe lega.use par 
la sUlte par le gouvemement cht
nols. On ne peut donc pas dtre 
Que cet accord constltue un pre
cedent autorlsant Ie 
ment soVletlque a 
pactes avec les aULortLes 
chlnOl8es. 
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Olen kahteen kertaan a1ka1aeDm1n kosketellut llhettlm1aaän1 

raporteissa SakSCl suhtautumista Kauko1dän tilfdlteeseen, ennen kaikkea 

• Japanin valtauspo11tiikkaan .... aian mannermaalla. Saksan j. llantahu

kuon kaupallisen sop1muk8en allekirjoittem1nen t.k. 1 pä1v&na Tokion 

ulkoas1a1nm1nisteriOssä on taas .JIUl71itänyt .j&tustenvaihtoa lQBlJIlyk-

• 

sa.ta. 

SopimuksEll si.1.l1y-ksest 1. kerrotaan, että sen mukaan on Ken t

.hukuolla tilaisuu. mmä sak.UIl :ybdEll 'YUoden. kuluessa enal kuun 1 

pl.1vlatä alkaen 100.000.000 juanin edestä tuotteitaan. saksa mat.aa 

ostoistaan Z/4 ulkomaisessa ~luutaaaa ja 1/4 omilla markoillaan. jot

ka Kantsllukuo 81 tten käy-ttäa. aakaala1st8ll tuotte4.den ostamiseen. J08 

Sak.an ~luutt ... seJll& tekee täyden mälrllJl ostamisen mahdo,ttamaksi, 

Toidam s1 ta. vähezl. tai. .s.na ZIS.OOO.OOO juan1l1a. TImIIlkin mIarI.n auo

rittaJR1sessa IlalltahukuoD on noudatettava ma1n1ttua 'Yaluutteauhd.tta. 

Japanin kauppata.een muodo.tu •••• ko'Y1n .~118ekai seka .. kens •• 

Sakaall. pUl.1al aopiauka. IlUlaD olla olkau kaapeuaUojl.rjMtel71-

hiÅ •• eu'YO"elu1h~ IIOpiauka_ uuambelall on 17hdT'ta.. ellll& huhU-

kuun alJaa •• i 'tUOma. 
SOp1auke. tuot .... , taloudelliaet e4Rt o_t suhteelliaen 

-.laUae' ..... on IlaDl.1nI. 'YUoalla ollut åk& , .. kain aoJapapu~ 

"AKELUOH"E, 

~Tall.1uIa. - ---

... : ... 

...... luo"""""".J., 
T ... ...... 
T_I ....... ja 1 ....... ................... mlnlatwlOlle. 
EI u"'~ tIedoItuIIalln. 
EI uUt~. mutta u ... oaIaInmlnl ......... tIedoI

tubIIn. 

.. 
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oataja. Hanklnnat on tä~JIlyt meJc ... ulkCIIII.iaella ftluutalla, mk!. 

sellcka on estlLnyt osloojen noue_lata sella1a1in mU.r11n kuin 9Ilksa 

raBvapulaas.an ollal tahtonut, 

Täällä kauan vllPJlleen sakaan läheloyskunnan Johtaja tr1 

Otto G. K1ep. joka sopimuksen aakaalaist8n puolesta alleklrjoitti 

(Mantahukuon puolea1öa ~ekirjoittl~en TOklossa oleva suurlähettiläs 

Ha1eh Chleh-ahih), ?UtU palattuallD tänne 'l'Okiosta, ettei. hILn ole 

olkeastaan mitu.n kauppasopimusta al.lakirjolttanut, vaan ainoastaan 

avustallut k:8.ppaauhtel.den jlrjesMlan1aeaal Mantahukuon kanssa. So

pimus 011 ta-.a.llinen -trade underatanUng- 1ll11an vählntäklln pol 11 t

~lata .ek1t1Sta. Saksan vlrallisesta kannasta lennätett11n täkäll1-

s111e lehdille. ettl valn llk:alm1ellsyy. volsi tehdystä sop1muk:aea_ 

lO7i1l muuta kuin papukauppaa. 

K1iDalA1nen lahdist.ö, • .aoinlcuin täklllinen ulkamaalainen

kin, on huomattavalla. mielenki1nnolla seu.rannut trl Kiepin ma\koja. 

HIn lahti tllltIL t.k. 5 p11v1.n1. Hongkong11n ja 81a11D aamanluontoi

alin tehtlviin •• i.sä hIn pohj01sempanakin liikkui. Kielet näyttivät 

1öaalll 7leenal rauhoittuneen mitä aopimuks8n pollittisi1n tarkoitus-

• per11n tule ••• iinpä Shangba1ssa llmeat7Tä k.araal1 T.hlang Kai-sh.-

kin lIn~kaDDattaj. "Ta Kong Pao" kirjoitti .1itl t.k. 7 päivänä to-

4et.n, .ttä sop1laua on puhtaasti kaupallinen llma p1enintäklaa po

UUtata ... k1t18t1 .• Sopimuksella e1 .188ll.1ln tapaukseasa voi olla 

_rk:i 1018" huhu111un japenUa1a __ kaala1 .. n 111 ton rak.nnuaa1nek:8:1ina. 

..... aikaa kuUakin 1_4.t brrtolvd Jlank1ngin puol1-

v1l'eJ.la.aU e.Uua.a ftl,Ut.lunaa •• tta kJal'Dl7kBe.aLol.ft eop1llu 

on aola1ttu. Se aanotUiD loukkaa .. Kiinan suft1'8enlsia koskeat 

.uutta ja ole ...... 1 ~t"'ukuoD 'tunnuataia. kohU 4. taeto. aU-

la aCIIJlIaIka~ .1 "1 olla 1lau jlLrj ..... uJ'j • .-'.Ua. ftId eit. 

"",,"kta jo _U .ua~ 1Akn1 W ... utua •• 'M IIaIlta!mk\1Oa JIal.l1-
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tua on ilmoittanut lähe t tävlnaä vakinaisen kauppav&tuutetun Berli

niin. Täksi edus'tajakal ilmoitetaan n1m1tettävän japanila1nsa Hijoshl 

Ka~o (Chief of the oommereial a4minist~tion 

Bureau of the Fore1gn otfioe of llanohukuo). 

Shanghain huoma ttann kiinalainen päivälehti "Shun Pao" ot

taa sopimukseen "generaliaa1mOn" lehdastä poikkeavan kannan 181suen, 

eUä "eplUlemättä Umän kauppa.aopimukaen järjestäjä on era. maa. joka 

.voittelee Aasian hallintaa. Tämä maa tahtoo sopia kiinteammät suh-

teet Saksaan. Tästä syystä se on veJ..m1& antamaan Se.ksalle vähäisiä 

kaupallisia etuukal. Kantahukuossa. Kun sojapspujc 'V8.stikkeeksi saa 

raskasta taisteluaseistusta, ovat kaupQ kyllä kannattavat." 

Olan sopimuksen johdosta keskustellut sekä Saksan Ukäläi

sen pääkonsulin, evarsti Kriebelin, että pääkonsulinviraston ja suur

lähetystön yhteisen kaupal lis en neuvoksen von Winterfeldln kanssa. 

Ko18Dlll&t kiel.tävät jyrkbti sopimuksen poliittisen merkityksen, edel

lamainittu viell väittäen, ettet Saksalla ole ainakaan tällä het kellä 

halua osallistua sellaisten poliittisten päamä~ian tavoittelemiseen 

Kaukoidässä, joihin muutamilla tahoilla Saksan oletetaan pyrkivän. 

• Virallisten. edustajain väitteet pitänevät pylcybe~keen näh-

den pa1kk8llsa. Kutta tietä tapehtumiEll kehitykselle, mikä voi johtaa 

sakaala1s-japanilalseen 11~ttoon, on sopimuksella tasoitettu. Tietoi

suus tai pikaaminkin tunne jonkunlaisesta sukulaisuudesta. erinäisls

~ä hallinnollisissa menettely1ie.vo1ssa ja ideoissa, mikä aulrula1.suua 

ei ayveaml.ltä katso_ tosin ole suuri, Toi johtaa eta1mälD edelleen 

ybtymlkohtia, joiden lCyt8misesaä ybteinen vihollinen, Beuvosto-

jä, on erinoainen kl1hoUn. 

Toisaalta saaa tarntsee n1nal1 markkinoita tuottei tienaa 

aijoittam1.eka1 ybtä hyrtn kuin mikälD muukaUl .a. Oppa se paru. 
kuukaut_ ollutkin toisella Sijalla ninan tuontimaid8ll jouko ... , 
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Japanin sivuuttaen. Saksa tietää vallan hyvin, että J apanin ambitioi

den totrutuminen .tasian mantereel la tulee vähentamään Sakaan mahdolli

suuksi a . Toisaalta t ietoisuus, mikä on täällä kaikille ulkomaalaisille 

yhteinen, että tuskin on olemassa mitään mah tia uropan ollessa polii 

ti sest i niin rikkirevitty kuin se nykyis in on, Joka pystyisi likivuo

sina t ehokkaas ti hidastuttame.an Japanin tunkEll tumista yhä syvemmälle 

.&.asian ma.ntereella, pakottaa Saksan taloudellisissa vaikEllksf s saan so

peutumaan täkäläiseen tilanteeseen mahdollisuuksien puitteissa ja sol

mimaan lehmänkauppoja Japanin kanssa • 

Miten Saksan sent et Kaukoidässä kehittyvät, riippuu sen 

omista oloista ja yleisen poliittisen tilanteen muovautumisesta. Kii

naa ei Saksa ole suinkaan yl1Snantanut. Se muutti äsken täällä ole van 

lähetystönsä suurlähetystöksi ja on talven kuluessa muutenkin lis 

nyt edustustoJensa työvo1mia. Se käyttää propagandan ja määr ätietoi

sen työn kaikkia keinoja asemansa ja arvovaltansa 

lä - ja verra ttain hyvällä menestyksellä. 
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Salainen . 

RAPORTTI n: 0 6 . /0 JH:' , 
Shanghaissa 22 p: nä , touko" k uuta UL:3ö~ 

"!" , ~ b 
A s i a : ,·11,1Ja.u",:p!i'..lm",K .. t, ;,A" , ~,1J,J:,Q§, ~, .0 s sa . 

Ja eni ja Venäjä .ova t saaneet uuden Kiinankin aikana har jo1.1; 

taa haiAäilemätöntä pel iään Kiinan uvereniteetin a lais t en ma akuntain 

kanssa tämän menettelyn johtamat ta Kiinassa voimakkaisiin näkyviin 

suuttumuksen purkaukBlin inittuje ma ta t ai niiden kensala sia koh-

teen. Voisi helposti joutua siihen käsitykseen . et tä Kiina ei ainoas

taan ole sotilaalli sest i liian heikko puolu tautuakseen, vaan myös 

sen siVistyneistö yhä vielä kansal listuntoa vallIa ja maansa tulevai

s\ludesta välinpi tdmätön . T!lmä ei pidä enää paikkaansa . 

Ilman hyviä ha::tkilökohtaisia suhteita sellaisiin kiinalai

siin piireihin, joissa ollaan tietoisia tapahtumain kulusta 18ajemma~

ta kautta maan, Joko johte. viin leh t1miehiin tai korkeampaan virkamie-

4t histöön , ei kiinalaisista mielialan reagioista saa täyttä selvää . Tä

käläinen ulkomaalaiskie1inen lehdistö pääsee käsiksi vain tgrkeimpään. 

Kiinalainen eI voi kovan ennekkosensuurin vuoksi niitä ilmiöitä juuri 

lainkaan seura ta. 
W 

NäinfOrlut laita myöskin Kiinan mahdolliseen Kansainliiton 

neuvoston paikkaan nähden. Ulkomainen lehdistö ei ole asiaan kajonnut 

kuIn uudl Isten muodossa. Kiinalaisessa taas, sikäli kuin käyte ttävissä 

.olevat lähteet pitävät paikkansa, on ~1noastaan k.olmessa artikkelissa 

as1aa koak8teltu. 

JAKELU.oHJE , 

,_." .. _-""-,,_.~~!~!~,!,- '''''' '''_.,'- "', ',,',""'" 

"'" "","" '~- ,, ~-""""" _ .. , ,:" " """ ... " ".". ,, '''' . " """ "",,, , 
UE 2 : A .. 

Jak.luohj.m.llej. : 

T .... llln.n. 
T .... lllnen j. 1I.1k.1 , """, mini.terilllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltuktlln. 
EI ulkomaaedultukten. mutta ulkoulainmlnl.tecllln tledoi. 

tukaUn. 
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Toimituskunnaltaan kiinalais~erikalainen, mutta omista

Jistoltaan kiinalainen Shangha1ssa ilmestyvä "China Press", vi1tat

tuaan v.k. 29 p ivän johtava ssa kirjoituksessaan Kiinan ikäviin ko

kemuksiin Kansainliiton jäsenvaltioiden suhtautumisesta asiaan, ke

hoittaa pahantuulisesti odot tamaan lopullisia päätöksiä. Lehti 

telee syitä, yleisesti hyvin tunnet tujs, jotka ovat saattaneet Kii

nan tavoittelemaan paikkaa, Lehti huoe auttas, että on väärin antaa 

Turkille aasialaisen vallan sija ja erkitys Kansa inl1itossa, sillä 

Turkki ei missään 0101sss v01si vaikuttaa s uuriin re. tka 1Bu1hin 

assa eikä olla niissä tekijäma1den tulkkina. 

Nank l ng1n hallitusta likellä oleva pe1pingil ~inen "Ta Kung 

Pae" sanoo 30/4 joh tavassaan Kansainliiton hyötyv!l..n Kiinan jäsennyy-

destä neuvostossa enemmän kuin Kiinan . Jos Liitto tahtoo seurata vä-

littamästi yhä uhkaav~si muodostuvaa 

tä kiirehtiä kiinnittämään Kiina neuvostoon, varsinkin kun Japani ei 

enää tule kYSl'lllykseen. "Me luulemme, ettei Liiton toiminta ole aivan 

hyödytön ollut eiVätkä tuleva1suuden mahdollisuudet ole kokonaen toi

vottoma.1J." Liiton heikkoutta, mikä johtuu pääasiallisesti niin mo-

• nien maiden puuttumisesta jäsenten joukosta, voidaan osittain auttaa 
, 

Kiinan valinnalla Neuvostoon. 

T1ents1nllä1nen "Yi Shih Pao", pohjo isten lojal1stien leh

ti, esittää 11/5 epäilyksenc~, tokko Liiton vähentyvä arvovalta tulee 

nousemaan Kiinan valinnasta neuvostoon . "E1 Kiinankaan asema kohennu . 
tästä jäsennyydestä. Kiina 011 aikoinaan e1-Takina iBena jäsenenä neu-

vostossa. Mantsburian tapahtumain jälkeen sitä ei enää 1'I1littu. Ta.-

U'voistaminen kymmenst muun ei-vakinaisen neuvos,ton jäsene n kanssa, 

jotka kaikki ovat pikku vel to ja, ilahduttaa vähän. Olisi erehdys 1 

1., että Kiinan jäeeDJlyya neuvostossa estäisi Japanin ja 'tkamasta 

aua.tuapol1t11kkaans. Kiina •••• Li~tto on lakannut olemasta ase .otfc 
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ehkäisemiseksi. Sen heikkous on käynyt ilmi J4antshurian ja .bessin1an 

selkksuksissa. Kuitenkin Liitto pysyy arvokkaana kansainvälisen yhte1 

työn elimenä. Se on monella tavalla auttanut Kiinaa kansa1lisessa jäl

leenrakennustyössä. Teknillisiä asientuntijoita on lähetetty auttamaan 

suunnite lmain toimeenpanossa. Jos Kiina on neuvoston jäsen, sen on he1 

pampi jatkaa tätä yhteistyötään taloudellisissa ja kulttuur1tehtävis 

Senvuokli1, vaikka olis 1kin erheellistä luulI .. , että Kiinan jSsennyys 

neuvostossa parantais1 sen kensainvälistä asemaa, on myöskin väärin 

olettaa, ettei valinta neuvostoon auttaisi yhtään mitään." 

Koskettelin raportiss&ni n:o 18 viime syyskuun 27 päivä1tä 

K11nan virallisten piirien kllntaa jäsen.nyyskysymyksen silloiseen val

heeseen. Mikäli siitä täällä saa lisäse1vyyttä, vois i sanoa, ettei se 

asiallisesti ole muuttunut eikä voinutkaan muuttua. 

Keskusteluni useiden yhtä hyvin hellitus- kuin muidenkin si

vistyne1den k11nalaisten piirien käsityskantoja peri.n pohjin tuntevaln 

henk.llöiden kanssa ovat johtaneet siihen käsi tykseen, ettei Kiina ta

voittele neuvoston jäsennyyttä niin paljon sen käytännöllisen mErki

tyksen vuoksi kuin saadakseen julkisen tunnustuksen tasavartai sena jä-

• senenä kansojen perheessä. Kiinan varat ovat vähäiset itsensä ja saa 

tustensa mainostamiseks1 Kuropassa, minkä arvovaltaisena. järjestönä 

Kiina asiallisesti katsoen Kansai~liittoa pitää. U.S.A. suhtautuu 

Kiinaan myötätuntoisemm1n. ja tunteekin tätä maata parelDlllin. Kiinan 

nimen k11nnittäminen. vaikkapa vain yhdeksi TUodekai. Europen korkeim

man neuvoaton Jäsenluetteloon tyydyttää kiinalaista mie1tä. Se on 

.än abit10kYSJlllYB kuin käytännöllinen. 
, 

TIIIlä e1 luonnoll18 esU voi olla sanoualehdiatä iluan muuta 

luettav1,Jsa. Mutta 8i ta sel. vemm1n SC!lll tuntee pUetyaan luottamukselli

seen k08ketukseen w.l. TeU tuneen ki1nal.a1sen kans8a. Ki1nalainenk:in lcan--8.11istunto on herlDnyt. Sen reag10t loukkaub1a va8ta_ e1 vat 018 
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tä rajut kuin monessa muussa maassa, missä aseellista voimaakin on 

riittävästi selkänojaksi. Se on jossakin määrin sent1mentaalisesti 

sisaAntuijottava ja haavojaan hautova, mutta tuskin pitkävihainen. 

Kansall1stuntoa europalaisessa mielessä voidaan kuitenkin sanoa 

valvautuneeksl vain maan "sivistyneistössä", s.o. lukutaitoisten 

joukossa, Joita nykyisi n lasketaan olevan noin 70 miljoonaa. Mutta 

jokainen kulikin vihaa japanilaista Ja osoittaa sen, m1ssä suink1n 

rohkenee, jolle1 ole toimeentulossaan heistä riippuvainen. 

Kansa1nl11Jto;n neuvostoon on etupäässä tasavertaisuuden 

sen tavoittelua Europan kansa1n puolelta , kuten sanottu. 

Konsuli: II , .. A/ ,,,,: ~~ "" . 
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Shanghai ss a 1.3 p : n ä kasA .. kuu t a 19--·ze-. 

Asia: 
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.................................................................................................• . 

Kun kS1tonila1sten Johtaja Hu Hen-.m1n kuulausl 51 tten kuo11, 

oletettiin monilla taholl1a, e1ötä 10pu1l.15en sov1nnon aikaansaaminen 

Hanklng1n Ja Kanton1n Väl111ä 011s1 nyt helpottunut. äankingin halli

tus Järjesti su.ruj1lhlla oikein .'"",,,kaupalla sekä Hankinglssa että 

Shenghaissa ja mulssa keskushallituksen Välittömässä valvonnassa ole

vlssa paikoissa ynnä lähetti vallankumouksen isän sun Jat-senin po~ 

SUn Fotn johdolla vars1n monipäisen lähetyskunnan Kanton1in Hu Han

minin hautaJaisi1n, Luonnollisesti suru Sun Jat-senin lik1mmAn tyOto

ve;rin ja &nsioituneen uuden Kiinan mie.hen poismenOflta oli monilla ta

h01lla vilpitön, mutta syrjäinen e:l voinut välttää tunnetta, että Nan-, 

kingin taka-aJatus oli yrittää erikoiaest1 vaikuttaa kanton1lalsten 

mieliin. 

On kauan ollut tunnettua, että Nankingin ja Kantonin SQvit

tamattOJIall ria t1r114an sm ova t henk1l0koUaise t ja, niinkuin monet 

tebtovat väittU, aaujaa1aton luonteen suuresta eroava1s.uudesta rl1p

PU'ft t, Julk:1awdessa ova t kanton1la1set, varsinkin vUme aiko1na, pii

lottautunee' Japanin po11tiikkaa koskeviin er1mlal1syykalin. vaat1en 

avointa aaeell1 •• to1m1ntaa japanilais1a 'Vastaan Pohjois-Kiinassa, 

~nat a81antuntijat aivAt ole ottaneet näitä veat1Jaukaia vakava.U, 

81111. ,.l.1aesti Ue4etUn, että kBAtonila1a.11la seJdl. KVcgtung1n .Uä 

JAKELUOHJE: 
'favall1Deu. 
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Kwangain maakunnissa on runsaasti japanila1s 1a neu~onantaj1a hallln

nollisissa laitoksissaan , J apan i n kan s s a käydään vilkkaasti kauppaa, 

sleltä ostetaan ~seet j.n,e , On r littäväs ti perusteita vältteelle, 

että ken tonilais ten japan1lalsviha el ole s en hirvi ttävSmpää ln 

muidenkaen kiinalaisten eikä halu tai kyky aseel11s een vastar1ntaan 

sen parenpi . 

Hu Han~nin hautajaisi ssa ollut Namk1ngin lähetyskunta 

tuntuu esi ttäne an kantonllaisllle eräitä vaatimuksia, joihin Sil08-

~nen 01181 merkinnyt Nankingin a voin'ta tunnustam1sta todelliseka1 

kes kushall1 tukseka1 mytlaJd.n K_ngtung1ssa ja Kwangs1ssa. Nämä vaati

muks et saatto1va' näiden maakunt1en kenraalit tajuamaen, että niin 

plan kuin K1 inan uus1 hallitusmuoto 011s1 e.DSi. syksynä hyväksytty ja 

saatettu k.äytäntOOn, tultaisiin Kantonin miesten kahta maakuntaa kä

sittelemään vain tavallisine maamnUna, jotka ainakin olisivat pa

koitetut tunnustamaan aUttavan presidentin, todannäkOlsesti Tshiang 

Kai--shekin, ja kansalliskokoukaen kSskyvaltaa, Prewldentti tulee pe

rustuslaklluonnoksen lIlUkaan olemaan maan kaikkien asevoimien y~ipääl .. 

likkO, joka asettaa toimiinsa ja erottaa kenraalit. 

T8mä nosti Kantoniasa hamm1ngin, .Te.pan1la1se,\ neuvonantajat 

oJ.1vat ahkerassa puuhassa. väittävät monet vlrkatovE:t1n1, jOilla on 

suoraa oakohta14ta 1ntormat1ota Kantonista. Lie taott11n kaik1n ke1-

noin levotonta m1elia.l..aa, vaDinkin ylioppilasnuorison keskuudessa. 

Tolsaalla 011 vedottava japan1la1svihaan ja vaadittava kans&nnousua 

aj_sn maahantunkautujat po1s Pohj01a-K1in&sta. !o1saalla volt1in 

auoraan puhua "enking1n epll1lyttart.V. val.ta~ke1sta. T,k. 2 pA.1'Wf.nä 

oU tUanne jo niin kJPsl., että Toitiin sl.hkOtt~ lIankingUle jyrkkl. 

vaatimus sodan jul1st..uaesta .Tapania vaataUl, .Toukkoa 'Ial"WIteU1in 

auurella kiire.UI., Uiop1atot ja auut koulut lopett1Va~ lukullaut .. a 
. ~ 

antaaka •• oppilaille tllåauu4 •• lUUJ& &1'1181.1" ("I.nUaoiJapea ••• 
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8alvetion Forces") . 

T, k, 6 p äivänä osa näistä Kwangs~ssa olevista joukoista al

koi marssia pohjoista kohti. Kertoman mukaan pitäisi" jap8llil.a.1s-V8s

taisan" armeijan olla nykyisin yli puolen miljoonaa, Osa niistä on jo 

tunkeutunut Hunmin maakunt aan noin sadan mailin päähän sen päAkau

pungista, Hankingin hall1tuksen es1mies , Lin Sen , sähktStti Kantonin 

kBnraaleille varoituksen sanoja , Tshiang Kai-shek on kahteen kertaan 

varoittanut pitkässä s ähk:e essä maatauhkaa'98.sta kaaale,issodasta pe

loittavtmman ulkoisen vaaran he~kellä. wang Tshing-wei on s!hköttä

nyt Europasta samat varOitukset. Nankingin lähe~Y8kunta on pSl"ha:il

laan matkalle. Kanton11n neuvottelemae.n tllenteesta. 

Tamän aamun lehtien mukaan ovat ken tonila iaet joukot kes

keyttäneet etenem1sensä , kun pieniä "han.kauks1a" on jo Nankingin 

joukkojen kanssa sattunut, Hankingin halli tue on kutsunut ensi kuun 

10 päiväkai liIankingl1n Kuomintangin to1meenpanevan keakuskomitean pää 

tamäan kantonilaisten sodanjulistusvaatimuksesta Ja muista tilanteen 

yhteydessä oleVista seikoista,' K~k1~ta huolimatta jää asema varsin 

uhkaavakB1. 

On mielenkiintoista nähdä, miten rauhalli sesti paikallinen 

japanilainen lehdistö asiat ottaa, Varoitetaan ainoestaan jännitta.

mäatä jousta liian tiukalle harjoittamLlle. kovin suuriäänistä japani

loisvastaista prol'l gsndaa. -Se tulee johtama .. arvaamattom11n se~

mukal1n-. Luulisi, että lIlyOtatunto 011&1 anemnlln Ji8Dkingin puolella. 
-

koska se Joutuu täs8ä Japanila181B tavallisen k1*jo1h1n, Mutta e1 sin .. 

nepäinkaan, Kenraali Tah.1e:Itg Ka1-shekin _llchimo j. taitaRUOJIlUUS 

on niiden lIlukaan .~8STt ninan kanaala1~odan per_alle, 

Tiety.ti on Jll.ltbdotonta .aDQ •• ,1Il1lla1s1kai asi.t vielä ke

h1itT"U. ~äT1pä niin ta1 na1n. e1vät J.panilai.et tule lel1d1:a __ 

lJhinta kortta. Kaikkialla, JQ'O*ln ShaDSbU ••• • he joUetaan halli-
• 



tuksen hlll1 tsemiayrityks1stä huolimatta, ml tä rajuinta japanlla1sV8.,s

ta1ata yllytysta. 011ai ihme, jollei se johta1s 1 aelkkauks11n, T.k. 115 

päivADa p1täisi japan1la1Bvaata1aeen ~all1seen pelastuksen ame1jaaa 

koottujen nuor1sojoukkojen vennoa Kanton1s8a valcsa. Odo1ie taan , etta. 

mainittu päiva. muodostuu käänteentekeväka1, 

Kone ull , lJ... 
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Shanghaissa 20 ... p: nä .kesä .... .... kuuta 19 ... aa.. 

Salainen. 

"f. 

o 

SeI: jäl.keEID. kun Kwantungin joukot, 

§"(~ l 7!J j ' 
j01 ta myöskin j 011 eh-

tinyt marssIa Hun.ani in, ovat -:edetty takaisin ja kwangaila iset ova"\ 

ai1rretyt etelSllimäku, ;oisten tietojen mukaan omaan Dl8.akuntaa:lsa ja 

toisten a ivan eteläisen Hunanin rajaseutuihin, on täällä alettu pitää 

V'IU'li78.na. et tä kansalai ssoa&n uhka on ainakin tällä kertaa väl tet ty. 

Siihen käsitykseen yhtyy yleensä koko lehdistö ja sitä korostavat 

kiinalai set viranoma l8et piirit. Ne uvotteluja täydAän aekä Nankingis

aa, Shanghalss~ että Hunanin pääkaupungissa Tahangahassa (Ohangaha) 

keakushalll tuksen Ja mp inallls ten johta jun kesken. 

Yksityis el t ä luota ttave.l ta taholta saamani tietojen mukaan 

piUisl taas tilanteen olla erlttäin vakaven ja kansalaissodan puhkBa-

• mlnen 'tualdn vältettävlssä. Kirlstävln kohta on kantonlla 1st9n huonot 

tIn.-nS81t ja Kwangain kenraallen v1haa1a1.1sYJ'8 ja pelkO TahIang Kai

ahekIä kohtaan. Kaplnall1s:1.lla aakunnilla on 0IIIl rahansa, Kentonin 

dollarI, jonka pa1lmlllset penkit ovat laskeneet liikkeeseen. lloleIJlooo 

pien maakuntain ball1tukaet, vara1n1cin Kwangtungin, ovat al. toneet U.

aan raha. caan julk:1aen teloutcaa kohtaloihin nlin lujin sitein, et

ta Kantonin dollarin kuraai t o~ pi tkan aikaa lasDneet. koeka maa

Jcuntahalll1öusUn t1nenaaU 0.,..-' sekaiain. Tim!. on .,-nnyttanyt suurta 

laTOttClllUutta .... ,01nn.S .. ja tyyt_U~mtä pa1lallllsia ballintoDLle-
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hiä kohtaan . Alka a i t sestMn leVitä käsitys, että maakuntain väesttslle 

olisi edullisempaa liketä keskus.hal.l1 tuata ja ottaa sen raha käytäntGOn. 

Toivos sa saada kritiikki tukahtumaan ja Nankingln taholta esi 

tetyt vaatimukset torjutuiksl, joihin edellisessa raportissani viitta

sin, on japanilals-vastainen k11hotus ja keskushallituksen syyttely ja

pan1lais-ystävälllsyydestä kehitetty järjest~1, joka uhkaa niellä 

pyörte1s11nsä myös ohjasten hoitajat itsensä. Toam kiinalaiset sähkeet 

j apanila ls-vastaisten mielenosoitusten valte.vuudesta kuuluva~ olevan 

• pa.1 jon liijoitel. tuja, Pelättynä 15 päivänä ei Kantonissa tapalltunut ml

tään erikoista. Mutta jo ennestäänlrin katkera miel.ial.a japanilaisia koh-

• 

taan on saatu potens801duksi räjähtämlsasteeseensa. 

Japanin pääkonsull Kaval es1ttl muutama päivä s1tten Kantonia 

sa paikal l lsel le hal11tukselle protestin japan1la1s-vlhsmlellstä k1iho-
suor an / 

tusta vastaan ja sai noottiinsa näissä ololssa harvinaisen/vastauksen, 

mlssä llmoitettiin vUtanomalBten tekevän parhaansa japanilaisten. sa

mo1nku1n muiden ulkomaalaisten, kos keml ttomuuden turvaan1seks1 ja 

tett11n japanlla1s1a itseään pitämään a11ta huolta, että agressl1viset 

toimenplteet Pohjois-Kiinassa lakkaavat, joiden manööverien luonnolll

sena reagioDa japanilals-vasta1set 1lmlCt K11nassa herääva t . 

Raulloittaaksean kantonila1sia kanraui Taklang Ka1-shek 

tanut lehdistölle haastattelun, et tei hän tav01 ttele preaidemt1n .samu. 

ens18yoy181ssä '9II.a1elssa, '9II.an katsoo voive.a paremmin palvella maa

taan aotavoimien paauikkcna, missI cm1m1suudessa hän saa vapaasti 

liikkua eri 081s8a maa. ja tarklla1lla seka hallintcm1esten että korke1-

den sotilaiden to1m1a. TtUlalsen vaihtoehdon ei puäi81 kaakon keraa

leille olla 8en ilahduttavllllpi kuin 01181 keJl1'aall Tahiangin näkeminen 

preaideatin tuo111la, ailla JUimsaa on aotavoimien paall1kkO Jdel tlmä'

ta _en ah1ia .. 1Dm1ea. XftnSWDain _ekun1ia-umei.1_ 711päl.llildlll keuta-

11 'fahen !aba1-1iaDsin (Chen 0h1-1aDC), job on kuului .. notkaudesta .. , 
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vältetäan kät!ntäneen purjeita ja laskettelevan jo kenraali T~iangin 

tuulissa. Todellisuudessa koettanee hän pitää ainakin vielä toista! 

si moilempia linjoja avoinna vastaisten ratka1sujen varalta. Kenraali 

Tshlangin varsine inen viholll n81 ei tSmä Kwangtungin lIIIDlUmies liene

kään, 

KnIlgSin kenraalit Li Tshung-jen ja hänen apula 1sensa Pai 

Tshung-hsi sl tävastoln ovat jo aikaise1llDlln joutuneet pahasti vastak

kain kenraal i Tahiangln kanssa , va minkin kenraali Pain väitetään ole-

• van sovittamattoman.. Kenraali Tahiang Kai s hek ajaa, n11nku:a tunnet

tua, suurella tarmolla Kiinan vapauttamista. oopium1n käytöstä ja myöa

kin sen Viljelyksestä , Kwangsin maakunta. on ammoisista ajoista ollut 

tamän vlljelyksen tarkeimpia aluelta, Keskushal lituksen määra;yaten mu

kaan olisi viljelykset jo tänä kesänä pitänyt supistaa a1 van nimell1-

s11n määriin, Sltä e1vät kenraalit kuitenkaan tehneet. vaan päinvas

toin laajensivat oopplum1vlljelyks1ä siten, että ne ovat nyt SUU1'8llllllat 

kuin muut Tiljelykset yhteensä. Tästä saavat kenraali t hyvät rahat se

kä maakunt-:./ballintoon ja armeljo1l1e että omiin tiil,skuihinaa, Siksi on 

• myöskin keskushaIli tuks en määräysvallan laajentuminen. maakuntaan hyvin 

arka asia. Viime kesäis11lä 1ll8tkolllaan ja senjä1ke1sillä totm8a,pite 

läan on kenraali Tahiang onnistunut saamaan keskushallituksen käs11n 

Kwanga1n naapurime.eJcuntien, aetahuan.1n ja J'unnanin, todelliaen maarays 

vallan, Todelllsuudessa on varsinaisessa Kiinassa, kun japanilaisten 

vaikutuksen alalset pOhjolset maakunnat jätetään lukuunot~tta, vain 

kyal1llykaessäolna t Kwangtungin ja ltwangain maaltunnat, missä keskual;.a1-

1i Wks_ SaDa kuuluu heikosti, 

~ Kwangtu.ngin herra. kenraali Tahen Tahai-tang, sellaiae

naan '5unnettu kettu, on alanut oaoiitaa taipumuata vetäytyä pois 

Jtwa.n&Gl&1at_ alkujaan 1nnoi ttamaa. "ao4aata .Tapania vastae" , muut

tuu tilanne aelT_mlkai, a.o. kesk:Usball1tua ja sen etupäaaaä kenraali 
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Tshieng h.a1 -shek j ää 'Vasta tusten vain Kwangsin kea.raal1en kanssa. On 

vai kea uskoa, että tilanteen kehitytty tälla iseksi kenraali Tshieng 

ulkonaisen ja sisäisen tilanteen 'Vaikeuksista huolimatta ei iskiSi, 

kun ei tarvitse edes itse leikkiä alkaa, ja selv ttä1ai kerta kaik

kiaan välit kaakkois ten kanraalien kanssa. Rohken1sin ka ikesta huoli

matta pitää tOdaonGkölsenä, että hän SlVintopuuhista ja rauhoittaVi8-

ta tiedoista. huolimatta näin tekee, jos saa vaxmuuden Siitä, etteiVät 

japanilaiset väl ittömästi sekaannu tapahtumain kulkuun, ja jos Kwang-

• tungin herra , Tshell Tsbl-tang pysyy puolueettomana tai kallistuu sel

västi Nankingiin päin. Tietysti hän kerraasti poimii hedelmän asetta 

liiaksi käyttämättä, jos se on mahdollista, sillä tulisihan a1kava. BO 

te: maeamaall hu1kei ta. sUIIIIllia, eräsn arVion mukaan vähintlUn 100 m1l

joonaa dollaria. 

• 

On vaikea uskoa juttuja, joihin edellisessä raportiasanl 

muutamilta Virk6.veljlltä kuultuina Viittasin, että selkkauksen takana 

01is1 Japani ja japanilaisten juonittelut. Täällä on tullut tavaksi 

asioissa, jotka alkavat mennä hullua ti, nähdä heti 

tai. kCDljunis'tien sormet pelissä. Tässä tapauksessa tuntuvat; 1mi tenkin 

ne seikat, joihin ed\3llä on viitat tu, rl1 ttävil ta tapeh tumld.n taus ta.ll 

selvittam1seksi, ottaen huomioon, että ollaan Kiinassa, 

Lopuksi.. voin ua1ni ta, että Shangbai.ssa on bri ttlläiste.n ja 

amerikalaistell 8OtaV01.main johdon ~akuudes8a iapahtumain juoksua 

kallean ha~ttu. Tilanne e1 ole aenlaatu1nan, että muusta olisi "tar

TUtu sop1a, kuin että ShaIl6ha1 on koetettava pitää puolueettCllllfllla • . 
BaDakala1aten lhtJ!ll1aeat& aaan päam.a.aran w.voittelem1aeetl. ei tarvU .. 

• e olla epäilJka1,ä. Il'Utta miten japanilaiset tulisiva:t menettelemUn, 

on Ueuaatantä. Heidln pnk1mykacaä auurempaan ft1kutusval.taan JQf5a 

.englah •• jokaeenk1D arkalleattomin keinoin, on täällä hJTin Wn-, 
_ttu. 

J:onauli: 
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Ki inalais t en kan sanluonne ei ol e keh1ttynyt r uumiillisen 

voiman pal vontaan. Suur i tieto ja lukeneisuus s~llaisena ilman käy-

t ännöllis1ä tarkoitusperiä olivat ennen yl imysnuori aon korkei n el ämän

ihanne . Valtaa tuli itses t ään , jos t ul l akse en . Ki i nalaisia kons tin

näyt t ä jiä kier t ää maailman hntalt , on kai kauanki n rie ntänyt. Heidän 

el i nke inonsa salai suudet harvoin perustuvat niin paljon voimaan kuin 

nokkeluute en ja ove1uuteen. 

K1inal la ei ole a ikai semmissa opymp i al.a i sissa ollut yhte 

näi s t ä kotoi s te n j är je stöj en vali tsemaa j oukkoa . Los ~ele s ' issa oli 

t oain jokunen yksi tyinan kiinala inen voimamies sanottavaa huomiota he

rättamättä sekä heidän nykyisen urheilunsa ke ske iai n hEnkilö William 

Z. T. Sung, Bill Sung , ni inkuin häne t t äällä tunnetaan, ammatiltaan 

shanghailaisen St. John'in yliopiston virkailija, jonkinlainen toimi

tusjohtaja tai taloudenho i taja-sihteeri. 

TamI. intoa ja tarmoa pursuva puoliväl issä neljääkymmentä 

oleva patriootti on vähitellen saanut herätetykai mahtavampain mies

ten kiinnostusta urheiluun ja kerätyksi yhteisto1miin sellai set, joil

la herätya jo enneatään on ollut. Kiinan urheiluVäen korkea suojelija 

on tUDDe tueti kenraal.i Tuing Xa1-shek. Hänen 1JIIIIlI.r1l8lll.1ksestään urhei

lua kohtaan kansallisen ryhdin kehittäjänä ja nuorison 8i~ellisen 
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tarmon nostajana on tavattomassa määrin riippunut, että urheilu ja 

voimistelu ovat nykyisin t ärk eällä sijalla jok'alnoasssa kiinalaises 

sa koulussa . 

Shanghaissa on urhe lluväellä vankka turvansa ja BUosij8ll.sa 

kaupungin pormestar issa, kenraali \'Iu Te-tshenissä.Hänellä on apuina 

nä i ssä harrastuksissa , paitsi Bill Sungia, tri Tsu Mln-jee , kaupun

gin hallituksen j äsen ja 1 tsekin nyrkkeilijä ja paino ja. Kun Suur

Shanghain uusi stadio vi ime lokakuussa avattiin 70 . 000 lhmisen .1. 1:1,5111:1." 

ollessa j a toista vilkkoa kes tävin j uhlallisuuksin 

ihmetellä j a i hailla , m1 ten nälssä flnanssioloi s sa 011 voitu aIkaan

saada jotakin niin suuremmoista kuin Kiangwanin stadio on. Se ,li 

kenraali Wun, t ri Tsun ja Bill Sungin yhteinen aikaansaannos. Bläm!. 

Shanghain suurstadionilla on san ave.emisen jälkeen ollut vilkasta . 

Harva se jotakin lIBrki tsevä juhla tilaisuus tai ottelu, 

li Wu ~le itse puhein ja onnentoivotuksin avaamassa. 

T.k. 14 päivän!. antoi Ki inan Kansalllsen Jmatööriurheili

jain Yhdistyksen Berllnln olympialalsiin va l itsema urheilijajoukkue 

eräässä täkäläisessä elokuvateatterissa läks1äisnäytännön. Esityksil 

lä 011 jossain määr 10 hyvän sirkusnäytännön leima. Puhe et ja hymni t 

sekä joukko kutsuttuja juhlavieraita saattoi kuitenkin tuntemaan, 

tä elettiin historiallista hetkeä. Uusi pienokainen, 450-m1ljvvJ ..... ,~.,,:,1I 

kansan _liojoukko, oli valmistumassa pujahtamaan kansainväliseen 

järjestyneeseen urheiluperheese~. Kiinan l5-pä isen joukkueen ssaTU-
olemaan! 

tukset eivät tosin tule!. sikälI .kuin olen voinut ymmärtää, 

TUtuka1a. Mutta henki tuntuu olevan oikea urhellu- ja olympiala..J.a

hmki, 

Joukko uumi kakal päivää sitten Bank1ngl1n kenraali Tah1q 

Xai-shekin kutsumana .a.am vI1maIsen heokisen voit8lunsa. Se lAhw 

matkalle t.k. 86 päivinä Umellull1ton aihteerin Bill SUDC1n ho14oa-



• 

• 

sa ital1alaisessa S/S "Conte Verdessä", m1s s ä sille on erikoisella 

huolella valm1stettu tarpeelliset matkalaitteet. Italian t äkäläisen 

lähettilään Lojaoonon toimesta joukkueelle on lähtöhetkeksi 

ty vielä pikkujuhlat1lalsuus. Berlinis sä yhtyy joukkueeseen 

ministeri, tohtori Chengting T. Wang, joka toimii s1tten joukkueen 

yl1johtajana. 

Ent ä s 1tten , miten Kiina on suhtautuva vuoden 1940 olympia

laisten paikkaan" Tuntuis i. luonnolliselta, että Kiina antaa äänensä 

Tokion hyväksi. koska se on vain kahden päivän matkan päässä täältä , 

seikka, mikä vähävaraiselle urhe1luliitolle IIlftx kitsee pal.jon. Sikäli 

kuin olen tajunnut merkkejä eri tahoilla ei tamä kuitenkaan ole 

selviö . 

l4e1dänkin urkellupl1re issamJne t unnutaan asioita t ä te n käsi

tettävän, sillä virast on käytettettäväksi ei ole koko 

ty kuln muutamia kymmeniä englanninkielisiä lehtisiä. 

lautB.an kahdeksan pontta. miks i Suome n ol ia 1 saatava vuoden 1940 

Tätä painotuotetta virasto levitteli. minne tuntui sopivalta, mi m • 

kaikkien ulkoma iskielisten ja kiinalaisten lehtien to1m1tuks1in. 

l4erkillistä, ettei ainoakaan ulkomaa.lain81 lehti punktejem

me julka1ssut. Niin itsestään selvänä lienee pidetty sitä, että TokiO 

on täkäläisten etujen mukainen:. Uutta kiinalais1sta johtavista lehdi 

tä monet palnattivat pontemme huomattavalla pe.ikal.lA. Eräs k11nalai

nen lehtimies kerto i. että japanilaisten JOkseenkin samanaiku1sest1 

to1mituka1in kylvAmää ~nosa1neistoa on vain yksi kiinalainen leht1 

käyttänyt. sekin hyvin suppeasti ja vaatimattomasti. 

Ul'ba1luk11'jel11suutta rt.:raatolla e:1. ole toista vuoteen ol

lut kuin kolme nel .11. pl.1vällpolttamaa Ja l1kaantunutta k1l'jaata. Be 

T1raato .1*01 Jamrael1 lhm. i1'1 Tsun ja Bill aungin kesken. LuonnoUi 
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sesti muutakin sovellasta, maatamme edulllsesti valalsevaa llltettiin 

urheiluklrjolhin. 

Kenraalj Wu kuunteli selltyksiänl tarkkaavaisesti luvaten 

tutustua aslaan . TSnllän tava tessani kenraalin erM ssä taidenäyttelys

sä odotin h""l.en ma1ni tsevan jotakln jutusta, mutta sitä hän 

Tri Tsu tek i Jonkun mulstllnpanon kertomlstani ja 

tustua perusteelllsest i aineistoon. Ihmetteli kyllä, että SUomi "Japa 

nin vanhana ystävänä" 011 tässä asiassa joutunut vastakOyden vetäjAk-

• sl. Hän tuntui h yvln tletävän urhe illjaimme Viereilun Japanissa ja 

panllalsten käynnlstä meIllä. Trl Tsu on ranskalaisen slvistyksen 

nut, ei puhu englantia eikä kuita klel iä, on tulinen nurkkapetriootti 

• 

Bill sung taas tuns1 urheilumme ja me 1kälä1siä urhellumle

hiä Joss ain määrln. Hän suhtautui ambitioamme suopeasti, lupasi tutus 

tua tarkoin saamaansa kirjalli suuteen ja esitellä sen sisällön tr1 

C.T. Wangille, j~nka kanssa hän edustaa Ki1naa äänestystlla1 suudessa. 

Tuntui siltä , ettei Ki1nalla 011s1 aikei ta sitoa enna.kolta edustaja 

sa kasi ä Berllnln 1'Il.. tkB is wn nahden. 

Yltä taas t !' i Wengl1n tulee, en häntä ole tavannut enkä voi 

arvailla, miten hän meihin suhtautuu kYSYDlyksessäolevassa asiassa. 

on nykyisin Kilnan ballUuksen envoy6e en large, parhaillaan Jmer1kas 

sa. Kun ystävyyssop1muksanme Kiinan kanssa 1920 solmittiln hän oli K1 

Dall ulkoasiainminlsteri. Sopimus 011 tiettävästl eDs1m&inell laalujaan 

ja oliva t k1inalaiset senjoh~sta iloisia. Vibattuihin ek8terrltOr1u

l1s1te1s11n lyC5t1in rolallaa. Se seikka, 

tuesa kosketuksessa kanssamme. saattaa Jhtä hyvin ol~a meille eduksi 

kuin ~h1n8okslkin. 

Bill Sung kart01, että hän lähtee tri Wangin la;.nsaa kisojen 

päätyttyä kie:l7tomatllaUe Saksan ympärillä oleviin mihin tutuatumam 

niiden urheiluoloihin. Dkä joku ftr111naislsta urheilijoistakin lahtee 

Jlua.lllh Rohkenin keholttaa helU l&JaI&Il Sw:..ssuin, JIl1hin a.1atultae. 



Bill Sung kiinnostui mielihyvin, Lupasin kirjoittaa asiasta kotimaahan 

jotta urhellumiehemme tekisivat heille Berlinissä selkoa. mitä nähtä

vää meillä likiaikoina kiso jen jälkeen on ja miten matka olisi järjes

tettävä, jotta siitä koituisi mah~lllsimman paljon hyötya. 

Luulisin olevan mellle erittäin edullista. että urhellij8.llJDe 

jo mahdollisimman pian kiinalaisten saavuttua Berliniin asettuvat he~

dän la nssaan yhteyteen ja kutsuvat heistä joi takin maassamme käymään. 

ainakin johta jat, valm1stava~ heille ohjel.man j .n.e. Ehkä tässä tapa 

4t aessa kiinalaisten äänestä asiallemme on joitakin toiveita, Eräs kiina 

lainen lehtimies, jonka apua olen tässä asiassa käyttänyt, ei pidä 

mahdottomana kiinalaisten ka.nnatuksElll voittamista ehdokkuudellemme, 

Konsuli: 

• 
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Pääkonsulinvirasto kunnioittaen ohaisena Ulkoasi-

ainm1nisteriölle lähettää raporttinsa n:o 10: 

Ulkopolitiikkamme tIällä tulkittuna, 

Ohelle on liitetty myöskin leikke täkäläisesta 

rantt1lehdesta t.k. 12 ·päiVälta. Le1kkele8ssä kunlutaan eSitettä?aD 

maastamme samalla1s1a käsityksi ä kuin kommunistitahollakin. 

UI 1: • 4. 
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Täällä näkee vars 1n harvoin koskete l tavan j ulkisuudessa ul

kopoliittista suunt autumistamme. sekä Kiinan että Kaukoidän suurista 

kysymyksistä välit tömästi intreso itujen valtain näkökulmas ta emme ole 

sellainen voimatekijä, minkä suuntauksista olisi eri ko i s emmin huoleh-

dittava . 

Ensimäiset ulkopoll1 ttis ta aaenne tt8llDlle koskevat sana t huo-

masin emerikalaisten toimit taman ja Nankingin rahall i sta kBrmatusta 

nauttivan "The China Weekly Beviewtn" eräässä joulukuun numerossa 1934. 

Ki r joituksessa tehtiin selkoa Neuvosto -Venä jän sotilaallisista vaLmis

teluis ta S1periassa ja vars inki n s en itäisimmässä osassa. Lehden kir-

j eenvaihtaja 011 äsken palannut laajahkol ta matkalta noihin tienoihin 

ja oli siinä käsityksessä, että neuvostolaisten sotavalmius oli suures. 
l 

ti noussut parin viime vuoden aikana ja että se siihen suuntaan kehi*-

tyessä muodosti vakavan vastuksen japanila 1sil le ja varoituksen Neu

vosto-Venäjän länt1sille pikkUkansoille pys,a erillään aluelaajennus ... . 
ten tavoittelemisesta mah~l1isen venälSis-japanilaisen sodan puhjetes. 

sa. Sanoja en täsmälleen muista, ajatus oli kuitenkin selostettu, Ne 

olivat selvästi meille osoitetut. 

Täll e kirJoitukselle sukulaisajatuks1a olen sittemmin useaan 

kertaan tavannut Kiinan ulkoasiainministeriön tAkäläisen toimiston 

JAKELUOHJE , 

Tavallinen, 

~ 2: .4. 

JakeluohjemaUeja. 

Tavallinen. 
T.".III ..... ja Il8II<al .. .. ...... .. mlnlderlOlle. 
EI ulkomaaeduatultaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatultaen. mutta ulkouiainmlnlaterlOn tledol

tutaiin. 



herroi ssa, joiden käsityksissä edustusolojemme järjestely Tokiossa ja 

She.nghaissa, viisumipakon poisto Suomen j a J apanin välillä, SUomen ja 

Japanin urheilijain keskenäiset vierailut j.n.e, ova~ muodostuneet to

disteiksi korkea-asteisesta japanilaisystävyydestamm. ja ~eydestämme 

Kiinaa kohtaan. On kuitenkin tuntunut siltä, ett ä selitykset, joiden 

antamiseen olen s aanut hyvää tilaisuutta, olisivat haihduttaneet epäi

lykset tarkoituksellises ta ynseydestämme Kiinaa kohtaan. Olen m m. va

kuuttanut, ett ä täkäläisten edustusolojemme järjestelyssä on otettu 

huomioon sitä seikkaa, ettei Kiinalla ole minkäänlaista edustustoa maas-

samme. 

Kun mainitun Shanghain toimiston herrat: yleensä ovat tien

neet niin perin vähän me idSo t ai naapur1malttemme oloista, on minusta 

usein tuntunut oudolta, että he ovat kiinnittäneet huomiotaan mainit

tuihin seikkoihin, joista ei varsinainen sanomalehdistö ole varmaan 

heille välittänyt tietoja eikä käsityksiä, ei a inakaan kiinalainen. 

Otin viime kevätkorvalla viljelläkseni erikoisesti tutta~ 

vuutta mainitun toimis t on apull.ispäällikOn, Mr. Tie. Chaon, kanssa. 

Kävimme muutamalla sunnuntaisella perheautoilullakin naapurikaupun

geissa. Matkoja 011 tarkoitus jatkaa. Mitään a1 van erikoista e1 a1illä 

selville tullut ja Mr . Chaokin alkoi os01tta.a haluttomuutta ja tkaml

seen . Pian sa1nkin kuulla, että hän s8UrUst"i ahkera.sti Neuvosto .. Venä

jän edustuston herrojen kanssa, jotka häntä varsin anteliaaati kestit

sevät. Myöskin muihin Shanghain toimiston herroihin nlhden sain pian 

tehdä sen huomion, että he ovat varsin ystävällis1ssä suhteissa maini

~le taholle. - - (Vetosin kolmisen viikkoa sitten muutaman latvia

laisen lehtimiehen opastam1sen jllrJestAm1sessä Mr. Chaon avuliaisuu

teen, mikä 011 taas enntUl.aan.) 

Llhe'1n t.k. 8 päiVänä Ulkoasiainm1nisteriölle leikkeleen 

Ukälä1sestä lcanmn1stllehdestä, m1ss1 lc1erolla tavalla seulotaan 

m1n1ater1 BaDJczellin Xaunaain matkaa. Kir Joi tus voi olla Jhtl hyvin 



t öi s i n t äält ä kuin Kauna s taki n . J o jonkun ver ran a i ka i semmin t ätä kir

j oi us t a huomas i kuukausilehti "The Cathay Cos opolitantis sa" pätkän 

(lei kkeleli te n :o 1), mi s s ä Puolan ulko i nister i n vi ime marraskuussa 

Helsinkiin tekemän mat kan sanotaan kaLl i s t aneen maa t amme s aksalais -puo. 

lalai s t a blokki a kohti . Lehti on kyllä suostunut vastasel itykseen , mikä 

ei ole vielä i lmestynyt . i stä l ähtei stä l eht i oli t ämän juttunsa saa

nut , ei ole aivan selvä . Lehden to imi ttaja on amer i kal a i nen vasemi s to-

mielinen herrasmies . 

Ker roi n suunnil leen vuosi s i tten Kansliapäällikölle osoit-

tamassani k rjeess ä euvosto- Venä j än t äkäl ä i s en edustuston her a i n mie

lenki innos t a maatamme kohtaan , vars i nki n eräästä keskustelus ta p ääkonsu

liasuulähetys töneuvos Spilwaneki n kanssa Ranskan vuosipäi välrut suilla. 

Kun mi nusta on hyvän aikaa jo tuntunut s il tä , e ttä Neuvos t ol an edustus ~ 

to syöttää täällä politi ikas t amme meille epäedullis i a käsityks i ä , ol en 

etsinyt s opivaa t ila i suutta t aaski n s amantapai seen keskus teluun joko 

uurl ähettiläs Bo omolof f i n t a i hra Sp i lwanek i n kans sa. Siihen tarjou

t uiki n t aas t ilaisuus Ranskan juhlien yhteydessä , kl o 7 , 45 j är jestelys-

s ä paraadi ssa . 

Kerroin hra Spilwanekille kommuni s t ilehdes s ä tuonnoit · 

tai n oll eesta mi ni s teri Haokzell in Kaunasin matkaa koskevasta kirjoi· 

tuksesta j a s elit1n hänelle melko laajasti ulkopoliittis ta s uuntautu

mist~e sekä äske1s t en vaal1en tuloks1a. Koet1n t ehdä hänelle uskotta

vaks1, ette1 halli t us, joka aja1si maas8~e muuta kuin ehdotonta riip

pumattomuuspoliti1kkaa ka1kellaislin rybmltyks11n nähden, vo1ai kauan 

olla maan ohjaka1ssa $ ja mikäli oikein tajusin , sa1n puhuteltavan1 us

komaan s1 i hen. Hän puolestaan lupasi kertoa keskuatel ustamme kommun1s

tUehden t01mUtajalle. Itse as1usa olisi jokseenkin samantekevää , mi

k& käa1tya ma1nitun lehden totmittajalla on me1sta ja p011t11kaatamme, 

jolle1 lehti osaltaan levittä18i vaaria k&8itJkaia k11D&lai8i1n piirei-

hin~ 



Kun oli n aamuleht iä s i lmäill essäni ( 14 .~.1 huomannut "Shang

hai Times' s alt uut i s en , missä kerrottiin no i n 5 . 0 00 i nker llä i s en pois 

s i irtämisestä ietar i n tienoist a (lei kkelel iite n :o 2 ), korostin keskus 

telussamme eriko i sesti IKL :n vaal itapp iota . Hra Sp i lwanek t ahtoi kaikes 

ta huol imat ta pitää kiinni käs i tykses t ä , että Suomessa on r unsaasti s el 

lai s i a s okeas ti venäl ä i s - vihamiel 1s1ä pi1re j , jotka voidaan helpos t i 

houkutella juonit tel ui hi n Neuvos to - Venä jää vastaan , jos s o ival t a näyt 

t ävää t i la i suutta i lmenee. Venäjä on s envuoksi oikeut ettu puhdi s tamaan 

r a jat i enoonsa sellaisesta ai nekses ta , mi t ä täll a i s et suomal ai s et p i i 

rit vo i s ivat käyttää apuinaan Venä j ää vastaan . Poissiirroi s sa on kys y

mys vai n muut ami s t a tuhans ista henkilöi s tä, Venä jän :ilurvalli suus 

r em i as ia kui n heidän mukavuutensa , 

Koet in vedota kansallisuusnäkökohtiin 

oikeuteen asua i silt ään per ittyä kontua, mutta turhaan . Hra Sp i lwanek 

väitt i häikäi lemättömästi, että Suomellekin on parempi, ette i vät sen 

rajoilla asuvat mi l t ei samaa kieltä puhuvat a i nekset ol e houkutte l emas 

sa s en nuor isoa l apsel l i siin kuvi telmiin, jotka voisivat muodostua tu

hoisiksi koko maall e, "mitä suure sti kunnioi tan ja missä olen viettä

nyt kolmatta vuotta, elämäni onnellis1mpia vuosia". 

Kun keskustelumme tuntui kuin kesken j ääne eltä , pyysin 

hra Spilwanekia tulemaan s euraavana iltana luokseni päi väll1sille, 

koska muu t akin kutsut tua j oukkoa - pääasi allisest i skandi naavisia vir

kaveljiä _ jo oli. Hra Spilwane~, keaäleaki parhaillaan, lupasi ker

naasti tulla ja tulikin. Mutta tila i suutta keskustelun jatkamisee n en 

saanut. 
Kun olin yhä enemmän tullut vakuutetuks i s11 t ä , että har

hauttavat tiedot ulkopoliittisesta suuntautumisestamme ovat lähtöisin 

venäläiselta. taholta ja kun alkaa tuntua välttllmllttömältä ryhtyi. oi

kaisutoimet1\p1 te ia1in nl.1dan 1stutusten johdosta, pyysin hyvU yatävU.-
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n.i Shanghain eniten levinneen , mutta tuskin vaikutusvaltaisi mman, leh

den "Evening Postin" päätoimittajaa kirjoittamaan vaaliemme tuloksista 

ja ulkopoliitt isesta suuntauksestamme . Sen hän saamansa aineiston poh

jalla tekikin (liite n :o 3), tosin ei joka suhteessa aivan niinkuin 

olisin toivonut, mutta pääasiassa oike in . S~tapaisiin t oimalpitel

siin kiinalaisellakin taholla on ryhdytty. 

Luonnollisesti on hyvä ja paikallaan , et tä maastamme vallit 

see kaikkialla oikeat käsitykset , myöskin Kiinassa yhtä hyvin ulkomaa

laisten kuin kiinalaistenki n keskuudessa . Varsin suuriin ponni s t uks i i n 

kiinalaisten käs ityskantojen kohentamiseksi ei s ittenkään ehkä olisi 

käytännöl listä aihetta, jolleivat kiinala i set pi irit , pol i tikot , leh

timiehet, kaupp i aat j,n . e., mi käli he vain lukeutuvat s i vistyneistöön , 

muodostaisi sellaista muurahaispesän tapaista yhteiskuntaa , missä yh+ 

den tieto tai käsitys on myöskin toisen omai suutta. Kokemuksesta hyvin 

tiedetään , miten erinomaisesti japanilais-antagonismi n voima-aste i kko 

kuvas t elee Kiinan tuonni ssa Japanista. En ole voinut välttää tunne tta, 

että Kiinan tuonnin suhteellisestikin suuri pi enentyminen maastamme 

on ainakin osittain johtunut samantapai s ista syistä, mitkä ki inalais

j apanilai sessa kaupassa heij astelevat. Emme ole osanneet ,hoitaa 

l a i sten johtavien piirien mieliä suopeina maatamme kohtaan. 

Konsuli: lf, ~ ;." ........ ..,........",., 
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Ba/l.ic SandtIJich. 

Last November, energetic Colone!" Beck, Poland's 
Foreign Minister, took a trjp to HelBingsfors-obvioualy 
not for winter-sporting. He had a good time. 

8ince his return, fr.iendJy letters have passed. 
Finland Ja Ieaning towards the Gennan-Polish bloc. 

Now, neighbour lJithuania, on the other hand, ,iI; 
hot under the coJlar at Gennan elforts to bring Memel 
under Nazi control, and ia juat as annoyed with Poland 
at her seizure, just after the war, of the Oity of Vjlna. 
80 lJithuania veera from Finland, Germany and Poland 
towards MOIICow. 

8andwiched in between Finland and Latvja Ja little 
Esthonia, which fanciea friendahip with Finland, while 

Latvia, in turn, offera the big hand to Lithuania and f 
Russia. 

Thu8, on the one side are ranged Finland, Germany, 
Poland and Esthonia; on the other, Lithuania, Latvia 
and Russia. 

Britain's interest 5n the matter ia that between 
them Wthu8ll'ia, Latvia and Esthonia, whlch could 
marshal 600,000 troope, are uset1u1 buffers to either 
German or Russian attempta to swing the 8candinavian 
powers, Denmark, Sweden and Norway, out of the 
British sphere of inftuence. Another not unimport&nt 
faetor is that this little North European group is quite 
a good customer for certain typee of British goods
and marketa aren't too plentiful just now! 
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FINNS DEPORTFJ> BY 

RUSSIA~ 
5,000 Sent To Easterl1 

And Centl'al A rea 
Village", Empty 

H EL. INGFORS. Finland. Jun,' 
2.- Detailect 1"e p01"l~ r l"<.'c i\'oo hcre 
~cenl to confirm l' umotlr~ that tht; 
. o\"iet l ;o\"e t'nment in l'ecenl 
weplt~ luu- dc:pol'ted on an unpre
culcnt('d :,-calc 111cmbcf:' of the 
F inni:h - spcakin~ populatioll in 
the dis tricts b2twce n L cuin;:rad 
an F in!and. 

The totut Jtumbc r dcpo 1" ted J ~ 
not known . but ~C(,01'ding 10 
reliabl e s t lcnlt'l~ morc lhslI 5.009 11"" lS r dcp0l"Lcd he· 
tw en he hi d iwplfth of 
May lon e I" y "ptyi ng 
~ O \' i J!C. II LI il" il1· 
habita ' . It i: fc '0 LI un, 
:n I'C Yiclims UI" inv ed uo<l 
the Finn ish pap s b e" the 
Russi an a uthoriti s • rc etermin
ed lo eysc::uate F innis elcmenL.c 
in the (;, l1t il'c bord l ' zont'. 

Alrcady a i t.he cnd of April 
membe l'~ of t he Ingrian collectivt
fal'llls were ol'dcred te, cea l' 
ra1'min~ operntion~ . Soon aJter
WRl'd ann d detnchmenls arl"iveJ, 
arl'(!sting [anner ",ho wel'C )l!ae· 
cd in 100 I'uilway eoaches, ea en 
b 8l'ing the si r;'Il "Ior volunla l y 
co lonisb.;:' The dcpol't.cd fnrmer.i 
wel'C accompani€'o by tht!il' 
f!lmilics and thcy were !lllo,,:ed 
la Lnkc pn r t of lhoi .. beloll J!i ngs. 

They wcre scnt, it i;;;. l'eportcl!! 
to \"ur ious rcgion i" jn cntt'a l Bli.d 

I-::nst Russ iu, 
The F inn i!o1 h laboul' IH'CS!" cx

prc 'es \\I8nn !;ymputhy for t he 
a~ricu llural population in Lhc 
Ru~sinn bordcl' districts. It is 
said they aro bci ng "ul hle,; Iy 
sacri ficed solely beonusc t he SoviQl 
has resolvcd to cl'cate n wide no
man's-Iand nJong lhe border. 

The men rc, it is said in 
Russia. is justified as a con
sequence of the vigorous anti
Soviet propaganda t arried out by 
young and irresponsible F innish 
Fascists who declare the" ",aOl 
to improve thll lot of Finns i" 
Russia, but who actually have 
driven them into exil • . 

For 80m 2 time report.s have 
,reaehed Finlånd that Russia has 
bllen taking stringe}lt action 
a!tainst Finnish-speaking popula
tien. in the Soviet State. 
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Finn Parliament 
Divides 200 Seats 

R("su II OJ EJcctions 
Of Finland Parties 
Proves Interestin~ 

The eleetlons to the Finnish 
partam!.nt. whlch has becn W'ork-
111'; sincc 1007 ln R new demo. 
cratic fonn !.he men as well as 

I the wCmen r.<n;ess lnll slmllar 
rights to eleet and Lo he electeo . 
Icck !'llacc recently. The !\naI re
sull.s are in some wav of general 
tntcrcst.. The 200 scat~ ~'cre dl· 
vided between the partl com
pared ,,11h Ihelf lorcos ln Iho 
lormer Olet as follows: 

5 :clel·Democrnla 
Agrarlans 
s..-ed lsh party 
F"~C1St.Nazy PaTty 
Conservat l\'fS 
frogr ive; 
MIsceIl.neous 

le36 
83 
55 
22 
13 
1 
7 
1 

Formcr 
78 
53 
21 
I ~ 
17 
11 
5 

There Is Lo ibe notlced \ha t in 
FInland doc.> n01 exlst a lega! 
c<lmmunlst party. The SOcial. 
Pemocrats alone ore prescnLtng 
the leftlc.>t ldeas. The centTUm Is 
composed 01 lIheral .mlnded 
Agrarlans and formally 1lbe:. 1 
PUI1·. the Progresslves. The nn· 
I tural represenLatlves 0 1 the rlgll t. 
Ilest e1ements .re the Fasclst. 
Nazle,. ITlle p atriotie Notlonal 
PaTty) and the Conscrvatlves . 
The "'wed lsh Fa.rty ls m05tly de
voted to lJle lnl,ere.sLs of the S'we
dlsh spea'k.lng mlnorlty af lJle 
country. 

0 1 course. a1l of lJle parHes e-n
ployed thelr m OSt ln lJle e1ec ~lon 
cam,palgn . not le&S tJ1c Fas~~t
Nazts wlth Ihelr youthJul rude· 
n ess. Nevertheloss they lost ror 
Che beneflL of t he 
lrom whom they had won 
yeara ago their sc.t-. The ceot -
rum and the lef'tlest elemenla 
seem Lo h a ve remalned untouch
ed. Thts ts Lo he especlally ·-e· 
marked. heca= o\\1ng to Fin
lano'5 unlortunate experlence lu 
\he years 1917 and 1918 wlth the 
communLst uproar and crueltles 
there should be po.s.slbUltles for 
strong antl"communlst a gll4l t loll. 
The lnterna! 6ltuatlon wllJl en
couraglng economlcal progreas 
~ ln hlgh degree satLslaclory 
leavlng lI\tle nourlshmen t l or 
an tl-parllamenlary propaganda. l t 
could he consldered that antl. 
parla mentary wave ln Northcm 
EuI'Ope sustalned a bad blow ln 
the Flnntsh e1ectloD. 



conununJst 
thcre should be 
strong sntl.communlst 
The Intemal 61tuatlon en· 
couraging economlcal progress has 
~.en ln hlgh degree satlsfactory 
leavlng l1~tle nourlslunent Jor 
antl-paruamenta.ry prcpaganda. 
could be consldcred that sntl. 
parlnmenta.ry """ve ln Northcm 
Ew'Ope sUSLnlned l' bad blow In 
the Finnish electlon. 

Another r emarkable ftgure 
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Nq-{,/ ~,', &a!llt~~1 BO~POt. /Jiri. ~ I 
WaHlM~ . 12 ilonR 198~. IIpue 1I 0,l!lerC!1 T,) '\\e 113 811CTI,a 

\1'0 p .t(:t UXI1 . I,~P.CO IIO lj 1I11 100i' 
B eBIIJII e OTM'hIlOH e:ll l ,;t (in I ( U'I IIU,u Hl eM ' 1) ,lIi.'1 !lHil ill 1'13 ' 

n p OTIIB J I r311 ill UPI'\T3UiH ) BO' II U! eTI U ler ll'leCI nO: IUlhe· 
.0.111' 1'13 C peAII .JeMII31' MOPH l lPe HU !Ja Irtfl CI<OM MOP'h enl· 
1'1> MJpCi<i1l e ll,~bI , I{OTOP bllI ,~I) 'lpe3UbI 'I :l11010 TPYJlllblM 
{itolJlll eI< IUleHTpI183Hbl Ta , B HCHKO" .\ c IIJlE'Hie repM3u i H 0 

npeJl,BIIA1;H ill KaKII X 11 1100 OC· l ; uJl r ll h1; \, rpolKuer Hc'h~i lia, 
JlOA<lIeHIH eoponeH::1 :11'0 xa· 11 (11101 1I03 11iliHM 0 91 0 101 MOp1>, 
p 3KTep a . L V.o.:l 80;l eplI llI :1I0 r · R T 'Iettll' eM 1'1 (''1'0 ,,11 r il'i , 
eli no M'hCT:lM c o 11'1 X 11o.1e I 0 11 ,,· Ha'II'11'IlIH e A qe,(c au/l.pa t-IeBcK3 
Hbl X CTOHHJI<. rll~BHblM ,) r'ra· rd, POCCI II A<o.JpO.lla r b :,w ( B J f 
30M B a3ia rCKII X 11 :l Be r p:l : 1< 11· n O,1o lKeuiH lia 6epery l.,:JwrIIKII, 
CKI1X 8 )JI,3)( , CI13'13 .'130 I pa>K3 11 B0 I1I1CT8\1O' 

Tal(lHI o Opa3 H I CI3BHrCHIIL\itl rep\I ~HII 3 M , 3 3 a 11BI , L 
n CJl ll.o.UIIII TO'lKa B l11>eo<Ollb' 3 n XII I P03H:lfO. C3Ma HaCTI" 
KO 3:JTllU YBweMCII AP~M~Tl1'le · nall , keM1KOMY fteTPY YAa1l0eb 
CKOM 9n1130.o.1> alirIlO· ltT3Jl b· I HOKOlleu 1'0 .0.11110 B KOTOPO ~1 
IIHo-a:t,pIIK3HCt<aro KO;I~lIIH K la. \ n ::nepn1>1l u ey.o.o'lY HB~H '1eT· 
llallKoe 11 3 B }3GY lK.t(3101I~ill BepTbI", Poccill YKpllllll .'13Cb 
ceHC8ui I eBp neilCKoe OOlL\e'lfI:l 3 THIC 3 3B'tTHblX (ieper~x , 
CTBO CTapaTeJlbHt) BbllICKHBaeT t-IblU't 1i3A .o.'tIlOM eell llKa r'6 
H08b111 rp031)BblII T}"III lia I nO·llumepaTop a BHOBb IIOBlIcae , 
JItI1'II4eCKOM ropl1 ~uHTlI, MIiO. y rp"'o , 
ro BIMMJH i ll YA'hJllleTCII rep,\t3.\ fl)CTb 31':1 ) r p033, 1I0KO / 
H JoIjlHHIIIIHACKIIM II r epW3H: · e lL\e np06;teM:1TIi4113, O HO MC· 
n Oll bCI<U~ OTIiOlHeHillM, 11 -rllllKeT O!\Ha lK.o. b1 Cr:lTb pea,lbHO' 
H Jlpy rill HMlIlO 1' TeH.o.eHuilOl!cTblO. C B.:lehH l ·nOJl IITf1OlecKotl 
O$Oploll1 f bCR B H8CTynaTeJlb' 1'04KI1 ap'tHill C3MblM onaCHblM 
HblA COlO3 np TI1B MOCI(BbI , .o.JlII Poecill n OJlolKellieM OblllO 

B 'Iac rHCC 1' 11, B Kpyr:1)( p yc· {ibl T:1KOe, npll KOToJPOM repo 
eKoA 'MllrpaL\1Il lKI180 0{icYlK' IM:1HiI1 YJ4HIIUCb 6b1 y CT3HOBHTb 
1I.3eTCII cooölL\eHie H'tKOTOP,bl X CBoe BJl i llHie B ' Jl8TBil1, 3C1'0, 
rue r 06 I1Hcnl1pyeMoM r CPM3'1 Hill <l>IIH: IHH/l.iH H llIIBeL\ill. 
HieA npo 3KT1I 01'1>1>18:1 Y Kpall. ' ... 1'0 K3.:ae l' II IICP8b1X NC}' 
Hioi OT P.>CciH, 5lKolibl B 9l'OM Aap . rB, 1'0 l '3M YlKe 811011 111; 
npa, (111 \'13CTByeT A3lKe OT'IeTJ1HBO npeACTllBJIHIO l' ee· 
IOro>oCJl8B:II, HaM Y Ke npl1. ' 611 repM3HcKYlO yrp03)', H~' 
XOAllJIOCb, 110 AP} r'>MY CJl }"" Aa8HIIl B11 3111" H8',laJlbIlHKOB re 
'1810, BblCK8lblllllTbCH OCHOCI1· · uep3JlbllblX U(TaOO8 9rl1X roc~ 
TeJlbHO B )]YOlKHlCTeA I-ePM3.' AapCTB B MOCKBY BeCbM3 no· 
Ho-pycct<o A aolhn.r. I K333TeJlell, X -"lKe O:)CTOI1T I 

I'HTIlep H ero CnOABIIlI<IIHKH 11.1>110 C <l>lltIJI!lH;J.ieI1, T3M 
OnilOD,b He I!KPLHI\IlOf 1 paAH. ' II loi 11 JO l ' C II JJ. 0 B 0 JI b Ii 0 I 
uiOHII:Jro ~pMaHCMarO lieA06-:3IIU'lIITt;lIbllblR nporepMaHCK .II 
pllKe.uTeJlbCTBa K PocciH».,Te<lenill. Yllte ce1l'l8C, no 113)" 
J.(p ... JtaX OcT» a.-erAII 6loI.II,IL\l'.IIho l'ePlt4lliB ~~ 
.,. ceA'IIIc Oc:TlelCR saallTlloA B lllPOC ~G AJlII311llCKHX OCTpa
rpelaA HeyroM..>;)IIBWI1XCR Tel Bax. ilM'IIlOlL\llX t)ollblUoe 
TOHCI<IIX Ill"lBIIlttICTOB. 3a 'llcb'CTp3re'lHcKoe 31i:J'lenie. KaK C 
II XJI'IIl'io poAH3'!I Yxpal1H3 II ,oISopofllHeJlhHOII, 18K II C H3' 
llotteUK11l K3UetfllOyrM!>HblR CTYnaTeJlbUOli TO'/Klf 3p'll"ill, 
6ItcceA11 H r .;!relli)H1R repM:lHil1 I l{aK (iy 1'0 II" 61>1J1o, 110 
HS 00.11 ri/tCKoM MOp1l. nQHXOAIITCR npl13Hollo, 'ITO 

OJl.81t<O, rpe3N rpe3aMH, 8 , ~OOTB'II'fCTBYlOwaR J\OrOBo pell' 
peUbH8R n OJlHTIIKO CBOIIM '1e· HOCTb MXKBbI C JlOHAOIfOM C 
peAOM. 113 B 1", TOJlbKO 'ITO o.o.HOA nopoH"'. H peaJlbHOe 
yn3RHHblx r~pMIIIICI<HX Me'lT8 \,KP'llnJlellie aBTOpIITeT3 Jll1rl1 

KIA H'ullbJl'lle peallbHblil X3.\H3UIA, C Jlpyr. H. A:J1I1l Öbl 
P3" lep HII1ier nocJl'llJl,Hee, M'lCkB1I JlllwHiR luauc B eli 
CTp..ro rOBOpll, II C 10'11<" rpYAHoA tioJlTIRco(oll nMitTU' 

3p1lHiR POCC:iK aallTiltCKl1t II') KiI. I 
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Shanghai SSA OLEVA PÄÄKONSULINVIRASTO. 
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ASIA: .. Rapo:r.tte.ja • .. 

If !nl faJ.. 

' .,1 .J { 

: :,J, . 

Pääkonsul i nviras to kunnioittaen oheisena -nkoasi-

ainministeriölle l~ettää raporttinsa n :o 11 : 

UI.: ••. 

antonjn separatismia l1kvi toidaan . 

Konsuli : Ii I I I Il 
V, J'l f....,~ 
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RAPORTTI n : 0 .. U •....... 

Shanghö sa .. 2.7 .. p :nä ...... heinä.kuuta 19.$. IY/~. '\6 
(1 ~ 

Asia: Kanton.in .. .s.e.yar.atismia ................. .. 

.... _ .. _ .......... .l.1kY.1.t.Q.l.d.aan •......................................... 

Lausuin raportissani viime kesäkuun 20 päivältä sen 

käsityks en, e ttä keskushallitus ja kenraali Tsh i ang Ka i - shek k yttäis i • 

vät nyt hyväkseen kantonllai sten alkamaa "Japanin sotaa" selvit t ääkseen 

10 ullis esti suhteet Kvangtungin ja Kvangs in aakuntien separatistien 

kanssa arkailematta aseenkaan käyttöä , jos ilman s itä ei suori uduttai-

s i. 

Sanomalehde t ovat varmaanki n jo kertonee t , että juttu 

on jo lopullisen selvityksen aste es sa ja e ttä Nanking määrää as i oi s ta 

Kvangtur~issa j a valmis t au t uu siihen Kvangs i ssa. T.X. 10 p i vänä Nan

kingi ssa kokoontunut Kuomintangin toimeenpaneva keskuskomitea päätti , 

niinkuin oli odotettavissakin , hylätä kantoni1ai sten vaa timuksen vi ipy. 

• mättömäs tä sodan julistamisesta Japani a vastaan . Kokous julis ti kanto

ni1ais i1le , että Nanki ngin keskushal1itusta on toteltava maan yhteisis~ 

sJ asioissa kantonllaistenki n ja eroi t t i Kvangtungi .n ·sotavoimain yl 

likOn kenraali Tshen Tshai-tangin tehtJvistään sekä nimi tt i Kvangs in 

herrat Li Tshung- jenin ja ~ei Tshung-hs in he idän ent i siin toimi i nsa 

t t oen sillä korostaa , että he ovat Nankingln alaisia Kenraali Tshan 

Tshai-jen määrätt i in tulemaan Nankingiin maan yle i seen puol ustusneu-

vos t oon, 
Tshan Tshai-jan ei t aipunut komentoon, vaan alkoi val-

JAKELUOHJE: 

_. _____ . ___ . Ta.!Mu.~'p"_ ... _ ...... ............... . 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IlaIkal .... ..... . .. . mlnl.terllllle. 
EI ulkomuedunuk .... tlecloltukllln. 
EI ulkomuedunukHn. mutta ulkoulalnmlnlaterilln tiedol

tukalln. 
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mistautua viipymättömään suurhöykkäykseen Nankingi n joukkoja vastaan 

Hunanissa , Kun monet hänen huomattavDmnista alaisistaan kenraal eista 

ja muusta päällystöstä ynnä lentovoimat kokonaisuudessaan olivat luo

puneet p~älliköstään ja julistautuneet l ojaalei ks i Nanki g ille , muut 

tui kenraali Tsheni ssema kestämättömäksi . Hän pakeni englantilai

sessa sotala ivassa Kantonista Hongkongiin muutamain uskollis1mpien

sa kanssa ottaen Kvangtungin maakuntapankista eväs enne i kseen eri

l aista aikallista rahaa noin 90 mi ljoonan Suomen markan arvos t a • 

käläinen ranskal ainen lehti tiesi tuonnoittai n kertoa, että kenraali 

shen olisi vi rkatoim1ssaan ni in hyvi n onnistunut, että sääs töäkin 

olisi kertynyt noin 1,400. 000 . 000 Suomen markan edestä. Juttu voi 

l a liioiteltu , mutta ei aivan mah oton. Tshen Tshai-tang on puoles

taan Väittänyt , että Nanking olisi käyttänyt hänen alai s tensa ken

raalien ja l entovoi' ie ostamiseen noi n 140 miljoonaa meidän mark

kaamme . Nyt tuntuvat olevat puuhat kovat, miten saada kenr aali Tshe 

ni n "mat kamarkat't takai s in j a hänen suuri yksityisomai suutensa aina

kin os it t ain Kvangt ungi n maakunnan kasso i hin • 

Kansa ja ylio ilaat , j otka muutamia viikko ja s itt en 

olivat i nnos tukseensa nä tyä valmis telles sa sotaa "Ja eni a" 

ovat huutaneet äänens ä paine isiin Nankingin joukkojen mars siessa 

toniin. 
Kvangtungin sotavoimain komentaj aksi on määrät ty Ju 

Han~ou, yks i Tshen Tshai-tangista l uopuneista kenraale ista. Hä~nen 

tehtävänään on uusia maakunnan sot~voimat kokonai s uudessaan. Finans

s ien järjestä jäkai l ähetettiin pankkimies T~L. Sung ja veroasiain 

hoitajaksi H,O, Tong, molemmat hyvässä maineessa olevia shanghailai

sia talousmiehiä. Rahaministeri Kung on antanut varsin toivorikkaan 

lausunnon Kvangtungin taloudell isista mahdol lisuuksista, väittäen, 

että maakunta ei tule ainoastaan omillåan tOimeen , vaan voipa antaa 
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keskushal lituksellekin tukea val takunnan asiain ja tarpeiden rahoit-

tami sessa . Ennen olivat kvan8tungilai set ainaisessa r ahapulassa ja 

keskushallitukselta avustus ta norumassa . 

Kvangsin kenraalien kanssa ollaan viel~ 1enessä pulassa. 

Kun he eiv' t viipymättä alistuneet to imeenpanevan keskuskomitean 

päätöksiin , tarjottiin heille uusia tehtäviä, ylipäällikölle , ken-

reali Li flle puolustusneuvoston j äsennyyttä ja hänen apulaisell e sn , 

kenraali ei 'lle, Tshiang Kai - shekin vannoituneelle vihami ehelle , 

Cheki angin maakunnan kuve m ö' r in paikkaa . Todennäköistä on, etteivät 

he ot tar jouks 1a vastaan ja pakenevat ulkoma i11e, n' inkuin kenraali 

Tshenkln. Aivan mahdotonta ei ole sekään , että he taipuvat , ja Na n

king sijoittaa he i dät l opultaan ffreservipaikkaan". 

Kantonilaisten "Ja~anin sotaa" on pidettävä päättyneenä. 

Sen saalis oli kaksi maakuntaa lisää Nankingin välittömään hallin

taan, Olen luotettavalta taholta kuullut , että Nankingissa toimeen-

panevan keskuskomitean kokouksessa, missä sekä kenraal i Tshiang Kai

shek että ulkoministeri kenraali Tshang Tshun pitivät ulkopolitiik

kaa koskevat puheet, ei oleellista uutta esilletuoden, olisi käsi

telty suhteita Japaniin tavalla, mikä saattaa olettamaan, et tä Nan

king tosiaankin valmistautuisi aseelliseen vastarintaan Japania vas

taan, jos tämä kehittää to1menp1teensä Pohjois-Kiinassa Nankingin 

muodoll1stak1n suveren1teettia uhkaavaksi. 

Jokseenk1n kaikki huomattavimmat Kiinan ballinto- ja 

lashenkllöt ovat parhaillaan koolla Kul1ng1ssa, missä väitetään 

tä neuvottelu3a jatkettavan. Ei kuitenkaan ole syytä olettaa, että 

varovaiset Nankingin johtomiehet lähtisivät huonosti valmistettu1hin 

seikkailu1hin, missä menestJlllis8D mahdollisuudet ovat vähäiset. 

Konsuli: ,J • I . /1 . 
V, JV,v.,~. 
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• Pääkonsu1invirasto oheisena U1koas iainministe-

riölle lähettää r aporttinsa n:o 12: 

Kiina ja pakoitteet • 

• 

..: ... 



P ilKONSULINVIRAS 'i'O • 
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RAPORTTI n: 0 ... l .? . 
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Entinen asiainhoita j amme Kiinassa. 

f~1 .. 't i 
hra VäMmäkl. jo ker-

too har joittavansa kauppaa pääa3ia11isesti i t alia l a isilla 1entoko-

tt neilla ja lentokoneen oSilla, väitti t uonnottain t ava t essamme, ett ei 

pakoitteilla ole mi t ään vaikutusta Kiinan ja Italian väliseen k~p

paan ja etteivät esim. hänen puuhansa ole n11den vuoksi vähääkään 

v~eutuneet. 

tt 

Kiinan kauppa tilasto antaa asiaan valaistus ta. Otamme al

laolevaan K11nan tuonnin arvon I taliast a t uhans issa kultayksiköiasä 

(tullilaitoksen käyttämä fikt iivinen Gold Unit • 0,40 Amerikan kulta

ollaria) ja prosenteissa maan kokona istuonniata niiltä kuukausilta, 

Jotka asian vala i s emiseks i tuntuvat t arpeellisilta: 

463 

~:88a 1,72 

-
343 

1,4'1 

... 

'188 

1,77 

Lokak.Marrask.Jou~uk • 

-
161 332 280 46'1 203 

Kiinan tuonti Italiasta vaihtelee 71eensä 1,40 • 1,50 

prosenttiin kokona1stuonnista. Pakoitteiden vaikutuksesta se l aski 

kesäkuussa 1,16 prosenttiin, m1 tä l askua ei voida. sanoa pe.~Jokal, 

mutta 88 080i ttaa kyllä. että pakoi tteilla on ollut vaikutulat8nsa 

Ki1nall tuontiin Italiasta, 

.JAKELUOH.JE , 

!lavallinan • 

"I,A .. 

...... luo ......... II.J.' 

T ... II .... . 
T ........ ja 1 ...... 1 ............. .. . mlnleterlOIl •• 
EI ui" ............... t!edoltukalln. 
EI ulk~. mutta ulkoulalnmlnleterlOn t1edol. 

ts*aIIn. 
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Viel ä suuremp i on niiden vai kutus ol lut Italiaan s uuntau

tuvaan Ki i nan vient iin, mikä t uhansissa kultayks iköissä j a prosen

t e i s sa kokonaistuonnis t a 011 t8.nmi-kesäkuussa: 

G.U, %:ssa 

1935 

1936 

1,81 

0,48 

Vois i näin ollen sanoa, että pakoitteet ovat pal jon pa

hemmin koskeneet Kiinaan kuin Italiaan. Mutta on mUis tettava, että 

Italian tuonti Kiina sta ei ole pienentynyt niin paljon pakoitte1den 

vuoksi kuin sodan aiheuttamasta uudesta taloudellisten t arpeiden 

vaarinotosta Ita liassa. 

Joka t apauksessa on luonnollis ta, että pa koitte i den sovel 

taminen kauppaan Italian kanssa oli Kiinan hallitukselle 

tenmielinan velvoll isuus. Mikäli olen muiltakin tahoilta (kuin hra 

Väkamäelt~kuullut, ei Nanking ole pakoitemääräysten soveltamisessa 

ollut varsin tunnonta rkka. Juuri aseistusta armeijelleen. niinkuin 

lentokoneita ja niiden os1a, on Kiina Italiastakin ostanut koko 

ajan sikäli kuin varat ovat. sallineet • 

Vastenmielisyyteen pakoitteita 

taneet ne s,mpatiat, jotka Italia on onnistunut taitavalla politii .. 

kallaan Kiinassa hankkimaan. Italia oli se maa, joka kohottamalla 

llhetyatönaä suurllhetystOksl pakoitti toisetkin maat tulemaan jä

lassa, niin että Kiinassa on nykyisin suurllhetystöt Neuvosto-Venä

jällä, ltal1alla, Japanilla, Englannilla, UiSiA'lla, Saksalla ja 

Banakalla. aeikka, mistä läna1ma1sen kulttuurin kanssa riittävästi 

kosketuksessa ollaet kiinalaiset, jonkunla1seksi pälhänpistoka1 

dostuneessa alemmuustunnossaan ja siitä JOhtuvassa näläBa&an saada 

tasaverta1suuatunnustust& ja näkyT1ä arvonannnn osoituks1a tolsten 

vel.t&in puolelta, suuresti llo1t8eva~. 
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Italian suurlähettiläs LOjaoono on muut enkin 

vaikka henkil~kohtaisessa kos ketuksessa jäykähkö mies Hän hoi t aa 

edustuspuolta kiinalaiselle taholle paremmin kuin kukaan virkaveljis

t ään. Hän osti viime håLmikuussa erään täkäläi sen kiinalaisen päivä

lehdenkin "Da Foo Paon" hoitelema~ itali alais t a propagandaa. Usei ssa 

aikakausl ehdissä on huoma ttavissa selvä italialainen vaikutus . 

Eräs häistä , "China Outlook", jonka palstat ovat meillekin 

olleet avoimina, tosin ilman rahallista korvausta , ki rjoitti v.k. 27 

päivänä t ietävänsä , että Kiinan hall itus koettaisi olla ensimäinen, 

joka käytännössä l akkauttaa pakoitteiden s (1vel tamiseni 

kovasti suositteli samalla Etiopian valtauksen t unnustamistakin Nan

kingin hallituks elle 

Tosiasia on, että täkäläinen t ullihall1tus jul kaisi pakoi 

teiden soveltamisen lakkauttamist a koskevan määr~ksensä yhtä päivää 

aikaisemmin kuin K.L: ssa siitä päätett iin, joten oh jeet Nankingista 

ovat olleet jo oikein hyvissä ajoin käsissä. 

Lojaconen edeltä j änä Kiinassa toimi kreivi eiano, joka 

tu.onnottain ryhtyi hoitamaan Italian ulkomini steriötä. Hänellä on 

t äällä erinomainen nimi. Kiinalais i ssa piireissä t unnutaan kuvitel 

van, että hänen va ikutuksestaan kiinalais-ital ialai set suhteet t uli

siva t kehittymään ja lUjittumaan, Kun pakoltteista luopuminen oli 

päätetty, omistivat monet kiinala iset l ehdet ~niita sanoja Italian 

uudelle ulkoasiainministerille ja häne n hyväl le Kiinan tuntemuksel

leeni Yksi Shanghaissa ilmestyvistä kolmesta j apanilaises ta lehdestä 

sekoi tti tätä 110a arvelul11aan, että krel vi Clano pyrkis i suhteiden 

kehlttamiseen enemmän ~apen1n kuin Kiinan kanssa, 

Konsuli: U.~;'~. 
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?ääkonsuli nvi r asto kun ioittaen ohe i ena Ulko-

asia i nministeriölle l ähe ttää raport tinsa n :o 13: 

Berliinin pä~töksen jälkeen. 

Samalla p onsulinvirasto pyy ää Ulkoasiainmi -

n1steriötä tänne hyväntahtois s ti i oittamaan, onko urhei l ujohta

jaimme j a Kiinan j oukkueen johta jain kes en Berliinissä ollut neu

votteluita vi imeksimainittujen käynni s t ä maassamme suurkisojen j äl

keen. Tieto tästä olisi virastolle monista syistä erittäin tärkeä . 

Konsuli: V \ jJ;'" ~ . 

UI'. A 4. 



/ 
P ONSULINVIRi.STO • 

..... ............ ......... ................... SHlNGHAlS 5A OLEVA JÖ'RKUfltW ___ .......-'5=a 1 a i nen . 

RAPORTTI n: 0 .... . 13 ...... . 

. Shanghai .ssa .. 4. ..... p:nä ............ e.1Q .. kuuta 19.3.5 .. . 

A s i a : .. .Bex 111 n 1 n .. pAät.öksen ... jälkee1l. 

, ... 

Sain eilisiltana hyvän tilaisuuten keskustella kai-

kessa rauhassa Berliinin päät öksestä kenraali Te·tsheni n kans sa, 

• miehen, joka on Kiinan urheilum1es ten huomattavimpia i nn01 tta j ia ja 

henkisiä joht a jia ynnä Suur-shanghain pormestari. 

Olin etukäteen ollut jokseenkin varma , että vuoden 

1940 kisat menevät Japaniin. aaian oli ottanut omakseen yli tarmokas 

kansa, pannut s en hyväksi liikkeelle jo ajoissa ei vain koko ulkomais

t a edustus taan vaan myöskin huikeat summat rahaa ja muut käytettäVis

sään olevat voimat. 011 kai kaikilla tahoilla (niin ainakin Kiinassa) 

anne t t u ymmärtää, että Japania vastaan äänestäminen olisi epäystäväl

linen teko Japania vas t aan. Ja ni1~ä oli paljon maita, jotka tarvitsi- I 

vat ja kosivat Japanin ystävyyttä. En muuten tiedä, miksi Japani pani 

asian niin tiukalle, 

011n siks1 aikalailla hllmmaatynyt, kun kenraal1 wu. 
jolla ei ole tapana kylvää turhia kOhteliaisuuks1a, val1tti ensi sa

noikseen, ettei vuoden 1940 k1soJa oltu urheilulle vieraista syis tä 

annettu Suomelle, K1it1n 1st väl11stä sanoista ja k1 1ruhdi n selittä

mäan hyv1n yrnmärtäVIln1, että Kiina likei:.enä naapur1na jo mukavuus- ja 

taloudellis uta anstä antoi äänensä Japanille, 

JAKELUOHJE: 

".:A4. 

Kenraal1 I'U sano1 suuresti epäilev&nsä, 

Taval.11,.n 
...... luol\Jem.II.J., -

T .... ..... 
T .... U .... J. II .... .. ..... ............ minIaterIOlI .. 
EI u1k~ tIedoItuIcaIln. 
EI uIko~. mutta ulko.lalnmlntatwMln tiedoI· 

tubIIn. 
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aapune i s ta såhkösano at iedoista huol t t a antanut .t _än Japanil

l e . delleen hän kertoi, e t t japanila i selta t aholta harjoitet t iin 

sellaista a i nostusta , kyl v ttiin lu auks ia, tar jottiin avustus ta ja 

e itetti i n ~eite t tyjä uhkauksia , että Ki inan oli jo t änki n vuoks i 

vas tenmi eli stä äänes t ää Japanin puolesta. Kun Ki i nan urheilu j oht ajat 

olivat tutustuneet Suomen taholta heille toimite t t un ai ne i toon j a 

esitet tyi h i n seltiy s iin , oli he idän i en käs it ksensä se , että 

uomella on oikeus saada vu den 1940 i s at. "Jollen väbri n mUista, 

tuli ä t ökseksi ääne tää Suo en uol esta tai idättyä äänestykses~ 

t ä tilanteest riippuen" , sanoi kenraali ,u . 

Tuntuu Siltä , et ä J apanin närk stymisen pelko j a sen 

mahdolliset seuraamukse t olis i vat s ittenkin sanelleet ennakkopä t ök

sen epävarmuu en . Vai j äikö Kiina 0 ot tamaan , miten Suomen taholta 

he idän joukkue eseensa Ber liini ssä suhtaudut t aisi in? Oli mahdotont a 

ke kus telun kuluessa koet t aa urkkia puhuteltavaltani jotakin valais~ 

tus ta tähän kysymykseen. 

Kenraali .u ihmetteli Sitä, et t ä j apanilaiset ovat voi 

nee t puhua väheksyvästi uomes ta kilpailijanaan, niinkuin er äässä 

tänne s aa uneessa sähkeessä kerrotaan, sillä ilman poliittis t en te. 

tij äin myötävaikutusta olis ivat kisat joutunee t Suomeen. Tämän ken

raali \1u t ah .oi s elittää 8i ten, e ttä j apani l a i se t oliva t ennakkoval

mennuksessaan käyttäneet muuallakin samoja keinoja mitä Kiinassa ja -

huomanneet niiden vaikuttaneen. 

Kenraali sanoi hyvin ~täVänsä, että Saksa j a Italia 

ääne tivät Japanin puolesta ja että Englanti halusi mielistellä en

tistä liittolais taan, jonka kanssa pitäisi pAäBtä yhte1s;ymmärrykseen 

m.m. Kiinan poli t11kas8a. MUtta että vapaa Ranska ja ut.s~., 

oliai ollut mukavampaakin tulla Suomeen, äänestivät Japanin 
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ta, on merkillistä. Eniten h!1n ihmetteli kui t enkin Unkaria ja Tshek-

.arilaisten j a suomalai s -kos lovakiaa . Kenraal i ki n oli kuullut , 

t en pitäisi olla heimokansoja ja 
""'""V"""""' .............. -<A..._ 

~~~~~, ettei tämä sukula isuus 

ja Suomen urheilumaine ja ansiot painaneet kylliksi vaa tassa . Tshek-

koslovakian hän ole t t i yksinomaan mielistelys yis tä j a vienti nsä etuja 

silmälläpitäen äänes t äneen Japania. 

Täkäläinen l ehdi stö on ehtinyt jo lausua käs ityks ensä 

Berliinin päätöksestä. Kiinalainen Shanghain l ehdistö on t äydelleen 
~r- / 

vaij ennut pää~kseBt~ t oimituksen pals t oilla. samoin englanni nkielel-

l ä toimitettU k.l1nalai s iss a käsiss oleva "ehi na :'?ress". J apanilais

t a rahallista kanna t us t a ne.ut t iva "Shanghai Times" on vai n todennut 

päät öksen j a selVitellyt, mi ten hyvä Tokios sa on kisoj a j är j es tää. 

Brit t iläinen "North-Ghina Daily News" toivoo vuoden 1944 kisat jär

jestyvän Suomeen. (Finland ls disappointment will be appreeiated and 

i t i s titt1ng to put on reoord t he v1ew that that exeeedingly sport-

1ng oountry should be enabled to look torward to a tavourabl e deei

s10n on its olaim when the arrangement ot the Qp~es tor 1944 oomes 

up f or oons1derat10n,) Hyvä ystävän1, amer1kala1sen 11talehden 

ning Postin" päätOimittaja, joka jo valmennus aikana kieltäytyi otta

masta mitään lehteensä ehdoklruutemme puolesta, on innostunein s anoin 

kiittänyt Ber11in1n päätöstä, jolla kisat saadaan kerran KaukottäänM 

X 
kin. Saksalainen ja ranskala inen leht1 ovat vaijenneet päätöksestä. 

Konsul1: II . 1, /) 
V,JJA".o~ . 
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JAPAN ELECTED BY MAJORITY 
OF NINE VOTES 

Finland Bows to Decision But DisappOinted: WiIl Be 
Candi(iat~ Again in 1944 ' 

SlTE OF WIN'rER SPORTS UNDECIDED 
Berlin, Aug. 1. 

AFTER a bitter fighl, Japan has been awarded the honour of 
staging the nexl Olympic Games in Tokyo. The award was 

m:lde by the lnternational Olympic Committee late last night 
following a protracted meeting, during whkh many speeches were 
made for and against the two candidates: Tokyo and Helsingfors 
(Finland) . 

The voting in favour of Japan was 36 to 27. Her victory 
came as no surprise, as following Great Britain's decision on 
Thursday to withdraw hel' cJaim il was generally conceded thaI 
Tokyo would be chosen as the venue. 

The succcssful outcome of .Tapan·s 1----
bid means th. t the Wor ld OLympl"i 
wilJ be held in a city Jn the F'ar Eart Tok)"O lJe!lr-; News 
Jn 1940 ~or the ftrst timo. tn the 
hislory of the Gemes. 

Tokyo, however. thorourhly des
erved her s~. tor she worked 
extremely hard to pQ\'e !he way fer 
her tlnal vlctory. Rer lirst rival 
W3S Rome, but after m uch lpel'SUO
sion Signor Mussolini grace!ully w:lh
drew Italy's e1.lm, With the eUml
n.llon of thls tarmldaole obstacle. it 
was regarded as • fo~e conel,,
sion that Tokyo wouJd be chosen as 
the venue tor the XIIth Olymplad, 

Sadden Upoet 
A t ,the eJeventh hour, however, 

F inland and BrHaln upsel calcuJatlons 
by making • ,bid tor t."e honolU'. 

Finland's chalJenge was not re
garäOd very serlouSTy Ii ~3IQnm; but 
Brltalnrs clälm c:auselt" m~ heInt
burni!li in Ule ISland empire as _he 
was regarded as the onl)' country 
""poole af rabblng Tokyo of the dls
llnctJon of hoIdin!! tr.e nexi Olym
p,ad, 

The cables betw.>e" tl)c two CO\1n
tTies hummed l cr t.''lt~ next. !c!w 
daYI,-11ld to ,ooJ elreet, tor ~t tbe 
lirrt ..mon of thl> Olymplc aom· 
mlt1ee Brltain made a nob\e .psture 
by allDOUDc!ni the wlthdrawal of her 
,bld fOl' the IlMO Olymplcs but re
servin, UM rllht ta maito a tII4 t6r 
Ihe 11M Oemes.-lteuta!r. 

Tokyo, A UJ!, 1. 
The only fl y in the Olympic oint· 

ment, fello'wlnl! thl.' :lI1lloun cment ef 
T okyo's election, W~IS the Cem· 
mitlec-'s decision to postpone the 
selection of the siie for the \Vinter i 
C~mes until ncxl ye:u-. Two other I 
naUons, C.:1 nada and Norwuy, arc 
31so biclding for t.he .\V.rd af the 
\Vint.er Ol.\·mpiad. 

Ilo\\" DeJrr.ates Voted 

The vo te.~ favouring Jopan .:1S thc 
venue of the XUth Olympiod come 
from delee.tlon. of the tOllowing 
nations: 

'l'hrM bali 1< .neh from J opan, 
CCTIn:tny, Fl'nnce, Jtaly :"tnd Great 
Brit:lIn : h \'O eoch from U1C Unjted 
State.. . nd Canada; one each from 
Brazil , Argenlinn, South ,Africa, 
New Zeal.nd. lndia, Chlna Belgium 
Czeclfbslovaki., Rungary ' and tbe 
Philippines. 

The remainlftg seven ballois c:>me 
from Count Baillet 1. Tour, Presl- I 

, ... 
I dent of the rnternational Olympic 
• Cornmitlee. \V~ lIItld them by proxy. 

The news ~ Tokyo'. sel<elion, 
flashed to ev'eiIt l/8mer of Japan by 
a natlon-wide ~adlo brolldeast, served 
as ~ ,ignal for the dommencement or 
feslivlnes. whic.h wiU last tor three 
days. . 

lapan ReJo~H 



aside n !und of Y.5.000.000 tor ex ~ 
penscs connected with the Games. 
The decision wBl be !ormally op
proved by Iho W nistry on August 5. 

Counl r. Tou r Thankf'd 

lmmed iately on rcceipl' of 
notificn tion of Tokyo's selcction as 
the si.te of the Games. Prince 
Jyesato Tokugawa. Chai.rman of the 
Japnnesc Olympic Commjuee . cabled 
the n81ion's 3ppreci3tion to Count 
la Tour. 

S imultaneous ly . 11.11". Hots'Usnburo 
R irao. Afjni~er of Educntion. c::ab led 
his thanks to Mr. J igoro Knnoh and 
Count Michirnasa Soyejima. mem
bers or Ihe l nternational Olymplc 
Committee: Mr. Ryozo Hirnnuma. 
head of l he J aponese Olympic 
Delegation: and ViscDunt. Kintomo 
Mushakoji. Jap.nese Ambassad.or to 
Set Hn. for their activi ties in con· 
nection with the presentation 01 
J . pan·s bid. 

Premic.r Koki Hirotn. infonned of 
Tokyo's se.lection. e.xpressed his 
Hdeep joy" or the roreign powers' 
"understanding of Japan's aims." 

As the holding or the Olympiad 
wm coinclde wim t.he celebration of 
the 2.600th onniversnry or th l> fnund
ing of the Japanese Empjre. the na
tion should take odvanlage of the 
Gamt>s to demonstrate t.o tfle world 
its true QuaJities. and nlso to promote 
its 0 .... ." physlcal well-bei ng. the 
P remJer added.-Domei. 

Lalest Pia ... 

In addition t<> the Y.5.000.000 to be' 
appropriated by the Min istry of 
Edue:atloD. the Government will con
tribute Y.IO.OOO,OOO tor the improve
ment af athletlc faclllties and otber 
expsnses. af the totat sum. Y.IZ,OOO.-
000 wllI be spent to enlarg. the Olym
pic Stadium and other facJlities, 
while Y.1.000.000 will be expended In 
subsidies to !oreign athletes. to ~over 
a half or their travelJing expenses ta 
Japnn nnd back. 

The Meij i Sbrine Stadium. olready 
one of the largest in the wor ld, will 
b<> e.'Cpanded t<> sent 120.000 specla
torso The work will take two 
to complete and will cost Y 

The building of the Meij i 
Swimming Pool will also be enlarged 
ta raise It. siUlng capacity to 30.000. 

A new riding course wiU be con
strucled at Setagaya~ in the weslern 
port of the c.ity. while a new chaDllCl 
will be excavated in the upper pari 
or the ArakQwo River for the rowing 
cvents. 

The indoor gamcs will be s tagcd ot 
Dr. Kishi's Memorlal Gymnasium. to 
be bCtilt on nn endowment left by 
the 13te Dr. Seiichi Kishi. one <>f the 
originnl sponsor. nnd ardent support
e rs of the Jopan Amateur Athletic 
Federation. The wreslHng nrena ln 
the Melj i Shrine will also ,be enllU'ged 
ta senl 10.000 spectntors. 

Fartber IJDpre"eDluu 

A """,ial arena will be erected at 
Aoyama. where exhibition judo and 
fencing matches wi1\ be staged tor 
the edilicntian or foreign visltOrs. 
The Meiji Shr ine baseball diamond 
will be tIged for the baseball .000lesta 
and opening ceremony_ The yacbt
ing rn""" will be held ln Yokobama, 
while . \he Olympia vi\Jage, accom
modaUng some 20,000 ' athletes, will 
b<> bullt aiong the Tnma River. 
tamous tor lls scenic beauty.-Domel. 



aside a Cund of Y.5.OOO,OOO Cor ex
pcn.9CS coonecled with the Games. 
The de-cisi,oo \ViU be f ormn l1y ap
proved by -tbe Mlnistry on August 5. 

Count .. Tou r Tbn.nk t-d 

Jmmediately on rect'ipt of the 
nolificotion Df Tokyo's ~elecLion as 
the site af the Gamep. Prince 
Iyesa to Tokugawa. Chnirman of the 
Jopanese Olympi(' Committ,ee. cabled 
the nation 's :.ipprN inllon to eount 
1. Tour. 

Simultaneously. Mr. Hn\s\Jsnburo 
A iTaa. !Vtin i!{ter af Education. cabled 
his thanks to . {r. J igoro Kanoh and 
eount Michimas2 Soyejima. mem· 
bers of the Int.ernation:. l Olympic 
Commit1ee: Mr. Ryozo HjrDlluma. 
head of 1he J apanese Olympic 
Delegation: and Viscount K intomo 
Mushakoji, J apanese Ambassador te 
BerHn. for thelr activities in con 
neclion with the present&Uon af 
J apan's bid. 

Premier Koki Hirota. informed af 
Tokyo's se-leclion. expressed his 
';deep joy" of the foreign powcrs' 
.Iunderstanding of J apao's aims." 

As the hoid ing ot Ihe Olympia<l 
wiH coinclde \\'ith lhe celebration of 
the 2.600th nnniversary of the fnund· 
ing of the J npanese Empire. the nu
tian should take adva.ntage af !he 
Games to demonstrale t.o the world 
115 true qualiUes, and . 150 to promote 
its own physie.1 wc.l l.beint. the 
P rem ler .dded.-Domei. 

La\eSt PIaas 

In addiUon te the Y.5,OOO,OOO to be 
a pproprlated by the Ministry af 
Educatlon. the Governmeot wUl con
\ribute Y.10,OOO,OOO tor Ihe improvc
menl of athletlc facilities and other 
expe.ollses. Of the total sum. Y.12,OOO,-
000 w,ll be spent to enlarge Ihe OIym
pic Stadi um and oUler faciUties. 
while Y.l ,ooo.ooo wiU be expended In 
subsidies to fereign athletes, to cover 
• half of \:heir \ravening oxpenses te 
Japan and ,back. 

The Meij i Shrine Sladium, .lready 
one eI Ihe largest in the world, wlll 
be expanded te sent 120,000 speela
torso The work wiU lake two 
to eomplete and will eost Y 

The building of Ihe Meij i 
Swimming Pool will als~ be enlargod 
to ra ise 115 sitling eapacity to 30,000. 

A new ricUng course will be con
structed al Sctag-aya. in the wes\.ern 
part ef the cJty. while a new channel 
will be cxc:w8ted in the upper part 
of the Arnkaw3 River for the rowing 
event,s. 

The indoor gamcs wiU be s taged 3t 
Dr. Kishi's .Memorial Gymnasiwn, to 
be b61ll on .n endowment 1eft by 
the Inte Dr. Seliehi Kjshi, one of tbe 
originnl sponsors nnd ardent support
ers of the Jopan Amateur AthIeUc 
Federation. The wrestHng .rena in 
the Meiji Shrine will also be enlarged 
to seat 10,000 spectators. 

Fartbe.r Impre\ e. .. eau 

A ..,..ial arena wUl be erected at 
Aoyama, wbere exhibition judo and 
teneing matehes wil! be staged tor 
tbe ecUflcation .Of foreign visltDrs. 
The Meljl Shrine bueball dIam.ond 
wlll be ~ tor Ihe baseball contelts 
and openinll ceremony. The yaehl
jng raees will be held in YoI<obama, 
whlJe . tbe Olympia vlllqe. aeeom· 
modaUng Bome 20.000 atblefes, wru 
be bullt along tbe Tama River. 
tamous for lta lICeIIic beauty.-J)omeL 
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RAPORTTI n: 0 

?;f? H 
Asia: Nanki gin ja Kvangsin sovinto ... - .,, ' '" 

i> 

!/ 

i i en noin : uJen viik n a ikana , mit ä ova kuluneet Kanto

nin se aratismin likvitointia koskevan ra ortt ini l ähe" ämises t ä , on 

tt N~~kin i e j a Kvan sin s otilas johtajain välillä käyty sovintoon ja yh

tei s toio inte.an t äbtä!:iviä neuvot 1 ja , ken al i T hiang K i - she 

vii es sä asia n 0 j aa.llsen vuok i viitis n vi kkoa Kantonis sa . eu -

vo"te lui ~sa on eRitett monta ehd tust ja vasta hdotus ta . Sovinto on 

10 ultaan se, et ä ken al i Ll Tsung- jen, jonka hall into avoimest1 

k1itetä , j ä delleenkin Kvangsln so 1las siain johtoon ja hänen 

laisensa kenraali Pei Tshung- h i 5i r ar i n iin sotilasasiain 

mlssionin vakinaisen komi t ean Jäseneksi . 

Scvinto on sikäli merki l l l nen, että Kvangs in kenraali t ovat 

tt pääpiirtein ajaneet tahtonsa lä i. Va' kenraali Pei , generali ss imon 

esikunta ääll l kkö noin seitsemän vuo ~en t a aa, siirtyy valtakunnan 

korkeimman s otila sjohdon jäseneks i, Meikäläi s et lehdet ovat varmaankin 

suurin otsakke in ker tonee t taisteluista keskushall ituksen j a Kvangstn 

joukkojen välillä . ssä t a istelui s sa e i liene miehiä kaatunut, tus -

kln haavoittunutkaan, sil l ä ne eivä t ole olleet sanan tavall i essa 

mielessä sotaa, vaan paremmanpuoleis ia mielenoso1tustila i suuksia. 

Kiinalainen j a ulkomainen lehdistö kiittää kauni1n sanoin 

korke1den sotll asjohtajain viisautta, kun he osasivat järjestää val-

JAKELUOHJE. 
Tavall1nen. 

Ui 1: A 4. 

Jakeluohjem. llej • • 

T .... lllnen. 
T.valllnen j . lIalkal .... . .... .... mlnl.tertlllle. 
EI ulltomeaeduatultaen tledoltultalln. 
EI ulltomeaeduetultaen, mutta ulltoaal.lnmlnlaterllln t ledol

Malin. 
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keat ristiriidat verta vuodattamatta . Ehkäpä t äss ylistyksessä on 

rahtunen oi keu tett uakin. 'olem ien neuvot telu uol t en k estävyys ja pe 

rin ohjainen tutustuminen vasta uolen tarkoitus eriin haihdutt i joukon 

vanhoja epäluuloja ja saattoi keski näi sesti huomaamaan, etteiv t aat

teellise t kannat olekaan toisilleen vi eraat ja vastakkaiset. 

Kenraali Pei Ts hung- hsitä pidetään htenä Kiinan nerokkaim

mista päis tä, j oka t~ i lIaan ja tai oi11ean herätt i tuonnoisina vuo 

sina Tshiang Kai-sheki~ kateutta ja synnytti heidän välilleen ylipää

semättömält nä tt v· kuilun . Nyt tuntee kenraali Tshiang asemansa jo 

Siksi varmaksi, ettei nuor sa miestä , vaikka hän olisi s äi käyttävän 

lahjakask in, tarvitse peittää erämaahan . Kenraal i Pei taas tajuaa uusi 

en teiden avautuvan its elleen ankingi in pääs tyä . 

Koko Kiinan val istuneisto kesk shallituksen ja Kvangsin ar

meijaLn päällyst öä myöten tuomits i ankarasti aseiden käytön omia kan

salaisia vastaan . Sanomale dia t on tätä käs itystä tulki nnut 

ta. Va ikka kenraa TShiangilla ja keskushalli tuksella on v 

piirtein käsis s ään suuremmassa osassa maata kuin ainoa1lakaan alkais 

malla Kiinan hallituksella vallankumouksen j 

• se keskUsha11itukse~ sa~a j a k~kyä ol e hyviin aikoihin pant u vakavin 

mielin t äytänt öön, i ainoastaan ja anilaiset ja heid~ kiinalaiset 

t yrinsä "intressialueille" vaan my skin monet pohjoiset 

Odote11eet j ännityksellä keskusha i tuksen joutuvan aseelliseen :;elk

kauks een etelässä päästäkseen l eventele ään omilla alueillaan . Tämän 

keskushaIli tus tiesi hyvi n ja otti huomioonsa Kvangsin selkkauksen 

hoidossa, 

TamAnpäiväisen luotettavan smL~etied~~ mukaan 0 Kva~in 

jOukkojen komentoon j äänyt kenreal1 L1 Tshung-jen ottanut ei len jou

kol1taan valan, missä he lupaavat tukea je:panila isvastaista to imintaa, 

tuhota t amän vihollisen ynnä maan kav al taja t s ekä puhdistaa -l1nalalBen 
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terr ltorin vieraista ~~nke ili~ois ta . l en ~uole stani 

äs~eis inä viikkoi na kuulemani er s teella , että t vannotus on t 

tunut Tshiang Kai -shekin t ieten ja s uost~u~3ella . Ol e~ luotettava lta 

tahol ta kuull ut, ett ii. suur i osa n11st keskushall i tuksen Joukoista, 

jotka ovat ollt.et e telässä, s iirretä!1n nyt l1keJllllä ja~enilaisten uh

kaamla tl ::1oi t a . Väi tetlHln, e ttä "nuori marsalkka" Ts ang Hsueh- l i ang 

ja Kvangsis a vapa~tunut kenr aal i Pei Tshung- hsi siirt yvät pi akkoin 

pohjois1in joukkoi in . 

än ei tar itwe s~inkaan c erkitä väli t öntä sodenvaaraa 

Kiinan ja J a anin v!Ulll!!. . Se merki t aee va in Ki in<> n entistä suurempaa 

valmiutta puo ustamaan elimlll1simpi etuj aen . Sillä on e il anätt ä 

vaikutuksensa j apanllaisiinkin, jotka kaikesta Uät täen karttava t suo-

ranais ta asevoiman käyttöä kehittäes s ' nykyistä val tauk.sensa vaihet-

t a Pohjois-Kiina sa o Ja a l a i cella t aholl a on viime äi vinä kuul unut 

merkillisen al jon j ut t ua poli t iikan muuttamisesta Ki i naa kohtaan . On 

vaadittu. että Kiinaa on ryhdytt ävä koht elemaan yhtenB.1senä val takun·· 

tana ja asuJ~istoa yhtenai senä k sana , Joiden kera on pyri ttäVä t o

del l i seen yhteisymmärr ykseen . iten kan tavi a nämä äänet ovat ol l eet , 

• sel vennee pi akkoin . 

Konsuli S 
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hangheissA 15 P:NÄ syy !kUUTA 19 

P:NÄ KUUTA 19 P:TTY n:o 
~-

VIITTAUS : D. U.M. 19 

ASIA , Raportte a . 

Pääkonsulinvir s to kunnioittaen oheisena Ulkoasiain~ 

ministeriö l le 1ähettäa r porttinsa n : o 15 . ok~ si a ltäa seura vaa : 

Kiinan uusi perua tua1aki. 

ääkonsulinvira to on tässä samasa po ti s enli ält-

si ini teriö11e hettanyt kahdeks n kappal etta kysymykses aao1evan 

perustus l kiehdotuksen englantilaista käännöst erikoisena ri tiei-

teena ja pyytää liikenevat kappal eet 1 hett aan e ell een täl l isis

t a asioista kiinno tuneille oikeu oppineill emme . heidan jarjestöil

leen ja kirjastoil le • 

Konsuli : .1 • I • 11 r • ...JV ",,~ . 

UI ': A" 



• 

• 

,~ 

.. ...ihan,;;haiS SA OLEVA ~.T~smöc.x Salainen. 

RAPORTTI n:o ~5. 

'>;>"J~c:;.;J...,u.a.1 s sa 1.5 p: nä ....... ';'7.8. kuu t aI 9.. " . 

As i a : .KilIlC_.'- 1..51..._ 1 ........ . 

~., 
.,J( , 

; 10 

, --
J n J) J f ~ , ._.-J. 

Kii assa ovat axha1l1aa..'1!. ynn1ss' ve:.alit en 1L:' 1stä 

l,ans 11 "KokJL.3 ta V!il' ,lU I jo ke .. 1 t ;1 1 kokoon ua d s i mar raskuWl 12 

.; ::. II:i.n :Jankl::l",1 s ;;e. . Kas 11 skokouks en tar _ e i m ä tehtävä on tasavel-

lan u Udn ~erawtusl e in vah. st i Len . 

~ . erustuslak1 vo eansa~ ttune u rkitsee retka i se-

vaa k ännett parlam ntaris cen hall1tusta can 1nassa . I:aa an on 01-

lut li 2 . 0 0 vu den supoott i _ten i en muka n h llittu maa . 

25 vuotta t asavalta I mi s t~ osa kenraalien ka ' oottista valt a i stelun 

kautta, j a 15 vuotta valla~ou sec va istelua , n ink ..;r1aa t te 1 a 

kypsy tt vä v~ikutus ulottui v rsi n re 01tet~u1hin i1r 1hin , eivä 

luo nollises ti ole eht1 eet kasva ttaa euro a18 i~e~ a mielessä 

t ar is i n i vistys t asolla 01 vaa 'ansaa , i Sur. Ja - sen l as i kin . että 

vallankumouksen j keen tulisi kulumaan no in nelj '~nesvuosis ata , ennen-

kuin 01 t eiin k11nala ises a arl f.Jllentarismis se. . Tämän v 

koi sotilaso eratioi den j a poliit t i sen holhoust ilan ajanjaksoihin. 

houst ila on, niinkuin tunnettua , ollut Kuoointangin valtakautta . 

Kiinan t asavallan ensimäinen Väliaikainen erustuslaki 

valmis tui j a saatettiin voimaan 19l2. Senjälkeen niitä on v is·tunut 

viisi muuta, jotka valtasuhtei den va ihdellessa ovat 1 hemmän tai pi 

t mmän a j an ollee; hallinnon poh jana. Nykyinen väliaikainen perustus . 

JAKELUOHJE. Tavallinen 

UE t: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta"all,,*> ja lIe1ltel ..... .. ...... .. mini.teriOlle. 
EI ulkomuadualuk"" tledoltukalln. 
EI ulkomaaedualulteen, mutta ulkouiainminls terUln tiedoi

....... In. 
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laki tuli vo~aan kesäkuun 1 ~iv~ä 1931, mi stä aj ~sta ~yöskin l aske 

taan vsrsi na i nen ·uonlnter~in holhousai ka j a mi at' l lh ien aukin i n 

hallituksen arvovalt39 on i Qe t täv1 jokseenkin ylei est i tunnustet 

koko Ki na sa , luonnol1ise~t i v l a ttuj a alue' t a 1ukuunot ~aw t t a . 

ak i r_i _sn p=ru5tus1ain val iste1uihin r hd tti in joulu

ku s sa 1932 I to' eenpa~evan keskuskoc i tuan t ysi - i s tunnon paätökses

t J . Ruonattavi n ohje , i kä silloin anne t i i n työtä varten , oli kehoi 

tus l aatia erus t uslaki mahdollisimman i tkäll e menevää maakunnall is t a 

its ehallintoa s i lffi it en . En i mäi sen l uonnok en sai l a tiaks een 

ks i nuoren Kiinan ter iä i tä , kansainv i ~ en oikeu -en a n 

ajan kirjallisu den suur i tantija , tri John C. - , joka me idän 

j allisuu -est e tunt e litusmuodon ja p ustusl ain lisäks i varsin 

hyvi n n öskin Kalevalan , 

Valmistelut ö on k ynyt senj äl keen monen vai een l äp i 

t ri Wun ?ysyessä koko a jan muokkauspuuhis se uukana . 5 its äs luonnos 

valmis t ui kai kki en i nstanssi hyväksymänä vi ime toukom 5 p!l.i 'Tänä , 

jolloin l akiasä tävä Juan sen h äks yi . Vi e i s t en luonnosten k's i tte 

lyn johto on kuulunut lakissä t ävän juanin esimiehelle , tri 

kansallisen suuraiehen un J t eni n po jalle. 

Lopullinen perustuslakieh otus sisäl t ää 148 ykäl~ 

j aettui na kah - eksa~~ l ukuun , jotka ovat : yl ei se t m äräykse t , 

ten oi eude t j a velvollisuudet, kansanko gressi, keskushallinto , pai. 

kallishallinto, kans allinen talousel~ , epe tusolo t ( educ ~tion ) ynnä 

parustu lain voimaans attami nen j a muutok e t. ~uutama viittaus 

tuslain s isältö n lienee paikallaan. 

Yleisten määräysten muka~ pohjautuu kai kka valta 

s aan lin the whole body af c itizens ). Tasavallan t erritorin muodos ta

vat ne maekunnat. jotka tamän vuosisadan aikana ova t jollain tavulla 

kuuluneet Kiinaan. Heimot ovat Kiinan kansan oa ia ja keskenäl!n tasa· 

arvoisia. Lippu ja pääkaupunki j äävät ent is1ksi. 



ans~lei ~ ten oikeuks i sta j a v~lvolli s 'uk l s t a s ää t ä l aki v r -

s i n v i stu.ecssa län~Luaises a h'n essä . Täm os a o~ s 1 ~~yt ~uut-

t 9.ttomrUl tri - 'un r ::.i:est l uonnokses ta . Kans allis 

v ~~it t oiL etaa~ l e i sen , 

:: en osalli tU7.t ?l - ot+ t·· ·ttäne et j a 

valit "si t ... :. : Te i !: or.. o~t~va :! 5 vuot ta t 0 ..-rJ ,"'" .t 4 01'" _ _ - v • K nsal l i skokOt1k-

~en ~ ä~ ... n.;.t . "I itaan kuud s1 -, e .. ~ i . e kokoontuu t S!':P7":!.la"'. 

dentin . ,,;, ~_·.: ::::ta .,1- 11-0 ero 'luo-en !c: t 7ua ·t.deks1 kuuk deks 1 J 

~ rv t ~e9 S~ e 1~ 

1s vo 'vat v~a i a ~ c l~~1 _ c~ . ~o~nku s i sta . 

Kan al11skokous V B ~~e asaval an res i d~"' t i - , v~ :::: r e -

L. ::'::~:::::. a 

.... 
_1> 1 ~11tsc~~5C . ~ar. ~lli :kokou aa t 8,,,, t hd ,. 

a l eita ja _rus us l aki a . 

t voi ee ä S6 ,oa , e ~ 6 ova t 

n :; ote.voi!.:. i e 11 ä lik" n 

a t ilante i s sa, 

i te t L , aan tilanteen ai~ ut 

amia määr ~yks i~. Hänen valtakaut n a on ku s i vuot a . u 

t a on 

Varsinai nen aI l int oto i on to imeen anevan juanin kä 

s issä . _e::. j äs ni ä ova t es ies , v aes1oies , er i mi ni steri i den ja 

vakine.i ter.. komi ssioide es imiehet . : eidat nimittää .j a eroi ttaa t asa

vallan presiden~ ti . oimeenpanevan j uanin työ j akaantuu mi ni st riöi

den ja komissioiden k sken. Yhteisistuntoj a on tarpeen mukaan . 

Lakiasäätävä juan hoitaa nimensä muka1~es t1 varsina1 en 

lainsäädan t ötyön. Se on toi.I:lls t aan VB tuassa - ansal11skokoukselle, jo 

ka Juanin Jäs enet val1~see yle1s1119 v~~e111a aaet tu1sta ehdokka1s

ta. Ki1nan keakushallintQkone1*toon kuuluvat e1 t äpa1 t s 1 o1keu(1I~.L.I.J.llau. 
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tutki to - . j a sesQor ijuanit. j taho' ~vat n ns ' nukai esti oikeus -

l a itosta , virk~iesten ko~p et enss ie n tutk~i s ta j a se r. s uriteht Jvi ä . 

aikallis li.alli:l toa koskevassa 0 'assa tlde t!1än e i van 

-le i se t iirtee t maakQnta-, piir i kunta w ja k~u unki kuntahallinnoille • 

• di len veltuudet ovat v~rsi. l aajat Kiinan ikivanha in 

kaan . 

aloudellista el amAä ko kevassa osa 8a on ID . m. huomat 

t avaa , ett& kai ki mineraalit ja luo taisv 1mal l teet kuuluva t valti 

olle . valtion osal l _3 umi nen tuotannolliseen elam än on edel l tetty 

ulottuvan verrattain itk l e o 

tusoloja koskevassa luvussa on mi~lenkiintois ta , 

että la sille kuude t a kahteentoista ~oteen s äde t 0 i ve l volli-

suus . Opetus on maksuton . etus enois ta erustuslaissa nioenoLaan 

määrätä , e ttä niihi n on varat tava vähi ntään 15 pros entt i a keskus 

hallituk en kokonaisbudj etin määrästä . 

Kun kansalliskokous ens i marraskuussa on hyv' synyt 

kosketellun perustuslakiehdotuksen , on moni vaihe i nen Kiinan 

laki t a istelu" saatettu käs ittääkseni jokseenkin onnelliseen ratkai

suun. Lain soveltaminen vaa tii luonnollises t i viel ä aljon eri kois+ 

lakeja ja todeliinen parlamentaarinen hallintokäytäntö voimakas ta 

s1vist ksel listä muokkaustyötä. utta sitähän tehdäänkin suurella 

innoll a jo jokseenkin ka i ki s sa varsinaisen Ki inan maakunni ss,. 

Konsuli: I I . I " .11 V , ~",,-"1~. 
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THE DRAFTINO OF THE CONSTITUTlON ( 1) 

H. E. S UN Fo 

(President of the L egisLativc Yuan) 

T he drafting of the constitution, which has been entrusted 
to the Legislat ive Yuan, has just been completed. It represents 
the culmioation of three years of labour and seven changes of 
drafts. Jn view of the forthcoming publication of this important 
docu meot, it behoves us to present a brief account of our work 
in this conoection. 

That the drafting has consumed 50 much time and entailed 
50 many chaoges is due to several practical difficulties. \Ale 
felt ourselves duty bound to study ways and means to overcome 
these difficulties to the end that the draft may approach our 
goal of perfection. First, the Constitution of F i"e Powers, being 
one of the bequeathed teachings of our late T snng-li (Party 
Leader ), must serve a6 the basis of the Chinese constitution. 
However, insofar as there is as yet no simiJar constitntion of 
the kind in other countries, which can be readily inferred, 
careful consideration is necessary for the faithful adaptation of 
these salient principles in conjunction with the present needs 
of our environment. 

Secondly , in the Principles of National Reconstruction 
of our late Tsung-li, three stages for the realization of national 
reconstruction have been prescribed. It is our mission to 
proceed with an energetic and sure pace within the course set 
by the three stages, so that the program f<lr our national 
reconstrnction may be realized. The task of political tnte\age, 
however, has not yet been accomplished, while the inauguration 
of the constitntional era in advance has also become necessary 
on account of recent exigencies. Thus, in the course of onr 
drafting work, this discrepency is not over-looked. It is hoped 
that with the operation of the constitntion, the nnfinished work of 
political tntelage will he bronght to a conclusion thlough the 
substantlve realization of seU-government by the mass of the 
people under the guidance of a popu1ar1v elected government. 
It ia also for this reasan that in the course of onr endeavours, 
equal emphases have been pIaced on the co-or~nation hefween 
what is normal · constitntionalism and a constitntion for a 
transitional period. 

(1) TJaDOt.t04 b, Albert T. Lu, R_rcll Fe\Iow af the Coancil o' 
lntcrD&tlooal AlfaIn. 
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ThirdJy, insofar as the constitution is a matter of vital 
concern to the nation, it has been deemed essential, in the 
course of our drafting work, to secure the counsel and advice 
from various quarters 50 that the stipulations contained therein 
may coincide with the needs of the people, and that not a 
particle of Utopianism may creep in to obstruct the execution 
of its provisions. ln this connection, however, there has been 
a wide divergence of v:ews, ranging from the most radical to 
the most conservative. It may be recalled that not a few of 
our people entertain doubts as to the reaJ intentions of the 
earlier inauguration of the constitutional era, while others even 
question the practicability of the Five-Power system . So much 
so that in certain cases, there were found, on any one point 
of policy, a mulfplicity of varied views. To sift the grains 
from the husks, to determine the unquestioned superiority of 
one over aIJ the others, is a task of no mean magnitude. 

Such being the case, it i- conceivable why such painful 
precaution has been taken by the Central Authorities and the 
colleagues of the Legislative Yuan in the performance of their 
duties. It may be pointed out here that even in the choice of 
a single word or phrase, the most careful consideration has 
been applied. This is to make sure that the provisions of the 
consitution wIll not deviate from the teachings of our late 
Tsung-li, and on the other hand, will come in consonance \vith 
the prevalent needs of the people. This is also why the work 
of drafting has been so long delayed. 

A stock-taking of the drafting of the constitution will 
reveal that there are two working stages, the former representing 
the efforts of the Legislative Yuan with the advice and counsel 
of the nation, and the latter representing the joint efforts of 
the Legislative Yuan and the Central Authorities concerned. 

Beginning f om J anuary, 1933, when the Constitutional 
Drafting Committee of the Legislative Yuan was organized, to 
October 1934 when the first draft was completed, may he 
considered as the first stage. This stage, again, may be divided 
into live periods, in the following order: 

The first period is the period of studying of constitutional 
principle! and preliminary drafting. A Constitutional Drafting 
Cotnmittee was organized, which was composed of 40 members 
of the Legislative Yuan. These members were appoiIited by 
the President of the Yuan, wbo was concurrently the Cbair
man of the Committee. Messrs. Wu Ching-bsiang and Chang 
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Chih-peng, members of the same Committee, were appointed 
Vice-Chairmen. Since the establishment of this Committee, 
there had been 12 meetings, between February 9 and April 27. 
during which the various phases of the constitution were discussed, 
culminating in the drafting of 25 principle~ . A Committee of 
Seven for the drafting of a preliminary draft was appointed, 
with Me5srs. Wu Ching-hsiung. Cbang Chih-peng. Ma Yin
chu , Chiao Yi-tang, Chen Cbao-yiog, F u Ping-chang and W u 
Shaog-ying as members. Mr. Vilu was entrusted with .the main 
task of dr<:.fting. Simultaneously, the Legislative Yuan corres
ponded with the leaders and the authorities of the country, 
soliciting for commeots and suggestions, and -advertised in the 
leading dailies for the same. Meanwhile, a petition was sent 
to the National Government requesting the issuance of instruc
tions to the provincial and local governments for the organization 
of Committees for the Study of Constitutional Drafts. These 
Committes ';"ere to submit memoranda outlining the results of 
their study for the reference of the Yuan. Mr. Wu's preli
minary draft was finished in the earJy part of June. comprising 
5 parts and 214 artic\es. That draft was published in Mr. 
Wu's own name, so that the public may make it as an object 
of tbeir study and comment. 

The second period is the period of examination by the 
members of the Committee of Seven. It may be recalled that 
both before and since the publication of Mr. Wu's work, the 
Legislative Yuan has received from various quarters more than 
200 letters of comments and suggestions. Between August 31 
and November 16, 1933, the Committee of Seven held 18 
meetings during which Mr. Wu's draft was examined and 
debated upon artic\e by artic\e, and was considerably revised 
in the light of various suggestions. The result of these meetings 
is the "Preliminary Draft", under the joint auspices of the 
Committee of Seven, which consists of 10 chapters and 166 
articles, the divisions into parts beiog dropped outo 

The third period is the period of the making of the first 
draft. During the period between November 30, 1933 and 
February 23, 1934, the Coostitutional Drafting Committee held 
11 meeting during wbich the • 'Preliminary Draft" was -coe
sidered. The result was the completioo of the "First Draft of 
the Constiutioo", which is divided into 10 chapters, ånd 160 
~cle3. On March 1, 1934, this draft was formally publishe5l 
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in the newspapers, and also in seperate broehures , whieh have 
been distributed extensively with a view formally to seeure the 
opinions of the people. 

T he fourth period is the period of revision of the F irst 
Draft. Wilh the eompletion of the F irst Draft, the Constitu
tional Drafting Committee was abolished, while in its stead, the 
President of the Legislative Yuan appointed a Committee of 36 
to make a study of the draft. The work of this Committee 
was to c\assify the suggestions from diverse sources. to serve as 
the basis of the revision of the First Draft. The Committee 
entrusted three of its members. Messrs. F u Ping-chang, Lin 
P ing, and T ao Lu-ehien to assume charge of it. Sinee the 
publieation of the First Draft and up to May 18. 1934, it may 
be reealled, the Legislative Yuan had reeeived no less than 281 
offers of suggestions or eomments. AlI these have been carefuny 
examined, with special notes on their important points. whieh 
have since been appended at the end of their relevant articles. 
and then published in a single tome. With the completion of 
this work of c1assification, the Committee of 36 then retired to 
for m separate sections. for the eonvenienee of study and syn
thesis. Beginning from June 13. the Committee held 9 meetings. 
whieh culminated in the eompletion of the revision of the First 
Draft on June 29. This is the Revised 'ersion of the Firs t 
Draft, which is made up of 188 artic1es. in 12 chapters. . In 
order to further demonstrate the sincerity of the Legislative Yuan 
in its desire for the public's comments and understanding, this 
Revi ed Version of the First Draft was once more submitted 
to the newspapers Cor publication on July 9. 

The fj(th period is the period of completion of the First 
Draft. Since the publication of the Revised Version of the FWit 
Draft. only 27 comments have been received. It is happy to 
note. however. that among these comments. not a few indicate 
their concurrence with the provisions of the said version. 
thereby evidencing that the coritents of the Draft have gradually 
come to be in keeping with publie opinion. The Revised 
Draft was first brought up for discussion at the 66th meeting 
of the Third Session of the Legislative Yuan on September 14, 
1934. In the coucse of 8 meetings, the last of which was the 
74th held on October 16. the procedure of ita third readiDg wU 
finished. This. then, is the First Draft undertaken by the 
Legislative Yuan. whieh contains 12 chapters and 178 artic!es. 
The said Draft håd lince beeD _Dt to the Natioaal GoverDmeat, 
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to be forwarded to the Central Authorities for examination. 
Here, the drafting work of this Yuan eame to a temporary' end. 

The latter stage of the work of drafting, whieh traees its 
inception to the eompletion of the First Draft, may again he 
divided into two periods. The first is the period of revision of 
the Draft. On Deeember 14, 1934, the Draft Constitution 
submitted by this Yuan was brought up for diseussion in the 
Fourth Session of the Fifth Plenary Meeting of the Central 
Exeeutive Committee. It was then resolved that the Draft 
Constitution of the Republie of China shall observe the Three 
Peoples Prineiples laid down by the la te Tsung-Ii with a view 
to establishing a narion by the people. of the people, and for 
the people. Meanwhile, ia view of the present situation of the 
Chinese nation, and their dangers, it is essential to devise in 
the light of praetical political experiences, a system whieh \Vill 
faeilitate the concentration of natioaal energy, and insure its 
smooth operation. The present draft, therefore, shall be referred 
to the Standing Committee of the C. E. C. to be examined 
and decided upon on the basis of these principles. 

At the i 92nd meetiag of the Standing Comptittee of the 
C. E. C. in Oetol?er, 1935, the examination of the Draft was 
completed, and tbe following principles decided upoa: 

(1) In order to preserve the historic!,J foundation of the 
Hevolution, the Draft Constiv.ltion shall have as its basis the 

. spirit ineu1cated in the Three Peoples Prineiples, the Principles 
of National Reconstruetion, and the Organic Law foe the period 
of Politieal Tutelage. 

(2) The Organization of the Government, in order to 
faeilitate the eoncentration of national energy and to insure its 
~mooth operation, shaU be based on practical political experienees. 
~o rigid provisions shall he made for the limitation of exeeutive 
power. 

(3) A broad provision shall he made in the Draft 
Constitution with rderence to the duties and funetions of the 
Central and Loca1 Government systems. Their respective 
organizations. however, sball he prescribed by law. 

(4) Hegarding IUcb articles ,as must he incorporated in 
the Draft Constitution. but Dot applicable at the present moment 
or to the 'wh01e of. the country simultaneously, in point of fact, 
tbeir procedure of .application sball he prescribed by law. 

(5) The Constitulion sball not contain too many a.rticles, 
. apd its language mut be clear and eimple. 
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The Legislative Yuan, upon the receipt of these prineiples, 
appointed again a Committee of Seven, eonsisting of Messrs. 
Fu PiDg-ehang, Wu Ching-hsiung, LiD Ping, Ma Yin-ehu, Wu 
Shang-ying, Ho Sui, aDd Liang Han-ehao. The text of the 
Draft was reviewed article by article, on the basis of the above 
mentioned prineiples. This work was finally embodied into a 
Revised Draft of 8 ehapters and 149 articles. On Oetober 24, 
this Draft went through its third reading at the 34th meeting 
of the Fourth Session of the Legislative Yuan, when its text 
was inereased to 150 articles, with the same number of ehapters. 
This, then, is the seeond Draft undertaken by the Legislative 
Yuan. 

The seeond period is the period of further revision of 
the Draft Constitution. It may be recalled here that the afore
mentioned Draft, after having been submitted to the National 
Government, had been brought up for diseussion at the Fourth 
Session of the Sixth Plenary Meeting of the Central Executive 
Committee, in November of the same year, whieh eonsidered 
that further study and examination were needed. 

On November 21, the Dra{t was aecepted by the Fifth 
Plenary Meeting, whieh also decided to delegate the Fifth 
Session of the C. E. C. to make further revisions on the basis 
of the important motions on the Dra{t" Constitution passed by 
its Plenary Meeting. The Central Exeeutive Committee 
henceforth appointed a Committee of 19 for this -purpose, 
ineluding Messrs. Yeh Chu-tsang, Li Wen-fan, ete. The date 
of May 5, 1936, was ahn seleeted for the publieation of the 
Draft Constitution. This Committee, after having solieited the 
opinions of the Central Colleagues, and coDsulted the resolutions 
passed by the Fifth Plenary C. E. C. meeting, incorporated 
their observations into a series of 23 points of suggestions. 
The Standing Committee of the Central Exeeutive Committee, 
at its 10th meeting on April 23, 1936, resolved that (1) the 
suggestions shall be adopted and referred to the Legislative 
Yuan and (2) the 76th article of the original Draft, .. Ponish
ment of Oflieials", shall be omitted. Upon the rcr..eipt of this 
order, the Legislative Yuan again appointed Messrs. Fo Ping
ehang, Wo Ching-hsuing, Ma Yin-eho, Ho Soi, Liang Han-chao, 
Lin Ping, and Chu Tseng-tse to make the preliminary 
arrangements. This third and tinal Revised Draft passed 
through the third reading at the 59th meeting of the Fourth 
Session of the Legislative Yaan on May 1. It has 8 ehapters 
and 144 articles. 
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The preparation of the Draft Constitution having been 
reviewed as above, it will be seen that the present work 
represents the harmonization of the bequeathed teachings of 
our late Tsung-li, the opinions of the nation, and the views of 
the Central Colleagues. We have done what is humanly 
possible for it. Insomuch, however, as the Constitution is the 
fundamentaI publie instructment of the nation, there must be 
the people who can use, abide by, and support the constitution 
before the operation of constitutionalism can be proceeded with 
smoothly, and the benefits of the constitution fully realized. 
It is hoped that our countrymen will endeavour together to 
achieve this goal. 
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THE FINAL DRAFT CONSTlTUTION OF THE 
REPUBLlC OF CHINA (2) 

(PROMULGATED MAY 5, 1936) 

By virtue of the mandate received from the whole body 
of citizells .and in accordance with the hequeathed teachings of 
Dr. Sun Yat-sen , Founder of the Republic of China, the People's 
Congress of the Republie of China hereby ordains and enacts 
this Constitution and causes it to be promulgated throughout 
the land for faithful and perpetual observance by all. 

Part 1.~-.-aJ Provl5loos 

APt. l.-The Republic of China is a San Min Chu 1 
Republie. 

Art. 2.-The sovereignty of the Republie of China is 
vested in the whole body of citizen~. 

Art. 3.-Persons having acquired the nationality of the 
Republie of China are citizens of the Republic of China. 

Art. 4.-The territory of the Republic of China com
prises areas originally constituting Kiangsu, Chekiang, Anhwei, 
Kiangsi, Hunan, Hupeh, Szechuan, Hsikang, Hopei, Shantung, 
Shans~ Honan, Shensi, Kansu, Chinghai, Fukien, Kwangtung, 
Kwangsi, Yunnan, Kweichow, Liaoning, Kirin, Heilungkiang, 
Jeho), Chahar, Suiyuan, Ninghsia, Sinkiang, Mongolia and Tibet. 

The territory of the Republic of China shall not he 
altered except by resolution of the People's Congress. 

Art. S.-AU races of the Republic of China are com
ponent parts of the S::hinese N ation and shall he equa!. 

Art. 6.-The National Flag of the Republie of China 
shall have a red background with a blue sky and white sun in 
the upper inside corner. 

Art. 7.-The National Capital of the Republic of China 
shall be at Nanking, 

Part D-Rl .. hu aod DutJes 01 tbe Cltlzeas 

Art. 8.-All citizens of the Republic of China shall he 
equal hefore the law. 

(2) T ...... tad br II. C. Liu, of tllalAcislatJye Y ....... ltb miaor rwIIIoI. 
by T. H. Kao. R-.da FoIIow of tila Co1lllCi1 oIlD18naatioMl AffUri. 
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Art. 9.-All cltlzeos shall have persooal liberty and, 
except in accordance with law, may not be arrested, detained, 
tried or punished. 

When a citizen is arrested or detained on suspicion of 
having committed a criminal act, the authority responsible for 
such action shall immediately inform the citizen himself and his 
relatives of the cause for his arrest or detention and shall, within 
twenty-four hours, send hirn to a competent court for trial. 

The citizen so arrested or detained, or any one else, may 
also petition the court to demand from the authority responsible 
for such action the surrender, within twenty-four hours, of his 
person to the court for triaL 

The court shall not reject such a petition; nor shall the 
responsible authority refuse to execute such a writ as mentioned 
in the preceding paragraph. 

Art. 10.-No one, except those in active military service, 
may be subject to the jurisdiction of a court martial. 

Art. 11.-Every citizen ,hall have the freedom of do
micile: no private abode may be forcibly entered, searched or 
sealed except io accordaoce with law. • 

Art. 12.-Every citizen shall have the freedom to chaoge 
his residence; such freedom shall not he restricted except in 
~ccordance with law. 

Art. 13.-Every citizen shall have the freedom of speech. 
writing and publication; such freedom shall oot he restricted 
except in accordance with law. 

Art. 14.-Every citizen shall have the freedom of secrecy 
of correspondence; such freedom shall not he restricted except 
in accordance with law. 

Art. 1S.-Every citizen shall have the freedom of religious 
belief; such freedom shall not he restricted except io accordance 
wjth law. 

Art. 16.-Every citizen shall have the freedom of asaemhly 
and forming association.; such treedom shall not he restrieted 
except in accordance' with law. 

Art. 17.-No private property shall he requisitioned. 
expropriated, sealed or confiecated except in accordance with law. 

Art. 18.-Every citizen shaJl have the right to present 
petitions, lodge complaints and institute legal proceedings io 
accor~Dce with law. 
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Art. 19.-Every citizen shall have the right to exercise, 
in accordance with 1aw, the powers of e1ection, recall, initiative 
and referendum. 

Art. 20.-Every citizen shall have the right to compete, 
in accordance with law, in state examinations. 

Art . 21.-Every citizen shall, in accordance with law, 
he amenab1e to the duty of paying taxes. 

Art. 22.-Every citizen shall, in accordance with law, 
be amenable to the dut)' of performing military service and 
labour service. 

Art. 23.-Every citizen shall, in accordance with law, 
he amenable to the duty of rendering public service. 

Art. 24.-AlI other liherties and rights of the citizens 
which are not detrimental to social order or public welfare shall 
be guaranteed by the Constitution, and except in accordance 
with law, shall not be restricted. 

Art. 25.-0nly laws imperative for safeguarding national 
security, averting a national crisis, maintaining social oräer or 
promoting public welfare may restrict the citizens' liberties and 
rights. 

Art. 26.-Any public functionary who illegally infringes 
upon any private liherty or right shall, hesides heing subject 
to disciplinary punishment, he responsible under criminal and 
civil law. The injured person may also, in accordance with 
law, claim indemnity from the State for damages sustained. 

Part m.-Tbe PeopIe~. eaa.-
Art. 27.-The People's Congress shall he constituted of 

delegates elected as follows:-

1. Each district, municipality or area of an equivalent 
status shall elect one delegate, but in case its population 
exceeds 300,000, one additional delegate shall he elected 
for every additional 500,000 people. The status of areas 
to he equivalent to a district or municipality shall he de6ned 
by law. 

2. The numher of delegates to he elected from Mongolia 
and Tihet shall he determined by law. 

3. The numher of delegates to he elected by Chinese 
citizens residing abroad aball he determined by Ja •• 



II 

Art. 28.-Delegates to the People's Congress shall be 
elected by universal, equal , and direct suffrage and by secret 
ballots. 

Art. 29.-Citizens of the Republic of China having 
attained the age of twenty years shall, in accordance with law, 
have the right to elect delegates. Citizens having attained the 
age of twenty-five years shall, in accordance with law, have 
the right to be elected delegates. 

Art. 30.-The terrn of office of Delegates to the People's 
Congress shall be six years. 

When a Delegate is found guilty of violation of a law 
or neglect of his duty, his constituency shall recall hirn in 
accordance with law. 

Art. 31.-The People's Congress shall be convened by 
the President once every three years. Its session shall last 
one month, but may he extended another month when necessary. 

Extraordinary sessions of the People's Congress may be 
convened at the instance of two-fifths or more of its members. 

Extraordinary sessions of the People's Congress may he 
convened by the President. 

The People's Congress shall be held at the seat of the 
Central Government. 

Art. 32.-The powers and functions of the People's 
Congress shall he as follows:-

1. To eleet the President and Viee-President of the 
Republic, the President and Viee-President of the Legislative 
Yuan, the President and Viee-President of the Censor 
Yuan, the Members of the Legislative Yuan and the 
Members of the Censor Yuan. 

2. T 0 reca1l the President and Vice-President of the 
Republie, the President and Vice-President of the Legislative 
Yuan, the President and Vice-President of the Judicial 
Yuan, the President and Vice-President of the Examination 
Yuan, the President and Vice-President of the Censor 
Yuan, the Members of the Legislative Yuan and the 
Members of the Censor Yuan. 

3. To initiate laws. 
4. To hold referenda on laW8. 
5. To ameDd the Constitution. 
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6. To exercise such other powers ~s are conferred 
by the Constitutioo. 

Art. 33.-Delegates to the People's Congress shaIl not 
he held responsible outside of the Congress for opinions they 
may express or votes they may cast at the meeting of the 
Coogress. 

Art. 34.-Without the perrnission of the People's Con
gress , no Delegate shall he arrested or ~etained during the 
sessioJl except when appreheoded io jULgro/nte delicto. 

Art. 35.-The organization of the People's Coogress, 
the election as well as recall of its Delegates, and the rules of 
procedure governiag the exercise of its po-:vers and functions 
shal1 he determined by law. 

Pan IV.-Tbe CeatraJ Oov __ t 

atAPTER 1. me PReSlDeNT. 

Art. 36.- The President is the head of tqe State and 
represents the Republic of China in foreign relations. 

Art. 37.-The President shall command the land, sea 
and air forces of the whole country. ' 

Art. 38.-The President shall, in accordance with law, 
promulgate laws and issue mandates with the counter-signature 
of the President of the Yuan concerned. 

Art. 39.-The President shalt, in accordance with law, 
exercise the power of declaring war, negotiafing peace and 
conc1llding treaties. 

Art. 40.-The President Ihall, in accordance witb law, 
declare and terminate a state of emergenc;y. 

Art. 41.-The President Ih~ll, i~ accordance with law, 
exercise the power of granting amnesties, sJ?8cial pardons, 
remissionof sentences and restoration of civil nghts. 

Arto 42.-The President shall, in accorcianq, with law, 
appoint and remove åvil and military odicials. 

Art. 43.-The President shall, in accordance with law, 
confer honors and award decoratioDs. 

Art. 44.-ln case of an emergency or a ~oas economic 
change which reqllires immediate lteps to he taliJl, tbe'President 
may, by resolatioa of l'Åf EUQItift ........ __ emerpocy 
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mandates necessary to cope with the situation; provided that 
such mandates shall, within three months after issue, be 
submitted to the Legislative Yuan for confirmation. 

Art. 4S.-The P resident may summon a meeting of 
the Presidents of the five Yuan for the purpose of consultation 
or discussion of matters appertaining to two or more Yuan. 

Art. 46.-The President shall he responsible to the 
People's Congress. 

Art. 47.-Citizens of the Republic of China, having 
attained the age of forty years may be elected President or 
Vice-President of the Republic. 

Art. 48.-The election of the President and Vice
President shall be provided for by law. 

Art. 49.-The President and Vice-President shall hold 
office for a term of six years and may be re-elected for a second 
term, 

Art. SO.-The President shall, on the day of his 
inauguration, take the following oath:-

"1 do solemnly and sincerely swear before the people 
that 1 will observe the Constitution faithfully, perform my duties, 
promote the welfare uf the people, safeguard the security of the 
State and he loyal to the trust of the people. Should 1 break 
my Gath, 1 will submit myself to the most severe punishment 
the law may provide." 

Art. 51.-1n case of the President's office hecoming 
vacant, the Vice-President shall succeed to the presidency: in 
case the President is incapacitated by any cause, the _ Vice
President shall discharge the duties of his office. In case both 
the PreSident ahd tbe Vice-Preaident are incapacitated. the 
President of the Executtve Yaan shall diachuge the duties of 
the President's office. 

Att. 52.-The President shall retire from office on the 
clay his term expires. lf by that time a new President has not 
been inaugurated, the President of the Executive Vaan shall 
discharlle the dutiea of the Presidenfs office. 

Art. S3.-The period for the President of the Executive 
Yaan to disoharge . the datiel· af tb. President'l ofIice shall not 
exceed abt months.- . 



Art. 54.-Except in case of an offense against the 
internai or external security of the State, the President shall 
not be Iiable to criminal prosecution until he has been recalled 
or has retired from office. 

CHAPTER 1.-1ltB BXBClmVB YUAN 

Art. 55.-The Executive Yuan is the highest organ 
through which the Central Government exercises its executive 
powers. 

Art. 56.-1n the Executive Yuan there shall be a President, 
a \ ice-President and a number of Executive Memhers to be 
appointed and removed by the President. 

The numbers of Executive Members as mentioned in the 
preceding paragraph, exc1uding the Ministers and Chairmen of . 
Commissions, shall not exceed half the total number of Ministers 
and Chairmen of Commissions as provided for in the first 
paragraph of Article 58. 

Art. 57.-1n the Executive Yuan, there shaU he various 
Ministries and Commissions which shall separately exercise their 
respective executive powers. 

Art. 58.-The Ministers of the various Ministries and 
.he Chairmen of the various Commissions shall be appointed 
by the President from among the Executive Members. The 
President and Vice-President of the Executive Yuan may 
concurrently serve as Ministers and Chairmen of Commissions 
as mentioned in the preceding paragraph. 

Art. S9.-The President and the Vice-President of the 
Executive Yuan, the . Executive Members, the Ministries of the 
various Ministries and the Chairmen of the varions Commissions 
shall he individually responsible to the President. 

Art. 60.-1n the Executive Ynan there shall he Executive 
Meetings composed of the President and Vice-President of the 
Executive Yuan and the various Executive Memhers to he 
presided over by the President of the Executive Yuan. 

Art. 61.-The following matters shall he decided at an 
Executive Meeting:-

t. Statutory and budgetary biUs to he submitted to 
the Legislative Yuan. 

2 Bills concerning a state of .merg.ocy &ne! amnetty 
to De submittled to th. LecWati" Yaaa. . 
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3. Bills concerning declaration of IVar, negotlatlOn of 
peace, conclusion of treaties and other important international 
affairs to be submitted to the Legislative Yuan. 

4. Matters of common concern to the various Ministries 
and CommissioDS. 

5. Matters submitted by the President or President of 
the Executive Yuan. 

6. Matters submitted by the Vice-President of the 
Executive Yuan, the Executive Memeers, the various 
Ministries and Commissions. 

Art. 62.-The organization of the Executive Yuan shall 
be determined by lalV. 

CHAPTER 3.-1l1E LOOISLAnYE YUAN 

Art. 63.-The Legislative Yuau is the highest organ 
through which the Central Government exercises its legislative 
powers. It shall be responsible to the People's Congress. 

Art. 64.-The Legislative Yuan shall have the power 
to decide on measures concerning legislations, budgets, a state 
of emergency, amnesty, declaration of war, negotiation of peace, 
conclusion of treaties and other important international affairs. 

Art. 65.-ln the discharge of its duties the Legislative 
Yual! may interrogate the various Yuan, Ministries and 
Commissions. 

Art. 66.-ln the Legislative Yuan there shall he a 
President and a Vice-President each of whom shall hoJd office 
for a term of three years and may he eJigible for re-election. 

Art. 67.-Members of the Legislative Yuan shall he 
elected by the People's Congress from a list of candidates 
separately nominated by the Delegates of the various provinces, 
Mongolia, Tibet, and citizens residing abroad. The candidates 
need not he delegates to the People's Congress. The respective 
numher of candidates shall he proportioned as follcws:-

(1) A province with a population of less than 5,000,000 
shall nominate Eout candidates. A province with a popula
tion of more than 5,000,000 but less than 10,000,000 shall 
nominate six candidates. A province with a population of 
more than 10,000,000 but less than 15,000,000 shall nominate 
eight candidates. A province with a population of more 
than 15,000,000 but Ies. tilan 20,000,000 ·sball nominatfa 



16 

ten candldates . A provinee with a population of !Dore than 
20,000,000 but less than 25,000,000 shaJl nominate twelve 
eandidates. A provinee with a population of more than 
25, 000,000 but less than 30,000,Ori) shall nominate fourteen 
eandidates. A province with a population of more than 
30,000,000 shall nominate sixteen eandidates. 

(2) MongoliJ. and Tibet shall eaeh nominate eight 
eandidates. 

(3) Citizens residing abroad shall nominate eight 
eandidates. 

Art. 68.-Members of the Legislative Yuan shaJl hold 
offiee for a term of three years and may be eligible for re-eleetion. 

Art. 69.-The E xeeutive Yuan, ]udieiaJ YuaD, Examina
tion Yuan, and Censor Yuan may submit to the Legislative Yuan 
measures eoneerning matters \vithin their rec;peetive jurisdietion. 

Art. 70.-The President may, before promulgatioD or 
exeeution of a legisJative measure adopted by the Legislative 
Yuan, request the said Yuan to reeonsider it. 

If the LegisJative Yuan, after reeonsideration, deeides to 
eonfirm the original measure so referred to it in aeeordanee 
with the preceding paragraph by a vote of two-thi rds or more of 
its members present, the President shall immediately promulgate 
or execute the said measure: provided that measures concerning 
legislations aDd concJusion of treaties may be submitted to the 
People's Congress for referenda. 

Art. 71.-The President shall promulgate a measure 
presented by the Legislative Yuan for promulgation within 
thirty da ys after its reeeipt. 

Art. 72.-Memhers of the Legislative Yuan shaJl not 
be held responsible outside of the said Yuan for opinions they 
may express and votes they may east during the session. 

Art. 73.-Without the permission of the Legislative 
Yuan, no memher may he arrested or detained except when 
apprehended in ftagrante delicto. 

Art. 74.-No Member of the Legislative Yuan may 
concurrently hold any other publie office or engage in any business 
or profession. 

Art. 75.-The election of Members of the Legislative 
Yaan and the organizatioD of the Le&isJatWe Yaasa lbaU he 
detIIriniMd by law. 
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CHAPTER 4.-mE JUDlClAL YUAN 

Art. 7 n.-T he J udicial Yuan is the highest organ through 
which the Central Government exercises its judicial powers. It 
shall attend to the adjudication of civil, criminal and administrative 
suits, and judicial administration. 

Art. 77.-In the Judicial Yuan there shall he a President 
and a Vice-President, each of whom shall hold office for a term 
of three years. He shall he appointed hy the Pre~ident. 

The President of the Judicial Yuan shall he responsible 
to the People's Congress. 

Art. 78.-Matters concerning special pardons, remission 
of sentence and restoration of civil rights shall he suhmitted to 
the President for action hy the President of the Judicial Yuan 
in accordance with law. 

Art. 79.-The Judicial Yuan shall have the pöwer to 
unify the interpre tation of statutes and ordinances. 

Art. 80.-Judicial officials shall, in accordance with. law, 
have perfect independence in the conduct of trials. 

Art. 81.-No judicial official may he removed from office 
unless he has heen suhject to criminal or disciplinary punish
ment or dec1ared an interdicted person; nor may a judicial official 
he suspended or transferred, or have his salary reduced except 
jn accordance with law. 

Art. 82.-The organization of the Judicial Yuan and 
the various Courts of Justice shall he determined hy Iaw. 

CHAPTER '.-1115 BXAMlNAnoN YUAN 

Art. 83.-The Examination Yuan is the highest organ 
through which the Central Government exercises its examination 
powers. 1t shall attend to the selection of civil cervice candidates 
by examination and to the registratioo of persons qualified for 
public service. 

Art. 84.-Io the Examination Yuan there shan he a 
President and a Vice-President each of whom shall hoId office 
for a term of three • ars, to he appointed by the President. 

The President of the EuminatiOD Vaan shalI be re.- . 
ponsible to the P pIa'. CODJl'CIU. 
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Art. 8S.-The Examination Yuan shall, in accordance 
\\ith law, \:'y examination and registration determine the following 
q ualifications :-

1. 

2. 
For appointment as a public functionary. 

For candidacy to public office. 

3. For practice in specialized professions and as 
techoical experts. 

Art. 86.-The organization of the Examination Yuan 
shall be determined by law. 

CHAPTER 6.-THE CENSOR VUAN 

Art. 87.-The Censor Yuanis thehighest organ through 
which the Central Government exerciscs its censorial powers. 
1 t shall attend to impeachment and auditing and be responsible 
to the People's Congress. 

Art. 88.-1n the discharge of its censorial powers, the 
Censor Yuan may, io accordance with law, interrogate the 
various Yuan, Ministries and Commissions. 

Art. 89.-ln the Censor Yuan, there shall he a President 
and a Vice·President each of whom shall hold office for a term 
of three years and may he eligible for re-election. 

Art. 90.-Members of the Censor Yuan shall be e1ected 
by the People's Congress from candidates, separately nominated 
by the Delegates of the various provinces, Mongolia, Tibet and 
Chinese citizens residing abroad. Each group of Delegates shall 
nominate not more than two candidates. The candidates need 
not necessarily he Delegates to the Congress. 

Art. 91.-Memhers of the Censor Yuan shall hold office 
for a term of three years and may he eligible for re·election. 

Art. 92.-When the Censor Yuan finds a public 
functionary in the Central or Local Government guilty of violation 
of a law or neglect of his duty, an impeachment may he 
instituted upon the proposal of one or more Members and the 
endorsement, after due investigation, of five or more Members, 
Impeachment against the President or Vice-President, the 
President or Vice-President of the Executive Yuan, Legislative 
Yaan, Examination Yaan or Censor Yuan may he institute<! 
oo1y upon the proposal of ten or 'more Members and the 
eadorsement, after d1l6 investigation, of omi-half or moro of 
tbe Mombers of the eDtire Yuaa, 
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Art. 93.-When an impeaChment is - instituted against 
the P resident or Vice-President or the President or Vice
President of the E xecutive Yuan, Legislative Yuan, Judicial 
Yuan, Examination Yuan or Censor Yuan in accordance with 
the preceding Artic1e, it shall be brought hefore the People's 
Congre s. During the adjournment of the People's Congress, 
the Delegates shall he requested to eonvene in aecordanee with 
law an extraordinary session to deeide whether tbe impeaehed 
shall be removed from office. 

Art. 94.-Members of the Censor Yuan shall not be 
held responsible ou tside of the said Yuan for opinions they may 
eXiJress and votes they may east while diseharging their duties. 

Art. 95.-Without the permission of the Censor Yuan, 
no Member of the Censor Yuan may he arrested or detained 
exeept when appreher.ded in jlagrante delicto. 

Art. 96.-No Member of the Cimsor Yuan may 
coneurrently hold any other publie offiee or engage in any 
business or profession. 

Art. 97.-The eleetion of the Members of the Censor 
Yuan and the organization of the Censor Yuan shall be 
determined by law. 

Part V-Syatom Of Local Oovemmeat 

CHAPTER J.-1lfE PROVlNCES 

Art. 98.-ln the Province, there Ih~l he a Provineial 
Government which shall exeeute the laws and orders of the 
Central Government and supervise loeal self-government. 

Art. 99.-ln tbe Provineial Government tbere sball be 
a Governor who shall hold office for a term of three years. 
He shall be appointed and removed by tbe Central Govenment. 

Art. 100.-ln the province. there shall he a Provincial 
Assembly which shall he composed of one member from each 
district or municipality to he elected by tbe district or municipal 
council. Memhers of the PrOvincial Assembly shall hold office 
for a term of three years and may he eligible for re-election. 

Art. 101.-The organization of the Provincial Government 
and the Provincial Assembly as weU as the election and recall" 
of the Memhers of the Provincial Assembly shall he determinocl 
by law. 



Art. 102.-The government of areas not yet established 
as provinees shall be determined by hw. 

CHAPTeR 1I.-mE! DlSTRICTS 

Art. 103.-The distriet is annit of loeal self-government. 
Art. 104.-Any matter of a loeal natnre shall be nnder 

the jurisdietion of a loeal self-government. 

Ali matters pertaining to local self-government shall he 
determined by law. 

Art. 10S.-Citizens of the distriet shall. in aeeordanee 
with law, exereise the powers of initiative and referendum in 
matters concerning distriet self-government. as well as the 
powers of eleetion and reeall of the Distriet Magistrate and 
other eleetive offieials in the serviee of distriet self-government. 

Art. 106.-In the distriet, there shall he a Distriet 
Couneil the memhers of whieh shall be direetly eleeted by the 
eitizens in the Distriet General Meeting. Memhers of the 
Distriet Council shall hold offiee for a term of three years and 
may be eligible for re-eleetion. 

Art. 107.-Distriet laws and regulations whieh al'e in 
eonfliet with the laws and ordinanees of the Central OT Provineial 
GO"ernment shall be null and void. 

Art. 108.-1n the distriet. there sball be a Distriet 
Gov rnment with a Distriet Magistrate who shall be,eleeted by 
the eitizens in the Distriet General Meeting. The Magistrate 
shall bold office for a term of three years and may lHI eligible 
for re-eleetion. 

Only those persons found qualified in the publie examina
tions held by the Central Govemment or adjndged qualified by 
the Ministry af Publie Service Registration may he candidates 
for the office of District Magistrate. 

Art. 109.-The District Magistrate shall administer the 
affairs of the district in aeeordance with tbe principles of self
lovernment and. under the direction of the Provincial Govemor. 
exeaue matters assigned by the Central and Provincial 
Governments. 

Art. 1l0.-The organization. powers and functions of 
tbe District Council and District Govemment as well a8 the 
e1e<l6on ~d recaU of the District Magistrate and the Membera 
af th. District Council shall he determined bf law. . 
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CHAPTBR W.-11IB MUNlClPAunes 

Art. 111.-ln addition to the provisions of thls chapter, 
the provisions governing self-government and administration of 
the district shall apply mutatis mutandis to the municipality. 

Art. 112.-ln the municipality, there shall he a Municipal 
Council the Members of which shall he directly elected by the 
citizens in the Municipal General Meeting. One-third of the 
members shall retire aod he replaced by election aonually. 

Art. 113.-ln the Municipality. there shall be Mlloicipal 
Government with a Mayor to be directly elected by the citizens 
in the Municipa1. Gener.al Meeting. He shall hold office fOf a 
term of three years and may be eligjble for re-election. 

Only those persons found qualified in the public examina
tjons held by the Central Government or adjudged qualified by 
the Ministry of Public Service Registratioo may be caodidates 
for the office of Mayor. 

Art. 114.-The Mayor shall administer the affairs of 
the municipality io accordaoce with the principles of municipal 
self-government aod, uuder direction of the competeot supervising 
authority, executive matters assigned by the Central or Provincial 
Government •. 

Art. l1S.-The organization of the Municipal Council 
and Municipal Government as well as the election and recall 
of the Members af the Municipal Council and the ~ayor shall 
he determined by law. . 

Part VI • ....,......... BcoaomIC L1f8 

Art. 116.-The economic system of tbe Republjc of 
China .shiill he based upon the Min Sheng Chu 1 .< Principle 
of Livelihood) and shall aim at national economic sufficiency 
and eqllality. 

Art. t t 7.-The land within the territorial limits of tbe 
~public af Chiaa bel-ongs to tbe peo,ple .as a whole. Any 
part tbereof the owaerabip of which h~s been lawfully ~uired 
by an individual or individuals shall he protected by, and subject 
to the JestJiction, of, law. 

The State may, jo accordance with law, tali. or expropriate 
pri~ land . on the basis of the valua declared by the owoer 
or assessed by the ~meDt. 
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Every land-owner is amenable to the duty of utilizing 
his land to the fullest extent. -

Art. 11 8.-All subterranean minerals and natural forces 
which are economically utilizable for publie benefit, belong to 
the State and shall not be affected by private ownership of the 
land. 

Art. 119.-The unearned increment shall be taxed by 
means of a land-value-increment tax and devoted to publie 
benefit. 

Art. 120.-1n readjusting the distribution of land, the 
State shaJl be guided by the pril1ciple of aiding and protecting 
the land-o lV ning farmers and the land-utilizing olVner . 

Art. 121.-The State may, in accordance with law, 
regulate private wealth and enterprises when such wealth and 
enterprises are considered detrimental to the balanced develop
ment of national economic life. 

Art. 122.-The State shall encourage, guide and protect 
the citizens' productive enterprises and the nation's foreign trade. 

Art. 123.-All public utilities and enterprises of a 
monopolisttG nature shaJl be opera ted by the State, except in 
case of necessity when the State may specially permit private 
operation. 

The private enterprises mentioned io the preceding 
paragraph may, in case of emergency for national defense~ he 
temproarily managed by the State. T\:Ie State may al.so, in 
accordance with law, take them over for permanent operation 
upon payment of due compensation. 

Art. 124.-ln order to improve the workers' living 
conditions, increase their productive ability and relieve unem
ployment, the State shall enforce labor protective policies. 

Women and children shall be afJorded special protection 
io accordance with their age and physica! condition. 

Art. 125.-Labor and capital shall, in accordance with 
the principles of mutua! help and co-operation, develop together 
productive enterprises. 

Art. 126.-ln order to promote agricuitural development 
and the welfare of the farming population, the State shall improve 
rural economic and living conditions and increase fanning 
efficiency by employment of scientific farming. 
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The State may regulate the production and distribution 
of agricultural products in both kind and quantity. 

Art. 127.- The State shall accord due relief or compensa
tion to those who sufler disability or loss of life in the performance 
of miJitary or public services. 

Art. 128.-The State shall give suitable relief to the 
aged, feeble, or disabled who are incapable of earning a living. 

Art. 129.-While the following powers appertain to the 
Legislative Yuan in the case of the Central Government. they 
may be exercised by the legally designated organ if, in accordance 
with law, such matters may be eflected independently by a 
province, district or municipality:-

1. To impose.ar alter the rate of taxes and leVies, fines, 
penalties, or other imposts of a compulsory nature. 

2. To raise publ ic loans, dispose of public property or 
conclude contracts which increase the burden of the public 
treasury. 

3. To establish or cancel public enterprises. monopolies, 
franchises or any other profit making enterprise. . 

4. To grant or cancel monopolies. franchises or any other 
special privileges. 

Unless specially authorized by law. the government of a 
province. district or municipality shall not raise foreign loans or 
directly utilize foreign capital. 

Art. 130.-Within the territorial limits of the Republic 
of China a11 goods shall be permitted to circulate freely. They 
shall not be seized or -detained except in accordance with law. 

Customs duty is a Central Government revenue. It shall 
be collected only once when the goods enter or leave the country. 

The various grades of government shall not collect any 
daes on goods in transit within the country. 

The right to impose taxes and levies on goods belongs 
to the Central Government and ~hall not he exercised except 
in accordance with law. 

Part VD.-Bd_tIoa 

Art. t31.-The educational aim of the Republic of 
China shall he to develop a national spirit. to cuItivate a national 
morality, to train the people for self-governmet and to increase 
their ability to earn alivelihood, and thereby to build up a 
sound and hea1thy body of citizens. 
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Art. 132.-Every citizen of the Republie of China shall 
have an equal opportunity to receive education. 

Art. 133.-All publie and private educational institutions 
in the country shall be subject to State supervision and arnenable 
to the duty of carrying out the educational policies formulated 
by the State. 

Art. 134.-Children between six and twelve years old 
are of school age and shall receive elementary education free 
of tuition. 

Art. 13S.-All persons over school age who have not 
received an elementary education shall receive supplementary 
education free ()f tuition. 

Art. 136.-ln establishing universities and technical 
schools, the State shall give special consideration to the needs 
of the respective localities so as to afford the people thereof 
an equal opportunity to receive higher education, thereby 
hastening a balanced national cultural development. 

Art. 137.-Educational appropriations shall constitute 
no less than fifteen per cent of the total amount of the budget 
of the Central Government and no less than thirty per cent of 
the total arnount of the provincial, district and municipal budgets 
respectively. · . 

Educational endowment funds independent}y 6et aside in 
ac!;ordance with law shall be safeguar.ded. 

Educational expenditures in needy provinces shall he 
subsidized by the central treasury. 

Art. 138.-The State shall encourllg.e or lIubsidize the 
IoIlowing per80ns or enterprises:-

1. Educational enterprises established by private 
persons within the State, with a high record eI achievement. 

2. Educational enterprises for Chinese citizen~ residing 
abroad. 

3. Those who have made academic or technical 
inventions and discoveries. 

4. Teachers who have good records and long ' servjce. 

5. Students who achieve high scholastic attaimnents 
and show good conduct but are unaWe to receive furtber 
education. 
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Part VlII-Eoforcement and Amendment of tho Comtltutlon 

Art. 139.-The term "Law" as used in the Constitution 
means whatever may be passed by the Legislative Yuan and 
promulgated by tht: President as law. 

Art. 140.- Laws in confl ict with the Constitution shall 
be null and void. 

The Censor Yuan may . within six months after a law 
has been enforced, request the Judical Yuan for interpretatioll 
to determine whether or not such law is in conflict with the 
Constitution. Datailed provisions governing such procedure shall 
be provided by law. 

Art. 141.-Administrative orders in conflict with· the 
Constitution or laws shall be null and void. 

Art. 14 2.-The Constitution shall be interpreted by the 
Judicial Yuan. 

Art. 143.-Where the number of provinces in which 
setf-government has been completely effected does not exceed 
hall the total number of provinces, the Members of the 
L egislative and Censor Yuan shall be elected and appointed in 
accordahce with the following provisions:-

1. Oile-half the nu mber of Members of the Legislative 
'1 uan shall be elected by the People's Congress from half the 
number of candidates, as prescribed in Article 67, and separately 
nominated by . the Delegates of the various provinces, Mongolia, 
Tibet and Chinese citizens residing abroad. The other half of 
the Members shall be appointed by the President at the instance 
of the President of the Legislative Yuan. 

2. One-half the number of Members of the Censor Yuan 
shall be elected by the People's Congress from haH the number 
of candidates, as prescribed in article 90, and separately 
nominated by the Delegates of the various provinces, Mongolia. 
Tibet and Chinese citizens residing abrOl d. The other half or 
the Members shall be appointed by the President at the instance 
of the President of the Censor Yuan. 

Art. 144.-Where self-government has not been 
completely effected io a District, the District Magistrate shall 
be appointed and removed by the Central Government. 

The provisioos prescribed in the preceding paragraph 
appIies mutatis mutandis in respect to Municipalities where 
self-government has not been completely effected 
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Art. 145.-The proeedure governing the establishment 
o( loeal self-government shall be preseribed by law. 

Art. 146.-The People's Congress whieh enaets this 
Constitution shaU exereise the powers and funetions of the First 
People's Congress. 

Art. 147.- Jo amendment to the Constitution may he 
made unless it shall have been proposed by not less than 
one-fourth of the delegates to the People's Congress and 
passed by a t least two-thirds or the delegates present at a 
meeting having a quorum of not less than three-fourths of the 
entire Congress. 

A proposed amendment to the Constitution shall he made 
publie by tbe proposer or proposers one year before the 
assembling of the People's Congress. 

Art. 148.-Sueh matters as are provided in the 
Constitution whieh require separate enforeement rules shall be 
preserihed by law. 
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THE ~EVISION OF THE DRAFT CONSTlTUTION (3) 

By H. E. S UN Fo. 

(Presiden t of the Legislative }'uan) 

The fi nal revision of the Draft Constitution, it may be 
recalled, is made on the basis of several principles which have 
been adopted by the Standing Committee of the Central 
Executive Committee. Atnong these principles, the following 
points are more important and outstanding. 

(1) RelatloJr to tM Powera of tho Presldeot. 

In Part IV of the Draft Constitution, which deals:with the 
Central Government, two articles relating to the powers of the 
President have been added to it. Article 44 stipulates thil t 
" In case of emergency or a serious economic change which 
requires immediate steps to be taken, the President may by 
resolution of the Executive Meeting issue emergency mandates 
necessary to cope with the situation; provided that such mandates 
shall, within three months after issue. be submitted to the 
Legislative Yuan for confirmation". 

While the meaning of this article is self-evident, it must 
be explained here that any abrupt change of circumstances also 
entails the application of special administrative measures. In 
the case of an emergency, the absence of specific legal provisions 
has the tendency to aggravate the situation. The President, 
when granted the power of issuing emergency mandates, may 
use his discretion to form appropriate measures to cope with the 
exigencies of the moment and to substantiate what is lacking 
in the ordinary provisiollS of the law. It is a means to supplant 
the law by mandates, or ultimately to change the law. In case 
of a conflict between the mandate and the law, the former ,vilI 
prevail over the latter which, for the time being, may be 
invalidated. This is why the mandates must be submitted to 
the Legislative Vaan for confirmation within a prescribed period 
of time. 

Article 45 stipulates that "The President may summon 
a meeting of the Presidents of the five Yuan for the parpose 
of consultation on or discussion of matters appertaining to two or 
more Vuan." Simple as it is, the insertion of tbis article, however, 
represents many stages of carefu! study and examination. If 
hasf for instance f long been recognised that in the present stage 

(3) TIuoIaIed by Albert T. Lu. 
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of political tutelage, the Central Political Council serves as the 
supreme directing and co-ordinating organ of the GO\'ernment. 
Consequent ly, in any matter which concerns two or more Vuan, 
the Council may mediate and adjust. With the inauguration of 
the constitution 1 era, however, this system of arrangement has 
necessarily to be modi fied . A wide gap, indeed. will he left in the 
polirical mechanism of the government if the President is not 
provided IVith this power of mediation and djustment. 

In this connection. it may be recalled that various 
arrangemen ts have been considered by those who have contributed 
towards the revision of the Draft Constitution. At fir~t, the 
e tablishing of a council of sta te, modelled somewhat on the 
French system , was suggested. This council would be composed 
of the President, the heads of the live Yuan, and the ministers 
concerned. Its chief function would be to decide upon such 
matlers as concerning two or more Vuan the settling of which 
is difficult or infeasible. After a thorough study, however, it 
was realised that this arrangement may not lit into the scheme 
of our Five Power system of govern ment. Insofar as each of the 
live Vuan is to remain independent, the us urpation of its power 
by a superior council of this type will necessariJy affect its status 
of independence. F ar instance, if the council can by its oIVn 
decision pass a law without going through the usual procedure 
of law-making in the Legislative Yuan, then what is the point 
of having the latter? The same situation is applicable to the 
other Yuan. resulting in the monopoly of responsihility hy the 
President assisted hy the heads of the live Yuan to the sacrifice 
of the spirit of integrity uf the Five Power system of constitution. 
In the light of these facts. it was deemed necessary to discard 
the suggestion. 

- The French system of council of state having heen 
construed as uncongenial, SO!De people suggested that a political 
organization someIVhat along the same line of the Central 
Political Council should he set up to serve as a perrnanent hody 
of the People's Congress during its period of prorogation. 
This body may he caUed the standing committee of the People's 
Congress, equivalent in every essential to the present Central 
Political Council. and having the same functions as attrihuted 
to the council of state suggested before. It Wllll. however. 
soon realised that whereas the existence of a higher political 
o gan on top of the government is warrantahle in the present 
period of political tutelage, the iroposition of a super-government 
jn a (; nstitlltionaJ era mqst ~ viewed 4ifferentll. both iQ theory 



and in fact. The operation of such a system \ViII not only 
hamp~r the proper functioni.ng of the government, but will also 
reduce it to impotence. How can it be possible then to attain 
the goal prescribed by our Tsung-li (Party Leader ) to the effect 
that the government must possess power and the people rights? 
Moreover, insofar as the People's Congress constitutes a 
representative body of the people po:;sessing unrestrained powers, 
the settillg up of such a permanent organization will be 
tantamount to erecting a barrier between the people and the 
government. thus defeatill g the very purpose of establishing 
an efficient governing machine. The impracticability of this 
suggestion, therefore, is more than demonstrated. 

At the Fifth P lenary Meeting of the Central Executive 
Corri mittee, the question of the establishing of a permanent 
body during the period of prorogation of the People's Congress 
was again brought up for discussion, as a considerable section 
of opinion was alive to the danger of the lack of continuity 
of political power. Though this idea was not adopted, the 
necessity ef providing for snme 50rt of co-ordinating device 
was not over-looked. lt was then thought that the President, 
by virtue of his position as the head of the state, may be 
granted the power of co-ordination and readju5t)TIent on matters 
concerning several Yuan. This is why Article 4S has been 
added to the Draft Constitution. ln the same artic\e, the 
expression "conference" was originally used, with the addition 
that certain specified matters could be decided, but was later 
on changed into "consultation", on the basis that such a rigid 
provision is not desirable, and that the Presidents of both the 
Legislative and Censor Yuan cannot reach any decision on 
behalf of the respectlve Yuan. 

(1) ~eI.t1DC to Artldea for the TralUitloGal Perlod. 

In the Draft Constitution, Part VIII has been changed 
to "Enforcement and Amendment of the Constitution" to which 
several articles for the transitional period have been added. 
Several requirements have necessitated this change. On tbe 
one hand, our constitution must follow the bequeathed teacbings 
of our late Tsung-li in order to attain the goal of an idea! and 
satisfactory Five Power system. On the other, tbe prevailing 
conditions of the country must he carefully considered, 10 that 
the constitution may become a practical insuument instead of 
merely empty words. ThUI, tbe articles for tbe transitianal 
period wbicb have been added ta the laat part af tbe Constfur.. 
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tion are essentially re rnedi11 measures prior to the completion 
of the prograrn of poli tical lutelage. 

One of these remetli..ll rneasures deals with the procedure 
for the selection of the rnernbers of the Legislative and Ceosor 
Yuao. In accordance with the provi. ions of the Draft Con
stitution, O.l1ese rnembers shall be el.!cted by the peoplc. 
However, in view of the fact that local self-govern ment has 
not yet been completely effected, it will be impossible to select 
all of thern by popular e1ection. lt is therefore s tipulated in 
Article 143 that " where the number of provinces in which self
government has beeo completely effected does not exceed half the 
to~ nurnber of provioces, the Mernbers of the Legislative and 

ensor Yuan shall be e1ected and appointed in accordaoce with 
the following provisioos: -

"One·half the number of l\Iembers of the Legislative 
Yuan shall be elected by the People's Congress from half the 
number of candidates, as prescribed in Article 67 and separately 
nominated by the Delegatioo of the various provioces, Moogolia, 
Tibet aod Chinese citizens residing abroad. The other half 
of the Members shall be appoioted by the President at the 
instaoce of the Presideot of the L egislative Yuan. 

"One-half the oumber of Members of the Ceosor Yuan 
shall be elected by the People's Congress from half the number 
of candidates, as prescribed in Article 90, and separately 
nomioated by the delegates of the various provioces, Moogolia, 
Tibet and Chinese citizens residing abroad. The other half of 
the Members shall be appointed by the President at the 
instance of the Presideot of the Censor Yuan." 

Another measure deals with the procedure for the 
creation . of the People's Congress which, as it is provided 
in the Draft Coostitution, differs considerably from the future 
People's Congress within the frame-work of the Constitution. 
The forthcoming People's Congress, it must be reca\led, is for 
the purpose of eoacting the Coostitutioo. The delegates of 
this Congress will be elected oot only 00 the basis of geogra
phica\ represeotation. but a1so vocational aod special representa
tions. Meanwhile, the Members of the Central Executive and / 
Superviaory Comrnittees are ex officio delegates of the Congress. 
With the prornulgation of the Coostitution, however, the People's 
Congress wiIl necess~rily be constituted differently. WhiIe this 
difference ia taken inte consideration, certain practica\ difficulties 
have a1so been {ounli. For instånce, if the fupction of tbe 
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lortheoming People's Congress is Iimited to the enaeting of the 
Constitution, it will be seen that another People's Congress 
wiU have to be eonvened in aeeordanee with eonstitul'ional 
prOV1SlOIlS . 111 view of the present eondil'ions in China, it has 
ueen deemed iUl politie, both in regard to time and expense, to 
summon within a eomparatively short period two People's 
Congresse" . Consequently, some sort of modus vivendi wa. 
devi_ed with a view to meeting the exigeneies of our environ
ment, as sti pulated in Al tic1e 146 that "the People's Congress 
whieh enaets this Con titution shall exereise the powers and 
funetions of the First People's Congress." T he tenure of 
offiee of the Delegates to the Congress may be extended to six 
years in aeeordanee with the provisions of the Draft Consti tu
tion. When it eomes to the S eeond People's Congress, it may 
be envisaged, a new situation will prevail. Ali of its delegates 
will be ehosen by popular eleetion, while the Members of the 
C. E. C. and C. S. C. will no longer he entitled to heeome 
ex-officio Delegates. 'Ioreover, insofar as the entire eleetion 
is to be based on geographieal representation, the numher of 
Delegates to the Congress will also he eonsiderahly enlarged. 

(3) Rel.tla~ to tbe laterpretatlon o' Con.stltutton. 

ln eonneetion with the interpretation of the Constitution, 
to determine, for example, whether or not a eertaio law is io 
eoofliet with it, the orginal Draft eontains a provision empower
ing the Judicial Yuan to interpret the Constitution. lt was 
realised later, however, that in the ahsence of a more detailed 
provision, the Judicial Yuao may 50 freely exercise this power 
as to make itself the highest organ for legislation, thus infringing 
on the Five Power system of Government. This provision was 
therefore revised to heeome Artic1e 140 which stipulates that 
"Iaws io eonflict with the Constitution shall he null and void. 
The Censor Yuan may, within six months after a law has heen 
enforeed, request the Judieial Yuan for interpretation to determine 
whether or not luch law is io conflict with the Constitution. 
Detailed provisions governing such procedure shall he provided 
hy Jaw." Thus, if the Censor Yuan is not inclined to make 
the request, the Judicial 'Yuan will have no basis to exercise 
this power. The more detailed provisions, of cOurse~ aim at 
facilitating the people and the Government to present petitionji 
to the Censor Yuan for interpretation hy the Judicial Yuan 
whenever they notice a co08ict between the law and the 
Constitution. TIle system of constitutional interpretation meq-
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tianed here is somewhat similar tu the procedure adopted by 
the United States af America, the only difference beiog that, 
whereas, in Al nerica , the people aod the vanouJ goveromeots, 
both federal and local , may appeal to the Supreme Court 
which exercises the power of interpretation, in this country, the 
reLJuest for interpretatian mu; t be made by the Censor Yuan. 
This lack of the righ t of direct appeal on the part of the 
people and the Government, therd ore, impi ies a certain degree 
vf res traio t. 

(4) Relatlng to the Power 01 Punishment 01 PubIle Functionartes. 

As originally stipulated, the power far the punishing of 
publie functionaries belangs to the Judicial Yuan . 10 th~ revision, 
it is removed and entrusted to the Censar Yuan. ln view of 
the fact that the Standing Committee of the Central Executive 
Committee ha.d decided oot to include the power to take 
disciplinary measures against publie fuoctionaries amoog the 
fuoctioos af the Judicial Yuan, it was theo suggested that 00 

defioite provisioo shall be made , pendiog the promulgatioo of 
the Constitutioo. After careful considerations at the Legislative 
Yuan; it was realised that unless a definite channel of its 
funetioning io; provided in the Constitutioo, the po\\er of 
punishmer.~ will lose its sigoificaoce. Moreover, if this power 
is to b::: placed io the hands of any Yuan at all, the Censor 
Yuao theo will certainly be the most appropria~e organ. Some 
people take the view that the Ceosor Yuan whieh oecupies the 
unique position of the complaioaot aod the judge, will work ta 
the detriment of the defeodent. 10 this eonneetion , it must 
be explained that the impeaehmeot cases of Censor Ynao do 
oot represent the deeisioos of the Yuan as a whole. 10 faet, 
the usual practiee is for a section of its Members to institute 
the impeachment. Meanwhile, the trial of the case, in most 
iostanees, dose not faU on the same Members who bring about 
it. The organ af diseiplinary measnres, in fact, may function 
independeorly uoder the Censor Yuan, in the same manner 
as the Mioistry -or Audit. Such beiog the case. it will he seen 
that the fu oetiooing of the punishment power by the Censor 
Yuan wilL entail no complieation whatever. . 

The present Draft Constitutiao having been published by 
the Na:ional Government, the eonvocalion of the People'" 
Congress .in November is well witDin view. · It is höped that 
the comrades of our Party wiIl endeavour their hest to render 
the promulgation of the Constitution pOIsible witliin tbe pre-

.... 
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scribed time. Ever since the establishment of the Republic, there 
have heen frequent enactments of constitutions. Yet all of 
them have failed to yield their desired effects, with the result 
that the people have become indiffe rent towards constitution. 
Even now, this idea has stiU taken a deep root among the 
public, not a few taking the view that the perfunctory promulgation 
of a constitution is not called for at a moment of such national 
crlsls. A dose analysis of the current conditions, however, 
will bear out the truth that such arguments are faUacious. 
The only effective means to avert the national crisis and to 
regenerate our nation, it will be seen, is to reconstruct our 
country into a modern state. The Constitution, in this respect, 
is the first prerequisite for this purpose. Irrespective of political 
systems, monarchic or democratic, there is no nation to-day 
that can perpetuate in peace and order without constitution. 
Meanwhile, there is no state which can boast of a pcrfect and 
ideal constitution, for after aH, any constitution will have to 
submit to constant changes in order to adapt itself to the 
needs Qf changing times. Thus, it is dear that the present 
Draft Constitution must not be regarded as a final and per
fected instrument, either now or after its promulgation by the 
forthcoming People's Congress. One point, ho .... ever. which 
we must insist and determine to carry outo Tnat iso with the 
promulgation of the Constitution. whate~·"r views we may 
entertain, we must endeavour to lay the foundation of the nation 
of Three Peoples Principles for the resurrection of China in 
accordance with the provisions of the Constitution. This is why 
the enacting of the Constitution is an essential phase in our 
work of national salvation during the presen critical period. 
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Kun l ar. 1n ynsimP1n",n suurI . e t i "s iinassa Si r exan -

ta der Cadogan viim~ kev'än ni~i ettiin tol sc si aliveltiosihteeriks i 

• 

. 

kes'.us vir stoon Lonto 6sa , oli täkäl ino3:1 hdistö vers t. tYVä i e n 

senjohdos t , että initunlt 15e 1 pe i all e ki nni tet t iin he ilö , 

l e 011 makohL m en Kl1nan ja Kaukoid olo j '" n t unt .US . Sa.J':1alla 

valite ttiin, iinkuin aiaan kuuluu, iin a koht en my t 

t unne t un iplom~at n menct's t ä . 

e l i se si 

Sir Alexanderin t oimi ika~Ki lnassa ei ollut Lngl e nni l l e jo -

ka uhte ~a ii t ' onnellls1.m la . Kau asuh t c i 's, !:ngl" ,ti 011 joutu

nut l uopumaan Kiinan toi en t uon t·imean a emas t a J'a:pe.nln ja S:...ksan men-

ness s1vuit e . ut suht e et ovat tiUentyneet , tull eet moni uolleem-

m.iksl . Pohjois - iinan t a vat v~asti vähent' eet j onkun ver. 

r an bri t tien liike ahd 111 uuksia, ni inkuin mui denkin, japanila i s ia 

lukuunottama~ta , - ainak i n t oistaiae " i . Val litsevan t a l oudellis en 

dingon vuoks i e 1 Kiio ole pystyn t suor ittamaan useiden brittiläi s t en 

lainojen lyhennyksiä eikä edes joka t a aaksessa korkojakaan . Täällä 

oli muodos t umassa yl e i eks i käsitys , ett I so -Bri t annia on mene ttämäs

sä hyvin tuntuvasti otettean Kiinaan ja ett i se ha uakaan ponnistel

la asemansa s lyttamiseksl. 

Sir Alexanderln 'j är Jestämä huoma ttavan englantilais en 

.lAKELUOH.lE. 

T ........... 
T--...Ja ...... ..... .. ..... 1 mIt ............ 
EI ..............- tIedoIMlIIn. 

, 
. ____ ._....tI!vall1.!lS!.!-__ .. _ .. :: ....... .. ...... . 

EI "'on ......... -.. mutta ....... nmlnl.twIIIn tIedoI-....... .. , ... 
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s i ehen Sir ~ eusr'o Lei t h- ossin • deks isen kuu~ ut kest.:J. t ja 

vi~e kes~ussa l ttyn t t ut t · us t . B. Kiina ei joht anut Englan-

nin k nnal t a su' r i n näkyviin t 1 ksiin . Kiinan 

hoidossa ,ääs iln osittain parem. aan jJrjestel • Yhteistyöohjelmaa 

ja an1101 ten k sa ei kul tenka saatu aikaan . Se inform tloalneis -

to , ~inkä Sir Frederic t ~l: b n i, on sens ijaan ~ niinkuin asioita 

tunt5v~lt~ taholta kerro t aan, hyvin arvokas . Siihen on 

li tus li\:1 vu sina mont::ss ln suhteessa peruste"'va Kiinan 

lannin hal-

Sir Alexander Cadoganin seuraajaks i Kii an n itettiin 

tuonnoit~ in Sir Rughe 'ont 0 ery Knatohbul~-Hugessen , Englannin t ä -

11 stinen l ähettll 

to~ m eBsa l~ettil 

I rani ssa . Ennen Iraniin siirtymistään Sir Rughe 

ä BeJ.t ian t:a sao 

Uusi suurl ähs,;t iläs saa u ShEnghaih i n t . k . 13 pä i vänä . Kii-

nal inen le distö ei ole t e t hänen ulos an kovinkaan suurt a jut -

t ua, nii ~in t l ais i ssa t a auksissa use~iten . Sir Hughe poi kkesi 

t ulo et 11 an t a am s sa vir kavelje än Toki ossa , Sir Robe rt Cl i v 

t utustue.hlee hänen käsitykseensä Kaukoi än kysymyksissä . Toki os sa 

pistäytyminen e i mi ellyttänyt t äkäläis i ä piirejä . Pantiinkin liikkeel 

1e huhu , että Sir Hughe oli käyn t Tokiossa sondeer aamassa englanti

l ais - j a ~~ ile isen liiton uusimisen mahdollisuuksia . 

Uusi suurläh~tiläs ant oi heti t änne saavuttuaan lehdis t öl

l e verrattain l aajan h,aastattelun, mikä sisält ää pal jon samoja näkö

kOhtia, j01.ta Sir .Tohn Brenan , Englannin täkäläinm pääkonsuli, on 

kosketellut koettaessani silloin tällöin ~ pro 08 saada selkoa hänen 

ltAa ltyksistään englantj.b1a-kl1n~isl1n 8uhteisiin nähden. 

Haastattelun aluksi Sir Rughe varsin ponnekkaasti protestoi 

sitä .kas1tyakalltaa vastaan, että valkoisen miehen osa lt1iD&s •• 

10ppuun !1I.Ttelt7. Todel.l1auud8 •• a e1 Kiina ole ko.kaan en_an 

Dut l1Da1lla1a_ apua kuin 3uuri nykyisin P11'ld8.säID pukeut\llll8.8Jl 
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1ll:a 1si in mu t o ihi n . 

Huhu e johdostb, ettE ~gl nti t a vo ttelisl li i ttonsa uu i 

i t a 3 ani kenssa, Sir Hughe vakuutti ett _ ellaise t aja tukse kin 

oli i vat 1 11 vanhe.naikui s la. "Iso - Bri tanni a e i t01vo liittoa en 

yhden . in t oi e an lD.han kanssa ja vai ka voimakas ys t 

vallitsee Britannian j 3a_anin v iHä, e i Britenni ol e 

nin ys t ävä kuin e on Kiinan . " Toivottavinta olisi kesklnäi n 

den henki 

mys näi 'en k ~ ~n maan v i l lä ekä yhteistoiminta, mi stä 

vi nvointi karttui 1 , 8i Hughe ' käsi Ks en mukaan on 3a ni n 

I so - Br ta.~ laa kob t an t äys in stävällinen i 1L n mi tään vihamieli iä 

s ivuta r koituk ia. Her.kilökob 1ses . hän t ivoo k S~· sess olevan 

men maan ubteide muodostuv ys,;äv lisik i ma h l11simman like i 

tule vai .. udel:l oh joia- i na oloihin nähden 8i Eugbe l ausui I ett e i 

tilanne v ittömä ti ( r marily) k kenut I so - Britanni a a . 

"Iso- Erit nnia t oivoo r au a, h i nvoint ia ja 1is . tyv . 
. 

ostoky yä t ass ma. asa ja t oimi i keLkkea s itä v~ t aan, mikä vai 

näiden t avoitte i den a~~ru t ' ist • B i til ne olitiikka t äht ä kes -

• t ävään r auhaan, mitä k u ellinen toiointa t arvitsee edellyt ksen 

j a mikä p haiten johtaa yle ~ee. byvinvo i t i i n. " Sir Hughe taht i ni -

enOl'l6.80 100 jua käsi tyk et I että 1so - Bri t ann . €.. li i suos t uva L'l.en 

l s 1 een yb i sto' i~taan j nkur. hallituksen kans a, mi o11si t ähd :.:.t-

ty Kiinaa v staan. Se p~kii t asaver isuuteen ~ ien keske • "1so -

Britanni a ei ol e kos an ollut yhteisto~nnassa by kkääj 

I so-Brit annialle ei onneksi ole tiinan ~an sa mui t a järjes t ä 

mättöm1ä kys~ksiä kuin r ajajutut 3unne.nin maakunnassa. Nek ä"1 e ivAt 

ole varsin vaikealuont01s1a. Ke .ittäessälD om~a kau:~a~sa K! i na sa 

1: -Britannia pyrkisi auttaoaan Kii , 

tahtois i slta~ i t s1 tehdä m1~ suinkin voi kilnal~i8-j.panl1a1sten 

te1den parantamiseksi. 
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:'..1'... ,: ':a 'i . k': _ .8..lt i r i 11 ':'is aupI\ae Kiir ssa. 

o~ nyt s ivuut .tu . Z ~to lvo ~ielialois ollee=_ .J' irtyn:' ss: toivei -

-"'Ll1 • On ~ 1 oe i l: ~t'it , "'T\1tkä ni!; , OInEen )<-ehoitte t 

La t11 at~_~iaeata 0001' - tta 1 - rita".nia 0 ai"c.8D a8I'ut Kii -

nassa k ' ene viiJ "iser v- o':en ikana enemm ku 'n edelli en aad 

vuo en 'alue a jolloin t ivee~ olivat valoi sernmat. 

Kil ail~ on ~uu t unut ankar yt on 'yte tt 'V'" e"e ,-

m ene ~ iaa kuin entisaikoina . Vanhat ajat oli vatkin e . l ii n ~e l -

pot. ~ vo "a t koottava ja toiveikkain j ohkein mi elin k yt 

voittam ~ n- , i Kei en kil ailun vaikeuk ia . S'in~ au ttee 1 O- vuoti-

n l,ojer: t unt er.lU huo::.attaVE.s i . Po ve t äTtyni e t a. n' ltä ma r i-

noil t a ei voi olla pu~ett& 'ean , en ainoas t aan saavu e t uun kokem 

s een er s tuva ta u desta ienttatiosta . 

edust el uun, mi t en! - Bri t annia ai oi s uhtautua Kiinan 

uuteen t loveroon, Sir Sughe laus k~sityksenä', ettM brit t t l e -

vat veronmaksanaan, jo muut kin e:::lmel.savat , mu t a j 11e va 

muut - aksa , on htuutont~ vaatia brittej si t tekem~' • 

H_astattelu e le t d - ttän t kaikki a poliittisesti i nt re-

soi tuja pii r ejä . S no en, ett Si r Hughe eSi intyy siin: tarpeetto -
\...> 

man l jon ~a nnin !ntressien ajajana , u.~uu liiaksi maasta , minkä 

t äi i olla t oi ssi lnen brittiläi el l e suurlähett ilääll e Kiinassa. 

On nimittäin ant ava merkill e , ett' ki i~laisissa 

on 'uur i nykyisin . l eviämässä kuvitelma omien ti1aallis t en voimi en 

t ehos t a ja 111:eiaen as eelli s en välie\lse1vittel~ välttämAttömyydestä 

Japani n kans sa. En voi sanoa, miten kauaks i j ~älle tlllaise t t u -

1et yltävät, mutta Sha nghai ssa varsLnkin nuoremman Väen keskuudes s~ 

ne tuntuvat vo imakkaasti. En uako, että vastuunalais18sa ki1nala 1JUs

sa pi1rei s sä t uud 1ttau4ataen syvälle 8Ot&18i1n mielialoihin . Kutta 

kunen vatKutua ylei. 811& virtauk. ella niihinkin lienee ol l ut . 8en-

\ 



.. 5 -

vuoks1 ei t\L."lnu erikoise •. I:' ie l tt ä J.ltä kuulla Si r Bughen puhuvan 

"suurella hell- dellä", niinkuin eräs intomlelinen nuorkiina ai en 

minulle sanoi , j ape nll~isten uoleeta . 

Luulen muuten, ett uusi suurl Uhettiläs yrittä varsin va

kav eti myötävaikutt~e kiinalais - ja; nilais t en suhteiden parantami 

seen l ähtien e;> äll8[;!'.ttä siitä oikeasta läht kohdas t a, ettei m1k ltn 

·voima enSoä tunge J a anla takais in ase:::1s t aan . Sen kanssa on jaettava 

ase ia ja muu ta saalista m~hdollisimman hYVäss~ sovussa . 

Konsuli : ~ ~~~. 

; 

\ 

'" . 
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~a.lIJ .• et leh et ~ullca1a1'Y&t T1.1ae Ulnna ~apanl

l alsen leDDUinw1Jaiawn sähkeen, Joua UeUalD .ukaan 011 llaJLahuku

o.aa edelll.ena TUotena noln ~.t japanl1.l.~ .otllaat. Ja 

ta saanut surmane. TAklYaltalsell. taYalla Joko kahakal ••• rO'ToJ.n 

kana., tai paikalllsen r,uhal11sen Ta.stOn .al,l •• at. luodl.t.. IUD 

Manahukuo on japan1la1sta aluett.. .1 D&1.t •• en.tJks1.ta tehdä nuae

roa. batune1d.n .ul.w. k1rka.ta. tuDDlankultau. Oftthu h. sortu

ne.t TarUopalnluk ..... u Japuin 'UU1'Uuden puole.t •• k1DUtu luku 

auuten elaTaatl kuft. n11U tunteita, aUla palkall1nen ne.tO suht.u

tuu oDD.ll.tu'tajlta. •• 

l1iDa8aa .attuu luonnoll1se.t1 mJOa Japan1lalst.n 

avhl •• U101n t&lleJ1D, tlaAD TUoden kulu •••• kuusl '-1 .el t.emID.B11 .. 

,. TOiDe. po1kteU8.t~ .anoa, etta ne Oftt olleet poll1tt1.1a .vh1., 

poll1ttl.1.ta .J1.ta t11holttuneld.n hark1t .... ttoal. t.koJ ••• tt. ,~ 

lal.1a -1Dold.nttej.- .1 01 ••• ttunut .n..aID, Johtuu TaraaaD o.ltt.in 

T1raDoaal.t.n ankarlata yaroltut.lat. pl,.tt,. ubkap&1'11ka1• tl ulko

aaalal.la T .. ' .... Jok.l •• n ~Dk1D .. 101'a seuraueen k11nalals.n pl~ 

tllal .1,.,a1tal tl.,aa, al" taT.ttoaia ras1tuksl. K11nan kanaalle 

oa koltun.' aurhla'. Ja 'YIklTaltalauukal.'a, Jold.n uhr.1tal on joutu

au' a.vtu kaD.oJu J .... l~· 

JAKELUOHJE: 
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JalteluohjemaUeja: 

Ta •• lllnen • 
Tav."lnen j a 1I.lkai miniat eri&lIe . 
Ei ulkom •• eduriukse n tiedoltukaiin. 
EI ulltomaaeduatultaen. mutta ulltoulalnminlaterl&n tiedol

tuk.alin . 
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.,.. on parhaUlaan kolM nr.ln Takana IIUl"hajuUua s.l Ti ".1,. 

al.ais. na. V.Jt. 2' pä1Tlna murhaal kl1htJJlJt T&klJoukko r.h. tu.a, S.t

shuan1n paaJcaupungl • • a, kakal japanl1al~ta .anomalehtiale.t' ja paho1Dpl

te11 kolaaUa .eaan j oukmon kuuluTaa japan11ai.ta. n1ht,.JII 011 .aanut 

altunQa s11ta , .tta lapanl yrlttl ja yrlttaa .d.ll •• n Ta.toln Baak1ng1n 

hall 1 iuka. n ja paikall1s.n Tae.tOn tahwa an_ pUkon.ullnTiruton 

tue •• V ... t O tietlA, . t ta. konaull.duatuwn ja11 •• 1 tuleTat .oUlaat 

Tahlt. ll • • Taltauatota.nplt • • '. lapanilaln.n on hl1jal • •• ta ol .. uks •• 

• huolimatta tunn.ttu a1nakln nlna •• a rOJbk.~.l j. n.tel1aUlmak.l 

koaaalal.ekal .uht.l •• aan p.ikalllseen TI •• tOOn. Mlnue pl.nlkln .. ari ja

panilaisla .htll p.slrt71 kolonl ... 1.t •• tl, n1a1ttl1n t ... 1 .. a ... , .1 

• 

t' . 1 puutu hankauka1a. f.hengtuD t.p.uka .... t.TalUn.n katuylelaO, 

nl~ .1kolhin odo'tell japanl1al.t. kon.ulle4utajaa, .iTan .anan 

•••• 1 ruhjol juurl a.apun •• t 1.htta1ehat polilain To~tt. (japanllai.et 

T&iU'T't, tahtomatta) te1l41 mUIAn he1411l pelu'-1a.k ••• n~ 

Tolnen .uurta huomiota her,ttanyt -lno14.nttl- •• ttui t.k; I 

pllTIIl& .tel~I ... Pakholn pupungl •• , .1 •• ' pa1kall1n.n Tae.ta 

tai .o~.he' t.ppolTat j.pan1la1aen kauppi.an hanen oa& •• a kodl •• aan • 

Kalnlt~ja tlenolta pltll hallu •• an TUoden llZa Sh.Dlb. l n tapahtuaaiD 

.jal •• kuului .. DJU'aal1 Ted f1D&-ka1 ume1jo1neen, joka on tunaeUu 

T1D hoidetut. j. r.ju. '. Jqa.a11a1aTlha.taan. Tuk ukarlll. ponn1 • 

• 111a on tlaA UMlj. aaatu dlr'JJIIIIl nlln paljon Palthol.t., 

nl1ai.e' htk1jat pUseT" .lke .1III. tJOna" 

blaaa -iaoi4.neUl- .. Uu1 BaDkow' ••• t.k. 19 PI1TIIl&. la-
. 

paa1D konaul1e4aatu.ton ft.rt10101i1.i ...uttl1D Tlrllll.to1a1tuk •••• aan. 

__ h.n t.,uft1 j.,oUd •• n kon .... 1onin alueella. AlfPujuta e1 ole . 

.,.181, ti ..... 

DSkki llIa& -ho1IaUt- Oft' aJall1'tlllee' .fttonk katk« • 

nu". ~&Jaa1lai.1a- .o'uaa. Ja airtl1p1lre1a ... SOtalaiTOj. on lDe

tet.,. aeka ftkk.1Ja1a .", ...... ·)au. lqanln uusi .Ulll'l.DeUU" Ia_-
1M ... en.' ... Ua puna "k' ne!a ...... TOte1labe- .'lraiw1aterla 



. . -
kaD .... ~Jt10.t& Oll leuaN'., t01llell tout&an ubku'Yapl .IllkO.ana.a

U.W ja n atmu •• 

)lama -1nolelenUt- .. rkU.en' Ull& h.ft.ll& 'YU81n nka

n. naru • .TetpanUa1.t.n tarkoln.p.rat huoa1oollOUa.1l j. U.tbla, 

t.1l kuIlD1 .. taan h.rkkla j . patr100tti ••• ti ,lll.elattuj. h.1411l .otll .. 

pUr1u& ont, k&al UU hJ'Yill, .ttei .uuri. ar.Jtyk.l& tar'Ylta, kun 

IlUUlla1; alka'Yat l.ulaa • .TapaIlilai.ten to1a1ntaherkkJJtt& 11 ... 'Ylel& h. 

elin k •• kuud .... an 'Yall11ise'Y. k&aU,., et tel ki1llalal.1ata ole 'Yakan. 

• 'Yutuata .0t&w1al •••• U1Ilal.e.l.t&n k •• kuu4 .... , a1'Y18tpei .. & pl ........ ,-

• 

.... lena. parhaill.an 'Yuauau8, .tu. hetki on lik.n"dl"~, 

r7hel7tt&'Y ... e klA •••• 'YUtu.taaean j.panilai.ta valtau.t •• 

'!Uanteen llUOeloatue ••• tallal •• kal j.p.11a18et, jotka 
-

lwumo1l1 ••• U lI1eluu.a1n j.tka1al'Y.' 'Yaliau.taan Jka1nc.aan r.uhall1-

.1n j. puol1rauhal~la1n ulIaak.1no1n pro'YaUoineu, alkant tunt •• , et

t. he1411l ti.na. on ar.Jt'ia'YAaU ft1teut.aa... ftllai.en jllaJl1atJ1tsell 

nl11 t •••• e1 01. 1hM, jo. 'Y1hanll •• kat puhk •• n'i lllu80elakal Ja.1lla 

h.ftella hhau.'· 

D.Jt'iU kJl,l •• U'., etU IIOleapa1ll 'Yal ta1n n.uunala1-..t polllttl •• 'i johtajat ko.ttal.1'Yat •• 1Ttttaa .81.' r.uhanaaa181n 

kelnoa. TaleaTt • .,UlJ1taU )mwmeDk1n puolen rauhanraklcauelen 'YUpl iitG-=- . ante _ •• Ueua'Yla. 011p •• 8Ilk1Jl a11n t.l d1n, tapahwaat 

ftt auoclo.wa joh'iajUle ,ll.".'Y1bi, ft1kka r.uhauik.etk1n 011.1 n' 

kU1.Ilaa nkan' MlIau •• 
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pUT1d JfUWaa8n puh.1Jtka1D .1Doaakaan aaloilta Talp:s-a.U .auta
~ h.ak1lGn kan •••• Joka .1 011.1 Yakuut.ttu .11t., .tt. 80 tai. te. 

~tmenpltelde. ?aare on hTYin .aarl, ~11D&la18t.n 8rTopaperlkur •• lt 

Oftt Jonkun Terr&n luk.ne.t, Ll1lceto1m1nna •• a noucJate __ .1r1a
.a1.ta ?aZO~1.autt •• Rli8ln hinnat o801tta?at nou.ua, 81llA kl1na

lainen ~e.t~ alkaa o8~a kot1Yaraat01hln. 

Tl1meln.n~cldanttl·-uutl~ kertoo .11 .. HaDko •••• a 

tapahtun ••• ,- paeeiDhe lto8ta brlttl1Usella TQOkrt-alu •• ll. 01.,.. .. 

Japan1lais •• n rohdo.kauppaan • 

Zoe tarkastelee .urhaJuttuja •• llal.inaan, 

J. Pakhoin tapahw-t l1m.beaU ta •• painons. menettänelden 1hIl1a

lauaoJen tekoJ., Jolhin on johtanut yuo.ikaual. u8tan" JIDni"7-

Q't pol11 tUnen tilann. J •• an D.nat'- Ja»e,n1la1artha. Hanko.'n 

Ja Sh.ngh-in tapaak •• ' o~' tol.tai.ek.i •• 1Tittamattaaa, ••••• t

hiTd ki1nalais.n halllntoe.luMn ulkopuolell •• IlUrhaaJla. on lau

.uttu labUa,Ca8a J. Tiela an..an 7ka 1t71al ••• p111'8188. oMkft

al. joa a1hin swnt.an. BarTlna1D.n .1 ola UkalU8tan ~aala1.

'anu a.mu .... oleUaau •• etU .vh., o~' j.pta11.1aten 1 

... jArja.tlll1 •• aUla De SOTelWftt Ulla h.~a aiftD arinaa1-

... U la.l4b .... kol tuaparl1JLa& .1TatJdL Tlhu.&aa&k&1D .a&rin Jd1na

la1.Mn, On lauaut~u .,.0. ola'uaua. ett. IlVhaajla oJ:!. .t.1UaTa 

'fablUS bi-all.k1n •• ,0. n7kJ'1aen ken.all18an hallUulc ... qata1-

.18ta p11re18U.' ja .n. a11ll. on tahdoUu QD)'tUä ""klnd11a 

Ta1Duka1a ••• p)'rki ..... nIlWd.1l Jl:rjaatelJJll ZapIUlin ..... . 

Ol1ain -.tpu'ftl1De pU ...... TU.eka ma1nit" 01.' .... . 

.. 'o4-n • k018....... Zoe japaaila1a.' 011.1ft' aulaat j .... ·I_UI ... t. 

01181.,., he .,a.k1a __ tan .. ' ailta TUl" ..... U ~ ... ~-...-

..... UTt8.' tou..DJ1".'. a1111ku1. 118.111 .... kt.,d_öa 

IliatlllltvJ.al .u-.... aalTt'M1". Upl ... Utat .. _ToUel1l14 •• 
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kaut~. Jos.a 'lllal.111a hlmAräperl1.111a .urhatapauk.llla .1 01. 

suurtakaan aerkltr.ta, 81lla elhan kukaan Tol TakaTa.11 o."a Japani

la1aten Tl1tetta, et,a Banklngln hallitus 01181 n81uua.a fk.1tl1al.

.a aurhateolat. Kilnan terrltorlolla. Se onkin PohJola-Kilnan tapah1u

l11a~ llhtian T1ime vuoden lopulla noudaU&nut Japanlla1atan plenlnta. 

kin Tl1ttau8ta turTalll.uua"kelden ll.lAm1.ek.l kautta aaan. Kaikk1 

.el~1 •• t kokouatlla1auud •• , a~leht1kirjo1~ •• t J.n •••• Jotka Ya

bi·-Ulkaan tanll. f o1.1 Ta t kl1hoUtaa "'."Sn Japmlldn.8_1ata~ 
miellal •• , on&. Jo IlOllet kuukaudet olle.t kiellatrt. Varo'Yll1auua M •• 

us.ln nlln p1tkllla, etta .e ulkoaaalai.een tek.e t,.paaeY&D Ta1ku~-

•• n. 

Jokataan olojan puolueeton tarkka1l1J. luonnolll ... tl tla. 

ua, .ua j&nnUfks.n l*1'kolOOll ••• am OTat J.pen1laiala.a 1 ....... _&. 
be1dan poli t11kaaaaan ja •• 11nt,at .... UD, ai tka pakostakin ki1ho1 U.

Tat jo pav1ootUa •• U D11nkin T1llaäta kanaa. kuln k11nala1al •• LID

.taa1a.a .1 .ell.in.n •• 1int,a1n~ 011.1 aah4DlllD.n 84 •• TIhI1.1n.a 

a-aD1'I.pua kohtaan ainklaDl..1.en jattlll1.en talloUa.. Se aihe '''a1s1 

loppwaaUOIIlaJl aarju .urlll. j. lIellakol_. n1Dasa. on tol.Ulakln 

10111. intra ••• jUu aj.U.TaDC. -np.1a .. on aulta ulkoaaalat.l. 

d.Ua,..._ tuhaU., koko ...... alun ~1a"""'bha" •• KUUla .rl 

kolal. ret'elOlta .1 01 ••• ttunut .1ka kenenk&lll lan.t.alaea h.nki 

'WIIU8 ••••• 1Ua ,l1Da1a1 ••• koloD1atU aulltaunTat kil_laiaUIl .u •• _~-

1. taTalla. J.pul11ai.1ata auota_ tUlla u •• m, .ua Jaa oTa1ö hu_o

ria ja ~JcoloOC1.ta al1111.a Ta11la oleTa kM... 'fUanu ltul.enkln ~ 

do .. -.Ua uakoa. ."elYat Jle U •• taj1l&1.1 polUUIrbDM J. e.lint,.

ai .... a TalJalUa'YU ara""a.n1. K1Yatk8ll&n he ,1' I "aklll bal1Ullla 

kaJ'.a& .. l1Jlt,a1.'''' ja ••• paikalli ..... k"' .. 1." ......... ,o •• a 
.""",l1li& ar'JII81.,.,.._ llJ'TIkHU -1n8l4 •• tU.Il- PNTH01a1 •• al 

. , 

pa1DuD_ a1~'_ ... TT ·n. 1r1'.1.1.alla _, .... U •• 
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Kiina luopui aeial l1sest i kat.oen IIOUlaa~l1sen Taatuatuk

.en ajatukaiata Japanin politiikassaan men .. &llä toukokuua .. 191a 

Tangkun .opimukseen. MankiDS onkin pyrkimyksenään ballintonaa mah40l-
joutuaaaty 

lla~ suuren kOskaaLttamuuden .l1lyttlminen koettanut pelastua/la-

panilaisten sotilaapiirien Tälittöalatl kAaitet'äTAkal taipumalla mi

hin suinkin on TOlnut. TImI1 ei ole auatlnyt Ki1Daa monilukuiaiata 

alen tanata myOnnytyXsistl.. Olen s Uloin tällOin rQorte1asani --. .. &&. .. _ 

nut Hank1ngln kennanllmaisuiata, Joissa on julistettu, ettei hallitus 

ole taiPUft Sanaan tarkeiaplä elinehtoja 10ukkaaTi1n ~t1auksiin, 

sekä ni ttail tu u.ellisen Taatar1nnan _hdolllsUuka~ sellusen 

uhan e4easä. Vaikkapa tällal •• ~ juliatukset oli.ifttkln oaittain 01-

lee' tarkoitetut japanilaisille, jotka varaaan eivät ole niiden joh

do.ta .Ukl.htaneet eiTatldl auuUaneet auunUaan ja menehlaiäAn, on 

niillä ollut .lsäpolilttl.esti alldlll rakentavaa .. rkltyatä, että ne 

ovat jossain Il&Ilr1n lieventl,neet ra41.lI:aal1simp1en kliualalsten pii

rien .uht&utuaiata hallituksen Japanin politiikkaan ja noetattaneet 

rol1ke_paa patrlooU1ata he..keä TV'8ink1n nuoriaoasa~ 

JlPanin uudella suurllhettilaallä lawscoella 011 

.. laajoja neuTottelulta sattunelata ·inoI4entel.~· ja mul.ta avoin

na olenata kyaJllyXs1atä Bank1ngln ulkaminiatvin ke~1 Tahaq 

Tahunin kansaa •• e atk .. lftt kuitenkin T.k. 11 pälTäDI.. kun oli kI.y

n1~ lla1, että käa1tyakannat mahdolli.l.ta ra~ka1.uke1Doiata oliTat 

al ... ontt .... Uc.at. bwaaoe on nyt OlUliati\UlUt pU.aal.l.Il allhen, 

etu. hIa .... 'pakln yle1.1IU.1U1Il1ata neul'Otella ~all Tahlas bl-

.hek1Ja ADaM, Joka pari päivää aitten pala.l lIanklqlln olnea kak

.1 Jmuklll1tta etelaad. n.1tylaQaJaJaMn käaithly on hanan vutaha

kol.uu4 •• Mu huolta". _or1 ~.U .... ulkoul&1.uu.terin kanaa .. 

ftllaiUn UR'YOUelakoll_u Daaall Ta'lanIU ka •• a olikin ~1"'EO.~ 

la eu.. bnraal1 !ålaall:al-ahek on nalU ... ti.don aukaUl Ul-
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lOin sel1ttAnyt Kangoelle, etU. Ki1na toivoo enne kalkkea 'ftp&utu

mlata alueelllaen kokonaisuutenaa lOukkauksista , su~reen1sten olke~ 

sleu.a arvonantoa ja halli olll.ta yh~nälsyytta. Ke.kustelujen tu

lee pohjautua ehdQUaman taaa~rtai.lluden ja keaklna1aen UVOnaDDon 

perlaatt.l.l1n, Kenraali sanoo ol.van.a vakuutettu, etta tällaiselle 

pOhjalle rakentuvat dlplomaattl •• t neurottelut jOhtavat molempia puo

l1a tyydyttäviin ratkai.ulhin. Kolemu.t Oft t julki tuoneet tl1d)'1j3rkaen., • 

... kohtaukseen ja vaaapuolen auoruuteen, 

KoleDm&t neuvottelupuole' OYat pl,attyne_~ taydell~ ; atl 

'~a.ta tietoja neuvotteluje aslalll.es" kulu. ta ja nllss1 käL:t.:. 

l11stl asl01.ta. Ilaolt.ta.n ainoastaan. ettl neuvottelujen pohjana 

ovat edelleenkin kolme B1rotan vi1Jletal.vu'a peruan.aUauata. lapanln, 

Kiinan ja Kantahukuon suhteiden .1arje.tlll1nen, 8.0. llantahukuon tun

nuataa1.n_, taloudell1.D8n yht.1eto1m.1nt& Pohjois-Kiinas.a ja 1hh1a

tyO kOllllllunishja Ya.taan. Tuntuu kuitenkin .. UI, etteivät nbll. pe:rua 

vaatt.ukset ole enää kril.itilant •• n 'a.olla. lapanilais.tkin h3r'Y1n 

ue:t.avu, eU.ivat he tavallisilla ainoilla voi puriataa Jlank1DCin 

hallitukael ta llantahukuon muodollista tunnua .. ata, 'l'aloudell1ae.ta 

1hte18ty08.1 Pohjoi.-Kilnassa on ~annOlll.e.tl kat80~ tarpeetonta 

puhua •• 1111 japanilal.tan "7hte1at70" on .1ella Jo 8ikal pitkUla, 

ett.l d.1ho kai kl1nal.a1 ••• pua ~ita ja että .ita hyYin voidaan 

edelle. kabl'Ula piatlnt_ uban turvin. niinkuin nyk11.1nkln. Kmmu

Dl-'1.11anne taas e1 enla pohJ01 ..... / J.panl1ai.ten vUltt&aalll int

re •• lalueella,~ ole uhkaaft. 

Lehdi.tö on aolamain puolin ollut tietlvinaäD .luotett.vl.t. 

ll.ht.l"'& saa .. a ~onaUoDt pal.1oaldll uu~t"lu1~ .. e.Uct11ata 

...... 1IIubl ••• On kulhnkin tarpeewnta: luetella nUtA lahU. ~e .. 

Dl& •• U .. apJkll1&, .111& vu.aa aalko1nen 0" Dllata Oll "aT4n'JeJ.u~. 

~111.1a.a aJ1.ta l11tet'7 ~.1el .. an. 81itl 1ks~lell.77de.ta 
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putUen, milla Japanilainen lehdistö puhuu anti-Japan1la1sten propa

gandan täJdellis •• ta tukahduttamisesta Kiinassa, pohjoisten maakun

tain, Tahahann. SU1ja.nin, Shanain, Hupein Ja ShantUDgin, muodostami

sesta uudeksi puakurialueekai autonoomisine pa.1kalliaballintoineen ja 

tuonti tullien alentamisesta Japanila.1atan TientletuJa sllaä1l&pitäen, 

ovat a1naJdn nimi. qslll7kaet ena1aijassa harkinnan koht .. na. 

Japanin ulkoministeri &rUa lausui v.k i 88 pUväDä le.hti

miehille antamassaan haaatatteluasa toivomuksen, .tta Kiina tarttuis1 

yatavUlisin mielin Japanln katean vastat.ssaan tehtyihin esitykslln. 

"Nykylsten kilnalais-Japanilalsten neuvotteluJen tuloksena voi olla 

ainoastaan hyvln paljon pareJllIlat suhteet nUden bhden maan välilla 

tai hyvin paljon huonommat." "Ykaltyisten "1Dcidenttien" j&rJestla1-

nen ei ole tarpeeksi. Batka1sevat t01Jllenpi teet pahan pois JuuriJl.1seksi 

ovat välttlJll&ttOmAt, Kiinan on pystyttava hilli ts_un anti-Japani

lainen kllholtus." 

Olen Jo muninnut, miten pitkälle Kiinan hall1ntomiehet 

ovat menneet nöyryydessääD Japanilaisvaatalsten mlelenllmauaten tu

kehduttaaiaebl. TAydellisten tulosten saavuttam1nen on kuitenkin 

mahdotonta, jolleivat japanllalset ltae luovu provosoiv18ta aenette

lTtavoiataan. TUlla sanotaan, etta Jos he sen teklslvat, eivat he 

01i81 Japanilaisia, a.o. kaavautuaeita nykyisi1n k&aitykal1naa oa1~

la tahtaviat&an ja kansal11aista tarpeistaan ynna niiden toteuttaml

aekai parheUen aopltuv1ata ka1Do1a'ta. TImä tuntuu merkilliselta, 

8illa onhan japanilainen kohte11aiauua tunnettu toaiasia he14an suh

tei .. aan lans' .s1ai811n. Kailkki jArJeat8ly1i, mihin rJhdyttaneekin, 

raukeavat aikans.n ja oaoitta.utuvat tehottaa1kal, a1llll ristiriita 

ole aatuDDa.iaista aeikoi8ta, 'ft&ll se on kahdC1 kansan luonteen ja 

ket.p11n etujen koDtlikti. lk8itTiakeakusteluisaakin Kilnan hallinto

aie8ta kaJLasa olen, niinkuin l~u1aat muutkin ulkoaaalaiaet, tullut 

eh40it"8t1 vakuutetusi 8Uta, etta k11nala1aet toivoi8ivat aiU 
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Takavimmin ystävällisten suhteiden järje.tyvän molempien maiden kes

ken. mutta tasavertaisina sopimustovereina eikä röyhkeästi 

na alkuasukk:a1na . 

J.panin aikeista antaa pientä aavistusta 8e tosi~v ••• ~. 

että japanilaiaia sotavoimia on Tiimeisten viikkojen kulues •• hyvin 

tuntuvasti lis,tty kautta Kiinan, myöskin verrattain ylhääl~a Jenst. 

sen laaksossa, Taikka t1etyst1 hyv1n t1edetAln, ette1 se ole pa1kal

l1.en japanila1sen vaeatOn TUok.i tarpeelli.t •• Murh1a vaataan .e au 

tais1 t~a 7htä Tähän kuin se on auttanut Jlantshukuossa tah1 muual

la aaa1lmaasa. Aa101ta tuntevi.s. piireissa pidetäänkin todennäkOise

na, etta Japani katsoo nykyisen hetken sOTeliaaksi taas 7hden ta~-

11.ta pidemman •• keleen ottam1.ekai K1inan .i .... ita kohti. Luonnol

li.e.t1 voivat neuvottelut parhaassa tapauksessa ni1nY.1n hyvin suju., 

ette1 a.eiden käyttöOn tarvita turvautua ja japan1laiset katsov.t to 

taisekai Toivansa tyytya rauhallisin kein01n saavuttamiinsa t~oksi 

JlyOakin erUden .uurva! t ojen. Tarsinkin lblglannin, osoi ttaJIa mielen

kiinto tilannett. kohtaan Toi Taikuttaa hillit.evlsti japanilaisiin. 

!oi.aa! t. Japani hyvUl UetU, ettei Kiin. tUla het

kella TOi8i .aada tehoka.t. apua .UIU m11taän .uurTallalta, .. ni 

p& japanilai.ten tot.enpiteet Elina ••• aiten pitkUle tahansa. Jaeri

kan. bglann1n j. Ranaka.nkin meriTo1lu.1n pienoista 11.uaistä Kiinan 

nsill' juuri näina Tiikkoina tuskin Toi pi ta auuna kuin heikkona 

leno.oi tukaena j.panilaist.n joukkoli.ayaten johdosta. On ollut a .i.-

1.nk1into1sta t 04et., aiten e.ia. N.UTo.to-V.n&jAll takUU. en e4ua 

Mn jOhtaTat miehet, jotka Tiel& niin a,oh&an kuin T1111e kaaikuus •• 

antautuiTat k.rna •• ti 1'8.unoiaaan JUinan j. ~ .• uTOsto-Ven&jAll __ ....... -

..... Jhtei.M1a1aa •• t. japanil.i •• n h70kk&Jka.n .. ttu •••• Pohjoi.

ninaan, ont ~ auuttun .. t koT1ll TaroTaiaiu1, .1 ainoastaan kart

t ••• tUlai.ten QaJIIPten koskettelu Ta" a,a.kin uikotsesU &U;~u ... 

t •• n kaiki ••• .ak4ollis1... ,nt.Jka1ssa V.najän 
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Tahtoisin tAmän JlIIDlartaa. niin, että Saksaata päin tule·van uhan suure

teasa nauTostolalslssa piireissä on 

ta ainakin nykyisen krilsin aikana. 

Kiinalaiset sotavoimat ovat nykyistä tllannetta sllmällä p 

täan saatetut hlly1trakuntoon, m.m. Shanghain 1J!Lpäristt3n Joukkoja on 

Tahvlstettu noin kolmtnkerta1s1ksl. Llsätty 8Qojeluatila on Toimassa. 

Kitä Johtavat miehet ajattelevat tilanteesta ja sen tOdennäkt3isistä 

käänteiatä, on mahdoton sa.d selvllle. Kenraali T&hiang Kai-ahek, 

jota lehtimiehet eri tahoilta ovat &h41stelleet , el ole suostunut mi

hinkään lausuntoinln. SensiJaan piti hän viikko sitten Kantoniata 

tiessUn aikäläisille T1rkamiehille puheen, mikä nJk118en tilanteen 

1hteyde8sä ansaitaee maininnan. NJ1c7hetJam rerormitarpe1ata hän 

•• m. Kilnan kaip.aven ennen kaikkea uhrautun.a ja TilpUOatä melta 

virkamiah1atOUä. Joa asiat Jatkuvat nyk:l1sellään, lakataee uU8i n.l

lankumoua vallanpi täjU, niinkuin neljänne8vuosiaatu s1 tten a11lo 

aAdanne1den olojen perllliset. Korruptio on karBlttaTa Ti1me18tä 

kUän l170ten hallintokoneistosta ja yhteiakwma8ta. (Kaini ttakoon. 
M!I 

U. k8lll'aa11 'l8h1anc/riiltonisaa toimittama1n puhdiatuaten aikana 

'etti1n runaaaat1 T1rk~1ehiä, jolsta yk81 hlrtettiln. Väitetään, et

tä u1at 01181 vat koko joukon paremmat .anld.n&1n Täll ttOlla.aä johdoa-

8a oleTiaaa aaakunniaaa ja T~alnk1n hallltuk8en aotaTOimi8a •• ) 

Oa1ttain juuri tätä tau8taa nataan on kat.eltava a1 tAk1n 

taiatelua, aUä Japanin ja Ki1nan Täl111ä kä)'dään. Jap«n1 tarY1 tae. 

11JkJ1 .. 11e keh1tyksena& 'tie1.le jouduttuaan Tältt .... tta n1nan .... -..._ .•. 

1181. ja arkkino11ia. Se tarTUae. niUI. kiiree 

ll1n Tirkakolle 18100 ja ame1 ja e1 Tlt 11e. vara1n _pa1_ kornpUoa., 

_POTat JapaD1Jl n1Duaa olent l1nJaa1el1et ku11ieDkin paljon haona

_t olot talllä. TUk_1 •• te kahnoude TUokai kulkee kah1 t,. ninaa

_ aonllla aloilla niin IL1t .... U, ette1 nopeisiin t01ll11n tottuneet 
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3apan1lalset 'ahdo 3aksaa s l ta sulat taa. T1et~.tl kansan luonteen 

Totmakkaalla konservatliT18ella elementlll& on ~h~1 JT1n osuutenaa. 

JCanaan ostok~lq' e1 nouse , n11nkuin 01181 to ivottua. Luonnonrikkauk

ala el aaateta ld1~AntOOn siin& tahUs.a kuin J~enll&1.ell. auurta-

l llauudell. 011a1 '01TottaTaa. 

On turhaa )'rUU & arTa1l1a , ra tklaako Jl1k;y1.nen jlnJ11t~a 

raub&ll1s1n ke inoin 'VIli JoutUfttko .... t s~aelTlttlllll.UD.. J1ol..tn 

puolln tunnuste t aan , että kunnollla11n naa~18Uhte1a11n 011a1 plla

U 'f'I. Kenraall !ah1ang lta1 ... h.k , jonka taidosta ~3on r11ppuu, on 

aelT1ttlLn~t monta pW.JIaa aekl rauhancmalain apuk.inoln ettl ... in. 

Hf1.ull p)'rk1m~kaenaa rauba111aUn ratkaisuihin on TU'a. BatkaiaeTm

mika1 .uo~tuneftt 3apanilaiaten todel11s.' tarkoltusper&t , j01dan 

laa4usta e1 ole vazmaa '1etoa, n1a1ttl1n ae, tJ1d1ttllkO he1daD ~ 

b1U01ta&n 30asain III.Ir1n taaaftrt81nen Jhte1a'fO k11nala1aten --

aa va1 tahtovatko he T • • ""U& olla 1ka1n1aaDU&, Batka1sun .&.7JL&. •• _ 

:aiDen wonn_ka1 on ep&T1~ta Japanin kannal. _. 8111& ~11Dan lt

aepuolustualqk7 kaaTaa TUOsl TU04el ta, 
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..................................................................................................... ~ . ~~ .. ·i -
Slr Fr.4.r10 L.ith-Ro •• ln matkan paatrtt71 Elina oltiln 

tlälll. . nlinkuin aika1B ... 1nk1n ol.n JO t1edoittanut • • iinl. kl.aity.k

.... 1. . ett.l Kn&!anU TOittuut hlnen toimiataan Juurl .uu1;a kuln la1-

Il1nlJOtrJen la1nain lrh.nnrahn Ja korkoJ.n .u.nnölllseDDllIn ho1401l 

Elinan puoleak. TiilI. käaltr. nl.rUaa oleTu rk.ipuo11nc. Ja aU.ilto 

.aoa lUakal pe •• 1m1.Unen, vaikka aatka .hdottomaa t1 epaonniatuikiu, 

Il1tl. englut1lalsella taholla .uunnit.ltuun Japaallaia-brlttila1.e.n 

7biel.to1a1ntaan Elina ... tule •• 

Ol en luot.ttavalta kiinalaiselta taholta .aamt kuulla ••••• 

• Ul. Japanilai.ten 011 81r !'r.4er101n to1m1nnan va1lcutulcae.ta 11 ..... D

n.UI.TI. l'JIltl.r.tUn Pohjola-Kiinaan Ja .Unl. kl.~.ttJJI. .eneUel~a-

tt poJa. Kalki.ta 4 .. ent101.ta huoltmatta Jaane. T1ell. tosla.iak.l •• tta 

Slr Jre4er101n O.UUS Tltm. .arraakuua.a tota •• npantuun Ja hfT1n .uJu

n ••••• n El1naJl rahar.tora11n 011 TUdn tunwn. B.tolW.1n onn1atua1-

ne on BDclaJlll1n tD:l.läia. pl.llconaulin Sir .ToD Br.lW11n ainulle 

tuoaaottatn •• 1ttlalll klalt7k •• n .ukaan tark.tmp11. Bng1ann1n kaunus

taJ1a p1r1.tlalAn 'a .. kaupal11.ta Ja Jl.enal. taloudel11.ta Jl'ltt.11-

U.mUIn ninaa.a. 
Leh4e' kartoiTa' pIII'1 nikltoa atthn bcl&nn1n p .. 1aaU ... -
-

.. .,antl •• n ninalle 10 1l1l.10onaJl pUDJWl ka.ppa11aO'0Il _1"111.18' .. 

JAKELUOHJE, 

UE 1 : A 4. 

J akeluohjem. lleJ" 

T .... IU ...... 
Ta"alllnen J. Ildkal .... ............... miniaterIlIlle. 
EI ulkomueduatukaen tledoltublln. 
EI ulkomaaeduatukHn, mu«. ulkoulalnmlnlaterllln tledol

tukalln. 
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tuotteiden ostamiaekai. K7a1R1B nlrttaa olevaa vientlliikkellla aDDet

tavista t&keiata, samantapaiaeata vientiluotoata, .ikl JärJeatettiin 

.euvoato-VenIJllle viime heinäkuuasa. Luoton JärJeatelJkin ll.nee Ja

tetty aaman ulkomaisten l~ttoJen vakuutustoimiaton k"iin, 

VenlJän Juttua. 

Kiinalaiselta taholta olen aaanut kuulla, .tta taatl luotoa

ta on Deuvoteltu Jo monet kuukaud.t Ja ettl Slr J'rede:rio LeUh-Boaa on 

uiaa val.a1atellut Kiinaaaa oll .. aaan. sama kertoja -1n1 tal, etia 

don aaat~in. Julkisuuteen luo~n aJOntla1aeata tilli hetkella on 

osUtain riippunut b&J,aJlllin ballUuka. halua ta tellokkaalla tavalla 

aaattaa J'Qani Juuri nrt hUOD.Daan, eUI brl tUlainen halU tue on 

edelleenkin voimakkaasti intreaoUu Kiinasta, Bank1ng1saa onkin tun

nettu Japanilaisen painoatukaen ulpponem1sta ~nnin &a.te.n 

doata, 

lD&laDDln T1entlluottototmtaton eduataJaksi Kiinaan on nta!

."y Willl_ llaoColin X1rkpdrlok, alahUODeC konaervatl1vin.n Jaa.n, 

Joka tutustutiuaan aalolhin k.aku.pa1kaaaa Ja tunti.n Jo .nn.a'aan 

laukol4&n oloja saapunae kohdakkoin ShaDgba1hln, 

OD aielenkiintoiata .urata enclantllalat.n lehtlan lauaUD

~Ja Kirkpdrlok1n tehUviata Ja .. laata yle-..I n11n& l7h71d o"al

-, .1n& aiitl tlmle oa leuakUy. e"1na.olal ..... kirJoitti t.k. 

10 pl1vlDa .... , etta polilttl.ta Ja taloudelllata tllannatta Kilna ... 

kataotiiin T1ala auutaa1. kuukauaia .Utu 'ol'YOtiaalall, •• tt. Jo .,. 

ol.l..a& "faJmu'-'tuJa, .ta .UI lupaan-t -.rkkinat o_t alalll •• _ 

k ...... llUiaUl11e tuottellle. U1Da ka.vaYUll _0111.'.-1 .... 

J •• 1011d&111 .... lDIIl1 tJk ... oa T11M a1kotaa kilaaUeUT a1&~ lau

alo" ~ PiTI, oa Ulaae .1al1& oUu, ~ ••• , •• 0. ftlIa

~cdld8M lAUea. TaiJdaa Japaa1a .. _ nl ..... Oll &1.,.. ankou-a, 

JU 8ieUIIaU'ellld.a nu ••• 'i alaa uitUl&1aalle ~lUal1&1aJJt8Ue. 
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-!tae." el ole tajuavimaan vlentl1uotosaa mltaan poll1t

~l.ta elka k11pailuun Vivahtavaa. Ky.yar. on vain 7btel.to1a1nnalll 

•• n avun antam1sesta ... "Daily Telegraph" tot ... , etta bglaDn1n on 

taso1tettava .uur1a menet yk. 11 aaavuttaakaeen ent1.en a.-..naa 111-

nan kaupasaa. "'l'aloudellinen tilann. Ki1na •• a parantuu nopeaetl .1-
ka 01. a1taan epa11y.ta .11ta, etta rohkean ,rl.telia1ayy4.n aika 

-:Joonom1at" DIltee Ki1nalla olevu v&llttaaaatl .4 ••• aan 
-

teoll18en laajentual.en ajanjak.on, "Kilna tarvitse. t8aaa taoll1.-
-

tua1.kaud ... aan run .... U ulkomald.a koneita pUkIa1kai.1n makaueh-

401n. BrittllU.et to1ll1n1lut ovat varsin e4ull1s ••• ~ a ....... 1iar

jo.e •• aan o.uutensa nlihln kaUPP01hin. KirJcpeu-loldn nimi t1lJta on 

t.rveh41ttava tyy4ytyta.lla." 

UUsl br1ttl1a1nen auurlahett1lla, Sir Hughe IDatchbull

RQse •• en, on parin Vi1kon v1erailullaan Sha~1a •• koettanut roh

kal.ta br1ttlllia1a I11kemi.ap11reja vakuutt.en, etta kottaa. tul .. 

ka1kin ~UaVia'" ol.Vin keinoin tuk-.n h.1Un toimintaansa. 

X.uppa-attaahealle jlrj •• teUall a.a to1miatonaa laajenneUu1ne hen

kl1Gkunt1ne.ll. !aasa toimi.toa .. , jota .vaamaan eD81 kuuB ••• uurIa

hettilaa .upuu aivan .r1kola •• U, ftle. aya&ldn Iuottototaiaton 

aa1.-1 •• 11. ol8aaan tJOJl&1ldaaDa •• 

lIinu1.la 011 auu'-1. pUna attten Ula.1auu jutella _

laDll1n ,I&kou1ll1n, Sir .ToD Brenanin Jea •••• kaik .... raulla ••• bc

Ianlll 04 •••• kupalliae •• rlll'I.Jb •• ,a 1:11..... Slr .Tob ftkuu 

U k .. 1 t,u...... .U ••• 1aaalå.n teloa4all1naa tilann. 1:11.... 011 

JQk71.in 1'1Ut.'dIl not1l1a 01k.'tukea. ~lftlkku11 ~. JI'Ute11-

ala alellal8a. BrUUa tukolha e10le nlnaa ft1k.ut ... .T .... SII 

JlauJ&l,l1a. toSa1ll ... 11 ... a. IIlIoka14_ hotanto-olo~ ... ~ 17'-

hJU nlats.dllall ftOul ~n.sa1lla oak1n eta1aukas.. altk& , ... 
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k.Ta, .en 711Y01lIIal .. kal '17P1111a1Ja1lla WoMD'ou. al0111 •• 1Iu'
t. Xllnaas. on tl1aa auull.kin kuln Talal ... 111., 

t", ft1mll8 'U m7C. brl UllUaUle. 

bg).aJlU on TaraiJlkln Tl1M .1kolna ko.ttanut he301 t ... 

h11Jaiat • .oraall •• paino.tu.ta Japanll.1.Un. 30t. nllll. .iTa, 

1I'IUUa1 ,a7ain kurla" ..... t. ftDbaa, .ikoina8D r ... U7D7't •• au"
ta D7kJ1a1n Toi.akkaas.a nousua •• oleTaa kana ••• Slr John luull, • 

U U.aa on o.Utain onn1.tuUuk1n. IIlta n.talawteen tulee. puhu

"el.T8Dl 011 klpuT.inen .uurapaan w1nlkkuuhen Joten kuten 

k11-.neTlen auhte14_ JarJ •• tJa1 ••• U n1nan Ja .r.panin TUUle 

ku1n us.w.at auut .. 101"_ J. ~balllaan Kak1D&1 ••• ka"aTla n_

Tott.lu1ta "ar~ll •• ". 

ninan Bure.u of For.1p Tra4.n pUlllkkO. V1 p. W. I:uo, 

Jok. t.ke. kak.1 kolae urta. kuukau4 •••• TlrkallUkan Hank1ns1in Ja 

auuteak1n on kalkk1en "apahtulain " .. 011 •• JuU.U tuoDlloUa.1n kaa 

t7kHDUn, etta Dako141l1l .uurten q.JIlnt. 741n on Juur1 n1nan 

talou4elll ..... h.1kk:ou4 ••••• .ro. n1na 011.1 ollut h7T1llT01pa Ja 

TOlalla. tuotanno .... J. kuluWbe .. __ , .1l1Onla DJkJbe1iken pal

a1. ollal laiDAn • .r.panin pol1"llkta n1naa toh~ ollal ollut 

alTa w1n.n. BrUU1Ua. luo "on ... "1. on "erfth4UU~ """na., .. 

JOka talTOO buk:ol ... t. kasla ..a1laa aabu. uhkaaTlen ukko.pU 

lIalh • .,.. tUoe tuo''-'' •• !'n &Bo pUl .IadoUauU TUUIa.nO

...... "tel laotto'*kDun ~ .... haDtlttuJ. ~1"llal.1. tuo'''lt. 

et. poikkau.Qao .... kI.7t.,. kulutU ........ ,u1Jlcuan 

HIl tao .... blutUt.a1a •• Ja 1111ra1lu7!lte,ul .. paraMai •• _. 

BIll .... 'U ... '1 .... klaUJkMa oleTUl JabaaU-.U .-0. 
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~utut ~apan1n ja Raksan liitosta, joka liikkeelle lAhtenel-

• den kertomain mukaan o11si ·8aanut peruskirjansa t.k. alkupäivinä Toki

ossa , on luonnollisest1 tlAllllkin herättänyt huomiota. K1111llln taholla 

e i T01da tarkalleen sanoa, ml tä noina päiVinä on Tokiossa tapahtunut, 

mutta epäil18tä .i näytä m1ssu.n piireis8ä olevan sU tä, eUä jotald.n 

on tehty kommuniam1n levan_1een va8tustaaisek.1. Alkuparl11n.en uutinen

han ties1 kiinteän aot1las11iton .0lm1m1sesta , m1hin 81sl1ltyi Saksan 

teollisuuden laajasuuntainen apu ~apan1n armeijan melcani801nnlssa. 

Uutisen lienevät jo d..ant01naet molemmat asianomaiset halli

tukset, nimit t l.1n uutisen sotil.asliitosta. Saadakseni kuUlla, mitä Sak-

• ·san tllklll11s.111. Virall1sella hholla asiaata sanotaan, p1aU181n pää

lcoUUl1 J:r1eb.l1n pIlhe1lla. K70alcin auurlAhettllla 'r.re.u1illlann on par

haiUaan SbeDgMh.a. )(utta kun .T.rsU Jtrlabel (Hltlerln likeinen 18-

tava Ja puMhUoTerl TUOdelta 1922, toimi neraUluutn&ntin arvoUa 

8alcatlD .uur •••• Jl.1 ... 1Jotpn ....... u..D804an a1lcaDa) .euraa talla.1-

.1& a.lol ta n11nlcu1n 0'1 1'raU"'eDnkln Ja hnnen hänet h7Tln, aea..1n 1&1.
lus .. ,p .ot11a.llltto~utua.a .ot1laan luolcae. 

~r~tl Er1.bel kielsl ~,rklat1, .ttä .otllaslllto.ta 011.1 

Tolnut olla lc7alll78tatUn ...... 1Jaan hln a,.ona!, .tu yle1a •• 1lcunnat 

o~t Jo tuoDDOlt"1n tutk1ll8t* Jb4 ••• a .rln&1.1a .otllaal~1.1. lc7ay

P 
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Tavallinen. 
Tavallinen j. n.l k.1 minl.te riOlle. 
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Ei ulltomaaedultuklen, mutta ulko • • ia inminlateriOn t iedoi .. 

tvkalln. 
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m7kaiä, Jotka kiinnostavat kaiken Taralta molsmpia maita auhte1aaa 

Neuvosto-Venäjään. Ton D1rok8enIn s .. aTUttua Tokioon taka1aln loma!

taan m.m. lIapanjan 8urke .. kohtalo 8ilmien e4 ... ä on ... 1h4ettu aja

~l .. menettelTiaTolata kommunismin va8tu8taa18ekel ja ."'TUtettu 

t1ett7 yhte1a~arr7., Mitään 11lttop .. perelt .. 81 ole alleklrjoltet

tu. eUä nil.tä ole e4 •• ollut k7BlD78tlkun, 

ZVera~l Eriebel tahtol Täi ttlA •• ttel tällai8e.ta. 111 toata 

~aUekaan ... alle 011.1 h70t7l. Täl111ä oleT&t, 111 Uoon kuuluma t

tomat Balt1an maat. Puola 7~, tek1alTat 11Iton käTitOkelTottaaaka1, 

Tai8te1u komaunlaa1a .... t .... e1 '-rv1tae nJkJiae •• a ... 1hee •• aan .ot 

1u111ttoja. vaan a .. tteelll.' .. yhieenkuuluva.18uuden ja yhte1aen va .. -

ran tunto .. aekä u1a.noaalaten Ta1tlo-or .... n1.n. Talt10l1isen po111-

.in, 7,-, k.ak1nä1sU tietojen j .. kok_uatell vaihto .. ynnä kentie. 

propasa.ndatointen keskelata koaketu.' .. , !&lla1nen 7hte1.,.a&rr7. J. 

7htelatotmint .. , johon luonnolllseat1 ot~v .. t 0 .... Sak8an J" Zapa.n1n 

11.aka1 lIl70akin Italia. Unkar1 J" näva.! ta .ekä Bapanja a-un1.te1e

teen eelT1tt7l. ka.v .. t~ T01Jlakkaan eol1daar1auu4en tunnon t,.OhOn 

aaar&t1et01aea~1 0 .. 1l1.tuva.1n Tal~n ke.ken, ybte18tunnon. mi.tä 

on t1la.nt.en Taatt.u8ten mukaan helppo luoda Taikka l11ttoj ... "Zoe 

olan oikein ~tlan, on 8UaIl1k1n Ulla.isen Jhte1eto1a1nDa1l kannat

taja. utteeUis.n ll1~n j"enk1rja~on Jaaen, Tukkakin n;rk71.1n 

ta.kt11ll.18ta e71.~ Jul18\a.a neutral1t •• tt1p,rktaJatun", . lauau1 

.Ter.t1 ErIebel ke.kuetelun kulug..... enkä katsonut oleTan e77ta re

HrTaU011l1ll k1 .uih1ll hu .. u~l1n. 

ZVez.tI ErIebel YI1t'l. e'ta lllttoJut~uJan ~ 01181 

_.rlkalai.ten tahall1ll_ 1Ial.. MJIU aa.kaala18et t11Mla.:1aten e11a1a

aa ep&luulonala1a1kaI. allla 8a.1aIaJa kauppa uIaJraa ftZ'81n ftka .... U 

jo U" ... ,aa k1lpa111 ...... S-U .. a~ aUu. n1un -a-kt1DOIUa • 

... ol1e'=e 141ootte~. Joa juvI .,.. u..a,.sana 8,.Ua 'YUfta-
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1ais1mll1e .s8lllaauane Kiinan markkinoilla ~ekemäl.lä 8al.181a 111 ttoja, 

jotka myrryttä1sivät k11nalaiset kohtaamme, SeUa1sia syitä e1 ole, 

Keillä on hyvät markkinat Japanissa, mutta me emme voi n11 tä rinnas-

1aa Kiinan markkinaln kaMsa varsinkaan mitä vasuisuuteen tulee", 

Huomautin everati KriebeliUe japanila1atan ~eutum18e.

ta Pohjois-Kiinaan ja japanil.i81st. r11ppumattame1n Kiinan markkl

naln merkityksen mahdolllsesta heikkenemiaestä. Tatä .i puhuteltava-
murhe.Uiu.ul 

n1 aanonut en.aä voivan oUaa niln/kUIn ne11l 60nnol tt.iD, "Hankin-

11n hallituksella on jo 80 diviaIoonaa .0t.Vlkeä, jonka ta~teluar

vo on europa.lai.ten "ame1j.ln tasalla, 'liedan .siat hyvln, sillä 

vatu.Jista on moni __ iehläni, liuorempi upseeristo on ens lluokkat.s

ta Ja elä7tynyt vaka_ukse.n, että juuri heistä ri1ppuu koko Kiinan 

tQle~.uua. Japanilclset ovat t7P8rällä politiikallaan kaavattaneet 

tlaän JI8G nuoriaoa.a sellaista kanaalllshenkea, mikä ilman äskeia

hn vuosien tapahtuai. ei ol1.i .j.MltaT1aaakau, 8amanlai'!u. tyOta 

tekiVät ranakalai •• t aelnin laak.o •••• J.pani nou.i &0 vuodes.a län

.1lIa1.en tekniikan j. taidon tasalle, Ki1nale,1aet ovat; .ikal paljon 

lahj.k1re-paa kana •• , .ttä laaken heidan tUTlt8evan al1hm nin 

puolet ma1ni~ta ajaata. vuode.ta 1988 lahtien, milloin todellinen 

tm..allinen h.rälJl1n.n .... 1. _ .... alkol, Xnn Kiina on kanealllaes .. 

U nlv8Utunut, e1 nallä 1eann01 kuttalln JlUut kuin kiinalai.et," -

niDalalnc leh41.tO e1 ole ottanut uskoakaeen, .tta " .... 0&>4 ...... 

- Uitto oU81 toa1aaJlJc1n QIlt1llrt.nlnan suurin päiT&lehU "Shun 

Pao· kirjo1tti 1./11 •• 1 •• ta nr.tm r.uballl.e.t1, Tlitaten 'allal ... 
" -

ta UUtoa to.k .... 1al1n alku •• pUn huhuihin, ~panjan tapahtua1in, 

nU.rin baalU.iin puhe1.11n, Sak ••• naUan j. Tonana ma14_ 

.711",.-.... olevaa Uitoa luon' ....... aDalal.tc VaD&1t • ..t.lin 

••• voeto-V."jl.lll. ........ "o-T ... ~1.Il aoUlaaT01Jla1Jl U.IIa1.e.n ~-

ko-u ••• a JllDI. Japaa1Ja nal1a auwuaU.lllUn .eka KUnaUe tebll11Jl 
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yhieiato1m1n1laehdoiuka11n, lehtl pUU varsin s el. vAnl., että Saksan 

Japanin valillä on yhteis1JIIDlI1rrystä kommunll1D1in vaar01h1n nlUlden, Joe 

111 tto 011s1 tosiaankln sJD,tynn, 011s1 s l llä l aaje.kantoiaet seurauk

set, se pak01ttaisi muunkin maailma n rybmittymAAn , mistä ennen pltkää 

voisi kol suuria vaaro ja, lIitä Kiinaan tulee, ei s11lä ole "any 

part1ality tor Japan , Germany or Sonet Busaia". Kiina pUU yatävä

nlän jokalsta maa~ , joka a j aa rauhaa politiikkaa ja kohtelee Klinaa 

t u av.r1ia1sena. lIutta S8 ei vo i jättää huoaiotta valtain vlllisia voi

maau.htelta, 01181 tod.enn.&k01atä . e~tI. painoatue yhtytl Japanin muunl 

tel amaan kommunismin-vastaiseen yhtelatoimintaan ~lee auurenemaan 

Ki l naa kohtaan , jos l1ittojutut pltäis1vät paikkansa. 

K8IU'Ilal1 Tablang Kal-shekin shangbaUain.n lehti "Ta Kung 

Pao" kirJoitt1 24./11 kieltärtyan uskomasta llittojuttuja, enn.n kaik

kea s8nnoks1, e,"ä taistelu kommuniam1a vastaan el kU.paa muodolll.

ta l11ttoa, nnkl vaarat varsinkin Kuropall. olisivat auuret. Kiinal

la on 011\8.11 tarpeensa kansal l isessa krii.l.aaln, n11n myöskin ko_unis 

mln kas ittelyssä. Se on monean lertaan hylännyt Japan1n 111 ttoehdo 

set kommunismin vastustam1sek.i. 

Kilnan ulkoasiainministerlön Shanghain toimistossa minulle 

tehtiin 111ttohuhujen johdosta muutamia huomautuksia. Ja~nila1set 

OTat politiikassaan .ikai varovala1a, ette1T&t he vanuankaan ole 

neet aopimuka.c, joka sekoittais1 helUt europalaiaean polit11kkUD6 

Japani 1iaistele. kammnnlam1a va.taan aa1lla 1ntre •• 1-aluel1laan j. 

aa1na keinoineen. au __ se tuskln uhra1al kol1kkoalcaan. Taikka ko~

niaa1 nleli.l luine ... nahkolne. koko muun maailman. Khk& se p l kem-

aink1n 011.1 aTU.taas.a •• lla1.ta toivoen .JDtyvaa.ä sekuorroa.a 

o.akk.nhnaa nouaevan, akI. .e voi.l yhtJIL johonkln jullsRkaHll 

kCllP'"n la1a vaet .... alitta .Uhenkin ft1D .a1DO.tarkoltuka ••••• lUe 

... 1 pel.kU. kc.aun1amla kDttaa ... aD •• 111ä •• katsoo ole~ hea-
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k1seat1 n11n toisenla1nen ja korke~p1 kuin muu maailma. Aseita se 

varma.t1 osta1s1 Saksasta, jos sa1s1 huokealla ja oal ttain luotolla, 

ja 011s1 s1inä tark01tuksessa valm1s mie11stelemäAn ~akaala1a1a yh

dellä ja t 01sella tavalla . Japan1ssa enlntäsn ajatellaan, että kaR

aun1am1n vastustam1nen on parha1ten toteutettav1ssa kasvatuksen 

la eikä 111t01lla. B1ka ole luultana, että sakaakaan ol1si valm1s 

tälla1seen 111 ttoon. Jl'Uusta puhumattakaan, ae vaaranta1s1 Kiinan 

kauppanaa, mihin varsinkin v11me aikoina on käytetty paljon tamoa 

ja saavutettu myOs menestratä, Toim1stossa e1 lJhyest1 sanoen kaa

maDkaan huhu1l1un l11ttola1smaan uskota olevan halukkaen huhu1ltuun 

liittoon, 

saksa näyttää •••••• varsin tarmokkaast1 tehneen tyOtA 

ki1nalaisella taholla epäluulojen ha1hduttam1sek81 ja siinä onnistu

neen. Muuten v01 lopuksi mainita ( ehka jossain mä!U'1n om1tuisena, 

pahimmassa tapaukse8sa e.teel11senA seikkana), ettaivät Sak en täkä

läiset edustustot ole saaneet prrnn01stäln huolimatta tätä asiaa 

valaisevaa intor.matiota ~k10n lähetyatOltä • 

Konaali: tf I I • V\J~ 
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p. s. 86. 11. 19Z6. 

Ennenkuin edelläoleva oli poatiiettu, ti •• ivlt lehdet ker

toa Saksan ja lapanin eilen allekirjoitt&neen Berliini.sl "liittoao

ptRuksen" kolmatta internationaalia vaataan. Taal s.lvittIDe. _.m. 

aen, ~lcai .ivlt saksan tlklll1set eduatuatot saaneet pyytSmiUD 

tietoja Tokio.sa klJdJistl neuvotteluista. Berliini.sl allekirjoi

tettujen aaialcirjain johdo.~ on tlkllliaeltl virall1selta saksalai

selta taholta saatettu julkisuuteen seuraava lausunto: 

"TIlli julistuksella ei ole liiton eikl sotilaallisen 80-

ptRuksen luonnetta. Se ko.kee ainoastaan molempia asianomaisia ma1-

ta ja on solmittu luonnollisesti huomioonottaen periaatteen olla se

~antumatta toisten kansain sislisiin asioihin. Sl111 on slslpolilt

tinen ja pol1iaivalvonnallinen luonne. Sop1mua ei sivua toisten mai

den etuja. - Kiinalaisissa lehdissl eSiintynyt huolestuminen, etta 

sop~ella ol1ai vaikutukaenaa Kiinaan, on peru.teeton, sl111 so

pimus e1 kajoa Kiinan olkeaka Un eikl et1l1hin. - saksa seuraa Kii

naan Uhden 78"'-vn-apol1tl1ldcaa ja pUu. s11tl aina kiinni. Se on 

vakuutettu, eitl 1bte1s~ lapanin kans .. kolmannen internatio

naalin vahkeiden torjumiseksi voi herättää Kiinassa sitäkin vlhem

.aa. epU1Jkall., kun Kiina Us. kI7 .. nestJkaelll.t. puolua~sotaa 

a-UD1a1a v .. t .... CII&8.a .... saan." 

..... 
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Sa1a j nen. 

J' . 

jj2 1 
auhtautui kiina • 

lainan lehdistö Ja myOskin v~liset piirlt var.tD rauhalliseati Ja

panilaia .. akaalaiaen aop~sta koskeviin ennakollia1in huhuihin. Nyt 

kun aopimU8. va1kkakaan todennäköisesU ao1;11&al11s1a a1touaukala 

vailla oleva, on toaiaaia, on ääni muuttunut. Luu1iain sen osoittavan. 

ette1 kiinalaisella taholla oikeastaan uskottu saksan menevän sopi

lIlUkaeen, mikä saattais1 tavalla taikka toisella turmella sen suhtei ta 

Kiinaan. 

Kenraali Tshiang Kai-shekiä like1lä oleva "Ta Kung Paon 

kirjoitti 27/11 m.m. todeten, ettei sopimuksella onnekai näytä olevan 

• ao1;1laal11aia luonnetta. "Kutta se voi sella1aekd muuttua Ja kehittJtL, 

koaka s. joka tapaukseasa on aolmittu keakeå&1atä puoluatusta silmäl

llL pUIL... se on puettu kQIIIIPUnism1nOllYaataiseen muotoon, mutta ulal-

11a •• tl .e on v.nlLllL1svaatainea." Lehti lopettaa kirJoitukaensa para-

40kaaali •• en TIL1t1;e.a •••• tt& koIImunl1111l1n vaara Kiinaa ... 1 ole niin 

kaUaa vakava kuin Japan1lalnc vaara on uhkaava. 

~iiD&ll en11;C levinnyt lehU rl1ppuaaton "ahun Pao" k1rJoU-
- -

taa aopiaukae.ta ...... plL1vlDlL. "8eltsan pol11;11kka xauko-I4äaaä on 

ueletGnU. Jo. Saba vaihtaa aotavaruat.s. .. llantahurian aolJapapui

hia. _ppaa .. 14I.n P8P-. Ja varuataa ah41.teliJa ... taDkeWa Ja 

JAKELUOHJE: 

UE 2:' • . 

J"'eluohjem.nej. : 

Ta .. IIi.-. 
Tavalll.- ja lIalk.i miniaterl!!lIe. 
EI ulko ..... edu.tuk •• n tiedo,lu ... ·n. 
EI ulkomaaedu.tuk.en. mutta ulko •• iainminlaterl!!n tiedo i

tukaIIn. 
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myrkTll1a1111. kaasullla, J 01dat aYUl.la se anasta. IU 14än alLue1ta.ae. 

Me emme yol s1tl. sallla." 

Runsaan levikin omaan "S1I1 "an Pao" lauauu 28/ll: "lIe yoa

me uskoa Saksaa, kun ae vakuutt.a haluayan.. Tl18pltäl. yatl.yälllsll. 

auhtei ta lUlnaan. Me yo1Jmu mTOskln usko., ettel Ba1csalla ole alueel-

11ala UlbUiol ta Kiinas ... Mutta JapaA.l hlee kl.yttllaun aop1aua ta 

kakalnlcertalataakaeen painoatulat.a. KiiDaa natUA kOlllllun18in yhtel

aen YastustUliaen yarjolla. Täten sekaa yäll111aesU tukee japaD1lala

ten anaa~polltliklcaa e1kl. ole lm.eteltl.Yiaaa, Joe kilnalalaet ~

~tuT" epl1lyks1n Berll1nin eslttla11n aotllye1hln." 
-

Edelläolevat otteet kuvastavat yleensäkln lehdlstön kantaa 

asiassa. Vlral11set p1ir1t ovat lehd1atön takana. sanotaan, että sak

a. on sopimuksella yapauttanut Japan1n venäläisten aselden pelosta, 

minkä vuolca 1 Japan1 tal p1kelllJl11nk1n bantung1n arme1Jan johto saa nyt 

kaikessa rauhassa kääntää .uon .... J. tarvittaessa aseenaakin K1inaa 

yaataan, Sakaa sitl.vaatoln e1 asi.111seati ole sopimuksella yoittanut 

mi tään uutta • 

KUYaayaa kiinalaisten herkk77delle reagoit. tällais1in po-

111 ttts11n tapahtum1in on tosiasia, etta saksalaisten kauppa tie t tll.l-

11 alkaTat yaikeutua. Olen kaMeltakin taholta jo ehtinyt kuulla, et

tä kiinalaiaet oataJapi1rit 17kkl1leyl.t valmistettujen kaupallisten 

aitouauaten aola1m1ata tllcäll1aten aaleaalalsten auurli1kkei4en 

toiataiaekal antaen aelyl8tl ,.aartll aen kyaJmykseaaaoleyasta sopi

a.aeata johh,yaleal. Salcaan plllconauli, .. erati Xriebel .. tleuaU el

len - .. klnglln neuYOtellalcaeen auurllhetyaiOn kaDaa. tl1anteesta, 

.Tapu18i. t~e., toa1Jo aJOhU81n 4_enio14U1l, uutiaen 

Johdoata, eiU .T.pani 71"l"l1al heU t&1fthl.l. Ki1Jlaa JIlt,.ua aopi

.use., uti ... lrtncln Jaallitu-'if.. lEatans. 040tetnu tar

joukae. 1IIll4_. "Xl_ on jo OJUlla-.t ca1n Y01a1a _Jel'.a ketolae 
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koDumn1st1ua. Hallitua piUä ltseUJl rl1tUvln voiaalckaana tlhln 

teht äväln vastedeskln. Kysymys on Kiinan slsaine, Vlhais1nlq.n al

koiaen sekaantumt.en aihe siihen puuttuu,-

Kenraall Tshiang Kai-shek on ellen Lojancls .. pltaaäasUJl 

puheessa lausunut rauhoittavasU, ettei sopimus 1l1llään tanlla muu

ta dlplomaattlsla suhteita sopimuapuolten kesken eikä yleistä tllan

netta Kauko-Idässä, HIn ei 

seen sisältYisi sala1a1a sotilaallisia .itoumuksia, sillä on vaikea 

oleUaa 8alcsan täydelli.esti iporoivan ystävälliset suhteensa Kl1-

naan • 

, 
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Täällä oli jo tuudittauduttu 8iihen kuvitelmaan, ett 

kall iskenraal ien kapinat kaskushallitusta vastaan olivat tuskin enää 

ajatel tavissa. sillä hallituksen voima oli jo kylliksi vakiintunut ja 

l u ja kukistamaan kenentahansa kiinala isen vastustaj an, 

sen itseluottamuksen lisJ4ntyessä pit äisi kapino~isen 

kitä päänmenettamisen vaaraa, sillä sovit t elut eivät ole Nankingille 

välttamättömät. Se voi jo käskeä ja murskata niskoi t telijat, mikäli 

japanilaiset eivät ole näitä tukemassa, Ja tässä tapaukaessahan ei si

tä vaaraa ole olemaasa, päinvastoin on tOdennäköistä, että he tahto. 

vat kaiken mokomin päästä 08ille kapinan kukistamisessa, 

"Nuori marsalkka", Tshang Tso-liangin pOika, Mantshurian 

ent, käskynhaltija ja iSfntä, kommunismia poisjuurittamaan lähetetty

jen Kiinan luoteiaarmeijain ylipäällikkO Tshang Hsue-liang päätti 

tenkin Tielä koettaa onneaan, niinkuin lehdet luonnollisesti ovat ai

kanaan kertoneet. OnD1stuipa hän saamaan t,k. 12 päivänä panttivangik. 

aeen itaenaJ kenraali Tshiang Kai ... hekin, joka kapinasta tiedon saatu

aan ja luottaen arvoTaltaanaa rienai taltuttamaan kapinallisia yksin

OJIlaan jl.rkean Tedotell, Hänen pidättam1senaä on Kiinaasa ja Kiinalle 

aelllaatu1neD skandaali, että sille tuakin vetää vertoja presidentti 

Stlhlbergin mnilutu., Taikka olosuhteiden erilaisuus otettaiai1nkill 
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huomioon. Panttlvankeja on hyvän joukon toJatakymmentä korkeaa upsee

rla kenraall Tshlangin 11k1mmaatä kaardista. Koko valveutunut yhteis

kunta kautta maan tuntuu olevan tapahtuman Johdosta poissa suunnl1-

taan. Joa juttu onnelllsesti selViytyy, on sen vaikutus monissa auh

teissa laadultaan po8tllvinen, TUnnustetaan yle isest1, että paljon ja 

taitavaa työtä on vielä tehtävä oikean kanaalaiamielen kasvat tami s ek-

8i maassa, 

Llkln syy tähän kuulumattomaan tekoon on keskushall1 

tt sen suhtautumisessa Tshang Rsue~llangin joukkoihin. Nliden ollsi pit 

nyt taistella Shenslssä ja Kansussa palkallisten kommunisti j oukkojen 

likvUo1m1s eksi. Viime aikoina ne alkoivat kuitenkln yhä eneunan ja 

enemmän veljel1lä vastustajainsa kanssa, Keskushallitus oli tamän 

dosta aikelssa silrtää eräitä jOukko-osastoja etelSmmäksl ja muuttaa 

Tshanglnkin esikuntineen to18aalle sekä lähettää sijalle hallituksen 

käskyjä horJumattomasti ja arvostelematta noudattavan yl1p~likön 
I 

tt 

ja esikunnan. 

Tämä tieto levinneenä nuoren marsalkan korke1mman up

seeriston keskuuteen herätti luonnollisesti suurta levottomuutta, 

raali Tahangia suostutelti1n vastavetona vaatimaan Nankingilta kansa

laiasodan lopettamista, sodan jullstamista Japania vastaan ja kaikki

en voimien yhd1stlm1stä tät& viholliata vaataan, KUn vaatimukset oli 

eaitetty Tah1ana JCal-.hekUle, riensi hJn V1iP1JdU& Tahangin joukko

Jan p&laajaan Shens1n pläkaupunkiin Sianiin auostutellakseen kapina_ 

mieliaet _keakuahallitukaen poliittiselle tielle, mutta joutUikin si 

1& loukkuun. 

Tilanteen selvittelyatä ja käsittelyatä ei minun tar

vinne erikoiaemm1A kertoa, aill& talla1sten juttujen pitäisi olla 

distölle mieluiata kerrotta~ 

I8nraal1 !abaD&in motiiveista kerrotaan 1kaityiseati, 

ettei hlD to1a1 auinkaan kammuniatiaia'a kuvlte~a'a llh'eY&D&. BIa 



- a -

011 upporikas mles palatessaan Mantshurlasta. Varat ovat vuoslen 

rlessä huvenneet olemattomiin, kun uudet tehtävät eivät 

neet tila1suutta erikoiseen kukkaron holtoon. Sanotaan, 

ollsi pOhjaltaan vain kysJmya paremmanpuoleisesta kidnappauksesta 

mäver1s1n tarkoituks1n pur1staa rahaa hallltukselta ja Tsh1ang Ka1-

shekl1ta, joka on muka pystynyt paremmin p1tamään puolenaa. 

Varmaa kuuluu ainakin olevan, että bnraali Tahang on 

t01sta kuukautta sitten pyytanyt Nanking1ata useiden kuukauslen maa-
• rärahat samalla kertaa. se kiellettiin ja päinvast01n ryhdyttlin an

tamaan käyttövarat puolin kuulcausln. Tiililä os01 ttaa, että jo s1l101n 

Tsh6nglin el täydelllsestl luotettu ja että hänellä oli todellakin 

huonot finanaaU ta~ suurla varoja kysyvät auumutelmat. 

Bräälta taho.ta taas kerrotaan, että kenraal1 Tshang1lla 

on vanhoja perheaslolta samalla selvltettäTäna. Hän muka tahtoo koa

taa 1sänaä kärs1m1ä Icolahduks1a ja kunttelee nyt olevan olkean het .. 

ken Kantshurlan takaiw1nvaltauksen alkamlseksl yhdessa Ki1nan punal. 

ten kansaal. jotka ta1stelevat kuolemaantuomitun epätoivolla, 

• maankin loppujen lopuksl Neuvosto-Venäjän tukemana. 

On turha ennustella. Kutta kun ollaan Kilnassa, 

Tanhat perintee' vllttovat telta kaplnolts1joll1e ja kompromisa180~ 

T1tteluille, ei 011s1 mab4otonta, etta ankarista sanolata y.nna soti

laalllsls~ Talm1steluistå Ja painoatu1caesta huoltmatta lopuksi so

T1t&an Juius\a rauhallisin Ja rahallialn kelnoln. Joa aslaa hoide

"-en keskuahall1Wkaen puolaa ta taU_Uaaaati, vol se maka .. pant

tlTank1en hengen ~14en tuholsten seur ... uaten 11sJkai. 
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Aikaa myöten tulee yhä enswmän uaaia seikkoja julkisuuteen 

• ota1kkoasi~ valais.useksi i N11npä 'Ula.ane Sianiss. tai Siant'Ussa, 

niinkuin Shensin pääkaupunki. tavall.is1mm1n nimitetään, näy1tU en

nen kapinan puhkeamista olleen hyvin tunnettu kenraali TshiaqgKai* 

ahekllle ja hänen lik1mmS11 e kaardilleen. Tyytymättömyyden osoituksia 

keakUaballitusta kohtaan on ilmeuny1 jo monia kUukausia sitten. 

Viime helm1kuussa lev1ttivät luote1sen Kiinan punaiset jou

kot Tshang Haue-11angin johtamain ent1sten Mantshurian armelJain kes-

kuuteen lentok1rjas1a, j01ssa kehoitett11n "nuorta marsalkkaa" aset 

maan joukk01neen "yhte1srintaman- johtoon Mantshur1an taka1sinvalloit 

• tamiseksi Ki1nalle, Nl11stä ajoista saakka ovat -marsalkan" joukot nis 

kotelleet Nank1ngin määräyksiä vastaan ja antaneet punaisten joukko 

jokseenkin rauhassa kesk1ttyä paremp1in asem1in, jopa siellä täällä 

velje111enkin punaisten kanssa. 

Kiinan vallankumouksen 25-vuot1sta mu1stoa juhlivat eräät 

-nuoren marsalkan- alaiset Joukot lähettAmällä Nank1ngiin saw~uc'~LQWaLl. 

m1ssä vaaditt11n kansalaiaaodan lopettamista ja kaikkien voim1en koe 

koamista Japania vastaan. Kun kenraali Tahians kävi Sian!uaaa loka

kUun 81 päivänä., suosittelivat "maraalkan- alaiset kenraalit hänelle 

varsin vakavissaan tätä suunta •• InnOkkaimmat heiatä aiirretti1n vii-
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pymättä etelämpi 1n j oukkoihln Ja sijalle lähetettiin uudet miehet. 

uNuoren marsa lkan" tiedettiin a1nakln näennäises t i vast s taneen aluk

si punaista t artuntaa upseer1stossaan ja joukoiaaaan. 

Kenraal i Tahiang Kai-ahek tapasi Lojanglssa joulukuun 2 

päivInl kenraall Tahangln. Kaksi pälvää myöhemaln he molemmat lensl

vät Siantuhun, minä keskushall i tukeen Ja -nuoren marsalkan" korkeim

malla upseerlstolla oli monipaivälai& neuvotteluita tilanteesta. Ken

raali Tshiang selitti Japanin-polittiikkaansa ja tehosti vältt ämättö

myyttä kukistaa ens1n punaisten voimat ennenkuin Kiina kykenisi tehok

kaasti vastustamaan Japanin a1keita. 

Eräitä tärkeitä siirtoja korkaimmassa paikallisessa soti

lasjohdossa ilmo i tetti in tehtävän, m.m, "nuoren marsalkan" sijalle pi

t i asettuman kenraali Tshiang Ting-wenin, Fukienin maakunnan sotavoi

ma1n yl1päällikön, .Aluksi tämä toimenp1de ei näyttänyt herättävin 

tustusta, mutta lopultaan se juur1 joutu1 antamaan ens1mäisen sysäyk

sen kapinaan, Kenraali Tsh1ang Kai..ahek1n ei sal11 ttukaan' poistua Si

antusta 11k1mp1ne seurueineen. 

• Toistaiseksi ei ole selvyyttä siitä, oliko tämä "nuoren 

marsalkan- omia päätöksiä vai pakoittivatko hänen alaisensa upseer it 

siihen, Vaikka -marsalkka- olisikin l1htenyt leikkiin suostuteltuna, 

on hänen kohdaltaanvaikuttimena ollut halu ko.taa isän kohtaloista 

päAatä johtamaan Mantahurien takaiainvaltausta sovittaen siten sen 

pelJl, mistä hIlDen sanotaan paljon kärsineen, että nimittäin hlJl oli 

toukokuussa liZl lDJltdenin tapahtumain jälkeen j ät tänyt Kan tshur1 en 

taistelut ta, Luonnollisesti rahallis111akin näkökohdilla on jutussa 

ollut paljon .erk1t,.tl. D11Dku1n e4ell1se.sl raport1s8a on e.itett7' 

Juwt "IIarsalkall- nrattcauudes" tUlli tosin kuIIOtaan. Vai teU.6IIp1. 

ettl hlll llI1IlI pl1v1lll 01i81 ahanabailais18ta pankeista irt18anotUt

tanut Mlletuka1aan noin ailjar41n 8uaalan urkall arvost .. 
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5atimeen joutuneita upseereja on yksltoista. Yllpäälliköksl 

saapuneen kenraali Tshiang Ting-wenin annettiin poistua rauhassa 5i

antusta. Neuvotteluja pid&tett yjen vapauttamisesta käydään keske1-

mättä puolivlrallisten lähettien, yhteisten ystäväln ja sukulaisten 

välltyksellä, toistalseksi tuloksetta. 

Hallitus on päättänyt erottaa kapinalliset jOhtajat kalkista 

tehtävistä ja asettaa heldät syytteeseen sekä lähettää rangaiatua

retkikunnan heltä vastaan, jolleivät he vapaaehtoisesti antaudu.Pie

niä yhteentörmäyksiä on sattunut hallitukselle uskollisten joukkojen 

ja kapiäallisten välillä. Neuvot t el1jain pyynnöstä on tehokkaista 

aseellisista toimenpiteistä vielä pidättäydytty, koska on pelätty, 

että ne voisivat muodostua tuhoisiksi pidätety1l1e. Hallituksen len

tovo1mien avulla on kapinalliset estetty suorittamasta parannuksia 

asemissaan, 

Halli tuksella on saartotoimenpi tei tään varten valm.iina 17 di

visioonaa luotettavia JOukkoja. Kenraali T8hangilla on välittlmAssä 

kamennosaaan 5 divisioonaa. Näistä luvuista päätellen ei kapinoitsi

joilla pitäisi olla menest,.misea mahdollisuuksia. Valltsevan odotu8-

tilanteen jatkuminen on kuitenkin kapinoit8ijoille eduksi. Kanau8~a 
• 

8ähkötetään, että 8ielläkin 01eva1n joukkojen keskuude88a on 

nut kapina. Joukot ovat Jhtyneet punaisiin Ja ovat parhaillaan mara 

8!masaa Siantuta kohti. Vaikka nlmA joukot ovatkin lukumaaräl~äan 

vAb l iaet, on aina vaara ol_u .. , että kapinantartunta pohjoisten 

joukkojen keakuud.88a laajene •• ~.iat. solutua~10~ä on al.11' ~eh

t1 kuukausia J. SUijanin 804&a .. aaaTUt.tu~ voUo' ov.t noat." ..... 

aa halua vakavaa aotaan Japania va.t .... KUt. kau-.1n •• lvi" ...... 

iOn Ulanne k ....... aU, par-.1n eh4UtIR Koakovutakin käsin ja 

lINlaia iuJdkohdl •• jll"je8iU. tukea pun.1alUe ja he1411l l1Utolal

,allle., 
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Vaikka kapinoivat kenraalit pettyivätkin toiveiasaan saada 

viipJmätöntä apua muista maakunnista, on tilanteen jatkuminen turmi 

ollista keskushalli tuksen arvovallalle. Kaikilta tahon ta on toain 

hallitukselle tulvinut luottamuksen ja lojaalisuuden vakuutuks1a. 

lIaakunta1n : halli tukse* j a komentavat kenraalit esikuntineen ovat 

kiirehtineet t ulkitsemaan sympatiojaan jaus~oll1suuttaan. Lehdistö 

poikkeuksetta tuomitsee kapinallisten menettelyn karketmmaksi maan

petokseksi, mitä ulkoisen vaaran uhka vielä lisää. Hallitusta tuon

noittain vielä ankaras ti arvostelleet opiskelijapiirit vaativat ka~ 

val taJain t uhoamista ja tarjoutuvat kymmenintuhanain lähtemään joko 

panttivangeiksi kenraali Tahiangin edestä tai taistelemaan rangaia

tusretklkunnassa. Samallaista liikettä on mylakin muun sivistyneis~ 

tön keskuudessa huomattavissa. 

Jos tilanne jatkuu tällaisenaan kauan, on vaara tarjolla, 

etteivät lojaalisuuden tunteet kaikilla tahoilla kestä ja hallituk

sen tähänastisen voiman ja arvovallan normaalit yön aisoihin valJas

tamat tyytymättÖIIIAt alkavat etsiä omia &lottai ta maan "pelastami 

ai". Keskushallitus onkin tri Kungin johdolla koettanut osoittaa 

päättäväisyyttä Julistuksissaan. On sanottu, ettei mistään kompromi 

seiatä ole kyaymystAkäan, vaan on kapinoitsiJain antauduttava ehdoi 

ta. Virallisia neuTOttelijoita ei he1dän luokseen ole lähetetty. 

Utus bb'too näyttää, ettei Kiina ole yhden mieh_ 

kln hln 011s1 kuinka suur1 Ja tai hva. 

~Ia'ä huolbla'ta ei l\JaDk1ngisaa osata peittää, että ollaan 

vähin ,..ala, aitan 1lun kDraal1 Tahiaq1a selvitään. Hanan naut

U •• n .. kwul101tua on Juur1 'Ia.a Jupaka ... oaoitta.tuJlut 

.1 kuin 011.1 O.aJlIlut ukoa. Sa1han kDraal1 Tah1aq 'äyttlesa&An 

T1SM lokalmun lopu .. 110 TUo"a o.u.aan •• 11ai.'a Juhl1ntaa, mna 

81 ua.1Jl 11 ••• 1lIll',. nlaa •••• sakDaanClll&1n tulva kuuluu nous.a •• 



• 

• 

- 0 -

71i kymmenentuhannen. KanaalaisjärjestOt, itsehallintoelimet, 

lii~et J. n.e. lahjoittivat hänelle mainittuna päivänä 73 sotilas 

lentokonetta. Koko määrän sanotaan olevan 71i sadan, mutta kaikld 

eivät ehtineet Juhlapäivään lahjoineen valmiiksi. Itse hän poistu1 

vaatimattomasti -1hmisten ilmoilta- ja P77si lehd1stOn kautta, et

tei turhaan juhlintaan kulutettaisi varoja. 

Lyh78sti sanoen on Kiinan kansa tottunut näkemUn kenraal1 

Tshiangissa "johtajansa-, joka jatkamalla t7ötäan on viell nostava 

Kiinan taloudellisesti ja poliittisesti suuren kansan arvoa va. 

vaan asemaan. Diktaattoriksi hän ei tahdo kuulla itseään nimi tel 

vän. Suunnill.een samallainen on hänen arvoval tanaa ulkomaillakin. 

8itl osoittivat r;o .. vuotispäi vllnä suoraan eri maiden halli tuksll ta 

tulevat tai täkäläisten diplomaattisten edustajain esittämät onni 
ja 

telut. 8iitl on edelleen todistuksena se sähkeiden~uunlai8ten va-

l1tteluiden mUrI, minkä kohteena ovat näinä päivinä olleet Nan

kingin hallitus ja Madame Tshiang Kai-shek. 

nlättävänä piirteenä ninan kansan luonteessa tulee n7t 

ainakin minulle se uskonnollinen hartaus, millä kenraali Tsh1angin 

vapautumusta toivotaan ja tavoitellåan. Ka1kellaiset uskonnolliset 

lahkot ja tunnustukset ovat järjeatäneet kauUa maan rukouskokouk

ala kenraali ~hiang1n puolesta. Virtaus nl7ttlä vain s7T8nevän. 

!lh1D on ehkl aa1anomalnen 1tse antanut TIlilliaeatl aihet

ta. Br" 81antuasa ka:rn7t -nuoren marsalkan" vanha :retäva on alel 

,alattuaan n'" kertonut, etta llJaaraalkkaan- on tehn7t a7T1D 

1nakaen kearaa11 i'ahiualn e.UntJll1nen p1Utett:rna. Vartijat 

nlllU'Un '04ennee' hiilen viettavla hu.a11'M.v&n o.an pl1vlStäl11 

kouka1 ••• j. kohteleftJl p14aUaJ1ua ku1Il parhaita ~tartaan."BUo

U aaraalkka- 011 .,Alll" aluksi ,a,a vain 'ekUko1m1sekai Ja a

tUllt ., ... keUaalUta hiilen ,IU.Tlk1rjan ••• jota haa 011 p1dl 
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tynäkin jatkanut, Päiväkirjaan tutustuminen oli saanut ~salkan" 

vakuutetuksi kenraali Tsh1angin vilpittömyydestä ja varsin liikute

tuksi s en k1rjoitustavan johdosta. mitä tllmä 011 pidättäJistään 

t änyt, Väitetään . että "nuori marsalkka" kernaasti peräytyisi aIka .. 

maltaan tieltä . mutta kanssakapinoi ts iJat ovat tähän saakka s11tf. 

es t äneet. 

surunval1 ttel iJain., joukossa hallitukselle ovat luonnolli

sesti olleet myös Neuvosto-Venäjä Ja Japani, ~iainh01taJa Spilwa

nek vakuutti m. m. . ette i hänen hallituksellaan ole jutussa 

kä 08aa. ja t oivoi vilpittömästi kenraalin pikaista vapautumista, 

Suurlähettiläs Kawagoe kävi vakuuttamassa. että juttu on Kiinan si

säinen. mihin Japani ei sekaannu. Ulkoministeri uita kuuluu 1rui 

k1n varoittaneen Kiinan suurlähettilästä, "ettei Japani voi pitää 

kiinni odottava8ta hyväntahtois esta politiikastaan Kiinaa kOhtaan, 

jos Nankingin hallitus antautuu joihinkin sovitteluihin kapinallis

ten kanssa-, 

Kyl1akln mongoollprinss1n. Teh 'Kangin. joka johtaa SuiJ 

aa omalta nurkaltaan kansannousua Nankingia vas taan, tiedetään il

moittaneen Jalomielisesti luopuvansa vihollisuuksista siksi kunnes 

Siantun kapina on selvltetty, Tervehdys lienee kuitenkin osoittau

tunut vain juoneksl kapinannostattajan puolelta, 

Lopuk81 voin main11la •• Uä llelnen käsit,.s 

ten että lt11nalalsten keaJtuudes88 tUl.l.1. on se, etta suurl 

tl. ehelttlm1a. Ja kokoamiat,.lS.tl.. Jota vUme vuosina on kenraali 

'1'ahlaDS bi-ehek1A Joh40lla .uori te, •• aan.e hukkaan. Jolle1 Sian

tWl .kaD4u.lia ... 4& hJV1n pian .elvUet,.k.i. 
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Kenraali Tshiang Kai-shekin ja hänen l1k1mmän staabinsa 

vapauttaminen, mikä tapahtui joulupäivänä, kuuluu tulleen aivan sel

viönä henkilöille, jotka tunsivat Sianfussa ja yleensä Shenaissä val- . 

l1nnutta tilannetta, ko1ll1sarmeijan mielialoja sekä kenraali Tshi

ansia ynnä "nuorta m&rsalkkaa". Tällais1a tuntijoita ei kuitenkaan 

liene ollut monta. Madame Tahiang ja hänen veljensä T.V, soong, Kii

nan ent. rahaministeri y.m., jotka lens1vät 5iantuhun kaksi päivää 

ennen joulua, olivat ainakin p1'äneet etukäteen 1tsestään selvänä 

tapahtunutta ratka isua juur1 sellaisena, miksi se muodostu1. 

Vaikka M.adame Tsh1ang on paljon seurannut m.1estään tämän 

kaukaisilla lentovirkamatko111a ja tutustunut asioihin ja henk1löi

hin kaikilla tahoilla maata, lienee hänen ennakkovannuutensa ollut 

sittenkin enemmän vaistoma1sta ja tarmokkaan patriootin ja puolison 

rohkeaa luottamusta, että Tah1ang ja Kiina selviävät tästä surkeasta 

tilanteesta. T.V. Soong taas 011 n11tä harvoja, jolla 011 kaikki tar

v1ttavat tiedot ja suhteet muodostaakseen oikean kuvan tilanteesta 

ja sen ratka1auua.hdol1isuukaista. Heidän molempain myötävaikutuksens8 

lcuul.uukin olleen auur1. Krik01uat1 yl1stetään lladame 

taft. argumen\oint1. a.awte1Nn r.tka1aun puolest •• 

JAKELUOHJE: 

Ratka1au e1 ollut aoVittelu aanan t ... lliaesa. ~rk1ttksea-

Jakeluohjemalleja : 

T ..... lllnen. 
T.valllnen ja lIalkai mlni,le,jOlle. 
Ei ulkomaaeduatukaen Iledoilukliin. 
Ei ulkomaaeduatuklen, mutia ulko ... iai nminilte,.iön tiedoi

luItaIin. 



sä . Kenraali Tshi ang, joka 81 ven viimeiseen saakka oli kient äytynyt 

vaihtamasta sanaakaan pidättä jäinsä kanssa , e1 luvannut he ille muu

ta kuin suositella Nankingin halli tuksel le lempeyttä. Ei myöskään 

muut neuvotteluihin osaaottaneet ole t i ettävästi tehneet halli t uk

sen eikä pidätettyjen puolesta mitään sitoumuksi a . Tshang Hsue

liang ja hänen l ik1mpänsä ovat selittäneet, niinkuin varmaankin on 

lehtien kau t ta tunnettua , et t ä he olivat väärinymmärtäneet halli t~-' 

sen ja kenraali Tshlangin Japanin pOlitiikkaa ja päässeet nyt t apah

tune iden ne uvot t elu j en avulla ja tutustumalla ke nraali Tsh1angin yk

sityiseen päiväkirjaan viimeis i ltä kuukausilta täysin vakuut etuksi 

keskushallituksen ja kenraali Tahiangin vilpittömis t ä isänmaall isi s

ta 81 keista ja miel1alasta . Rat kaisu oli sikäli sovit te l u, et t ä ka~ 

pinallis et saatiin tavallaan myönt ämään ha l lituksen s euraaman poli

tiikan asi allis8ksi kansalliseks i poli t i i kaks i vallinne1ssa olosuh-

teissa. 

Niinkuin tunnettua, saapui kapi nan johtaja , Tshang Hsue

liang , Nankingi in muutamia tunteja myöharumin kuin kenraali Tshiang 

ja hänen lll.himpänsä. lotyöski n toiset pi&ätetyt ova t palanneet yhtä uPl 
I 

searia lukuunottamatta, Joka s81 surmansa kenraal1 Tshisngin p1dä

tyksen yhteydessä syntynees sä kahakassa, "Nuori marsalkka" on varsin 

almnaisin sanoin tunnustanut erehtyneens ä rikkoessaan "tuittupäise

nä ja höylälmättöml.nl1" karkealla tavalla arme i jan kuria ja ilmoU

t aa odottaTansa ransaistustaan, vaikka S8 olisi kuoleman tuomio. 

Y.uutamil1ie. tahoilta tunnutaan vaadi Uavan, että rangaistukBen tulee 

muodo8tua n11n ankaraka1 kuin kohtuudella voidaan vaatia ennakkoes

tavas8ä mielessä pe10Utaakaeen muUa "heikkoja" antautuJnasta täl

laiseen mielettOm";een. 

Vaikka on verrattain toiaarvo i en uia, miksi rangaistus 
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muodostuu, ei tarvinneolla profeetta ennustaakseen, ettei se tule 

olemaan kuolemantuomio, Kenraali Tshian.g kukistaessaan kantonllal s

ten kapinan viime kesänä tekl sen verettömästi. Hän suosittelee 

kln lempeyttä. Keskushallituksen arvovalta, ~ pulman ratkettua 

näinkin pian ja tällä tavalla, varttui huomat tavasti koet"e.L6IIIlW(Btln" 

sa kautta. Se on nyt epäilEmättä sellainEn, ettei eunakkopeloitte

lua tarvita tässä yhteydessä ottaa toimlen pääohjeeksi, Tshiang 

shekin tarina on kokonaisuudessaan paljon puhuvaa ennakkoestävää 

opetusta omia alotteita mahdollisest1 hautov1lle kenraale1lle. -

Koillisarmeljoilla on jo hänenmääräämänsä korkein päällystö. 

se yksityiskohtalnen valaistus , mitä lehdistö on tarjon

nut Sianfun ta~austen taustan ymmärtämiseksi, on suuresti hillinnyt 

raivoa, mitä kaikissa kansalalspiirelssä 

kaa" kohtaan. Tshang Hsue-liangln joukot ja pääaSiallinen upseeri

alnes, tavallis esti tunnetut koillisten ~eije1n nimellä, jättivät 

keväällä 1931 Kukdenin tapahtumain jälkeen Mantshurian ilman tais

telua, On esitetty monia selityksiä tämän menettelyn syiksi. 011-

vatpa ne mitkä tahansa, tos18sia on, että tämä menettely on vuosien 

kuluessa muodostunut yhtä hyvin "nuorelle marsalkalle" ja hänen up

seereilleen kuin myöskin suurimmalle osalle koillisarmeijain rivi

miehistöstä raskaaksi muistoksi. suurimmaksi osaksi on miehistö 

Mantshuriasta kotoisin. Siellä ovat edalleenk1n heidän perheensä 

ja IJUkulaisensa. lhteJdet näiden kanssa ovat varain vai.keat 1iläpi

'U. Upsseristo ja kai vähin mieh1atOkin on vuosien kuluessa aina 

uudelleen ja uudelleen saanut pistoks1a silloisen menettelynaä joh

doata. Näin on taistelu'on Uantsbur1an luovuttaminen muodostunut 

kOilliaar.meljain henkiseksi painajaiseksi, mistä yhtä hyvin upsee. 

riaw kuin m1ehiatök1n pJrki81 vapauw..an. 

1Un luoteisen X1iD&ll Jtammqni8U' alkoivat Tltale nVät-
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puol ella viljellä uutta taktiikkaansa, kohdellen entistä ihmismäi

s ammin paikallisVäestöä SheIlts1n, Shansin ja KansUIl maakunnissa ja 

koettaen uskotella heitä vastaan lähetetyille hallituksen joukoil

le, että nykyhetken velvollisuus vaat11 yhteistä rintamaa japanilai

sia vastaan Mantshurian takais1nvaltaamiseksi, ei ole ihme, että 

moni koilUsten armeija1n upseeri ja rivimies jäi tuumimaan näitä 

puheita, Punaisten taholta on erikoisest i koetettu tehdä uskottavak~ 

si. etteivät he ole "katekismukseen" uskovia kommunisteja, vaan ta

vallisia kiinalaisia, jotka ovat tyytymättömiä paikalliseen huonoon 

hallintoon. Sen muututtua he ovat valmiit sopeutumaan järjestynee

seen yhteiskuntaan niinkuin muutkin. Ei ole hyvin suuri ihme, että 

tällä vakuuttelulla, kun sitä kuukBus1määrä t on järjestelmällises

ti harjOitettu, on ollut vaikutusta ja että haluttomuutta taiste

luun on s;vntynyt Ja velje1lyä v1holliswksien sijasta. 

Kun japanilaisten lavas tama SUijanin sota tuonnoittain 

koi ilme isin pätlmäärin vallata Kl1na~ta ~amäkin maakunta ja kun muu .. 

tamia viikko j a sitten japanilaiset merisotilaat r yhtyivät aakartele

maan TSingtaossa ku1n konsanaan omalla alueell an, aai velje11y uut

ta 1nnoketta ja kannunvalanta yhteisto1m1sta japanilaiSia vastaan 

11t1 jo kOillisarmeijairikorketmpiin upseeripiire1hin. Hallitukselle 

tarjottiin yhteiarintamaa japanilaisvas~1sen lipun alla. Se e1 kui

tenkaan ryhtynyt mihinkään neuvotteluihin näiden suunta11ujen joh

dosta. vaan päinvastoin tarästi koil11sarmeija1n johdolle annettua 

mä!lrl.ya'\ä ja tehtäVää, murak.ata luoteisen Kiinan kommunistinen soti .. 

luvo1ma, 

TI!.mä tun~ koillisarmeijain JOhtaVista miehistä nykyisea. 

sä tilanteesaa kä8Ut8l1l1ttömältä. Hertiat tietysti k8.1kenl.ais:1a epU

lJkaiA kealcuahallUuksen miesten ja kenraall Tsh1engin vllp1t1i0mAa1il 

patrioottiseata mieleDlaadua-' ja mo~11vela'. ' Ja ali1iä e4.~1.en 
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kehittyi Tshang Hsue-liangin kapina. Tyytymättömyyttä 11säsl vlelä 

se seikka, että armelj a oli jonkun aikaa ollut rahaton ja palkat 

räst1ssä. Kun uusi komentaja, kenraall TShlang Tlng .. wen saapui, 011 

l iikkeellä myös huhu ja kol111sarme ljam haj01 ttamlsesta. Kun kenraa-

11 Tshiangln päiväklrja y.m.s. olivat saaneet kollllsarme1 j ain kor

keimmat upseerlt huomaamaan monessa suhteessa erehtyneensä, tapahtui 

pldätettyjen vap uttamlnen. 

011s1 mielenk11ntolsta kääntää tähän kenraali Tshlang kai-
~ 

shek1n(Ka:Plnoltsijol11e. kun hän ena1mäistä kertaa vaimonsa suostut-

telemana antautui näiden kanssa puhe1kkain. Se ottalsi kuitenkin 

liiaksl tilaa ja aikaa. Li1 tän sen kul tenkin saksankiel1senä käännös

leikkeleenä ohelle, Puheesta, jonka sen pltäm1stl1alsuudessa on Ma

dame Tshiang merkinnyt muistiin , huokuu todellakin johtajan heDkl. 

Ei ole ihme, että se julkalstuna lehdistössä selostuksineen pidä ttä

mishetken dramaattisesta tllanteesta, on tehnyt kiInalaiseen ylei

söön syvän vaikutuksen. Jos kenraali Tshiang on tähän saakka ollut 

jokaisen kilnalaisen mielestä suuri sot11as ja poliil1kko, on hän 

nyt m11tei pUOlijumala. Siitä on keskusballUuksen.kin arvovalta run ... 

saasti kostunut. 

Rn ole koskaan näbny Ii niin rajua 110n ilmentemIstä bln 

Shengha1saa Joulupäivän iUapuolella, kun 101eto kenraal1 Tsh1ang1n 

vapauttamisesta 011 saapunut. Ollsi luullut hirvlttäv1mm.än k8.ll8e.la1a 

sodan puhjenneen, missä jokainen käy ase kädessä jokaista vastaan • 

.... unta ja ralcettien lukeminen mut>doetlvat use1ksi tunneika1 kor-via 

huumaavan soUlaasoiton. Kadut ollva t tupaten täynnä kulkuelksl muo

clodu'fta joukkoa. L1put hulmus 1'18. t T8hä1s1lllmAssllk1n talorlhjässä. 

ninan Jamaall1slaulu ka1.ku1 siellä täällä sellaSaalla 1nnostuksella 

laulettuna, ette1 sellaista liene usein tässä kylaas. kuuln. Ja sa

manl.a1sta tunnu olleen kautta maan. Ch1na Press sanookin johtavassa 
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kirjoituksessaan tästä riemusta, "The reports af General Chiang 

Ka1-shek's arrival first in Loyang and then in the national oapita1 

have oreated a deeper and more spontaneous stir throughout the 

oountry than the news of 80y event that has taken plaoe in reoeni 

Chinese history." 

Kiinall e muodostui tämä skandaalijuttu, mistä o11si voi

nut olla toisenlaisetkin seuraukset, yhdistäväksi ja kansallisesti 

herättaväksi elämykseks1. Kitkä sen poliittiset seuraukset . ova~, 

selvinnee kohdakkoin, Luottamuksellisesti olen kuullut kerrottavan, 

että hallitulcaen kokoonpanossa tapahtuisi piakkoin eräitä muutoksia, 

Siihen kiinnitettänee Europasta paluumatkalla oleva ent, pää- ja 

ulkoministeri Wang Tshing~wei ja edellämainittu T,V6 Soong. Mahdol

lisesti kenraali Tahiang jää vain azme1jan johtoon luopuen pääminis

terin tehtäVistä, Ulkoministeri Tshang Tehun korvataan uudella mie

hellä, jonka toivotaan uskaltavan neuvotteluissa japanila1sten kan.s

sa käyttää niin selvää kieliä, ette1 väärinymmArryksiA siitA, 

jo on sovittu ja mistä on puhuttu, Tastedes pääse syntymään. 

TällA kaikella pyri tAän aseelliseen puolustusva1m1uieen 

Japania vastaan, sillA e1 uskota enää rauhanomais:!i.n keinoin se1vit

iäTän piikällekään. Taasä pitäisi olla myöskin syvimmän syyn sii

hen, et tä kapinalliset tulivat huomaema.an erehdyksensä, Se avain 

löytyi kenraali Tshiangin merkillisestä päiVäkirjasta, -

Konauli : U . I JJ . 
, ~AA~ . 
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DIE ERKLAERUNG OH IANG KAI-SHEKS AN MARS CH'ALL 
OHANa 

Gro55zuegige Auslegung der Revolte 

Milde Verurteilung fuer die Rebellen wird erbeten. 
Nanking, den 26. Dezember, - Nach einer 

Au!zeichnung Frau Chiang Kai-sheks, gab 
General Chian!! Kai-shek, kun vor seiner 
Abreise von ian, den beiden RebelJenfuehrern, 
Marschall Chang Hsueh-liang und Yang Hu
cheng. folgende Erklaerung ab : 

Dieser taatsstreich, ist ein Akt, der 
sowohl die SOOOjaehrige Geschichte Chinas 
in ihrer Kontinuierlicbkeit wie Leben und 
Tod der Chineslschen Republik angreift Er 
stelIt einen Pruefstein au!. nach dem der 
Charakter der ch inesischen Nation beurteilt 
werden mag. 

Seit heute habeo Sie luer die Woblfahrt der 
Nation die Ichuldige Ruecklichtnahaae bezeigt uod 
aicht laeoger Yeflucht, beloodere Forderuogeo aul
zultellen oder mich zu z .. incen, Verlprechuo,en ElI 

.acheo und 8.I"hle EU erteileo. Oli ilt eiD WeDde
punIlt im leben der Nation und zeiat zulleich di" 
We Moral uod d"n kulturalleo Staodard del 
cbineliacheo Volkea." 

"EI ilt eio allea c h i 0 " Ii. che S p r i c b
w 0 r t. da .. e i n G " 0 tIe m a n 1" i D e F e h I e r 
i D d" m A u g " 0 b I i c k abi te II t, i 0 dem 
• r lie "i n • i • b t. Der jetai.. AbacblulI d .. 
Staab.tr.icba leilt, dau Si. beid. bueit .iDd,_ 
llire Fehl.r IU ,ubuserD. Oa Si. jetzt 10 ,_ 

_iDer Aufricbtigkeit luen ,,,eDueber ueberzeult 
aind, '0 da.. Si" den Mut baben, Ibr Unrecbt 
-Ieg"ben, ,,,. t e lte i c b I b D e D b i e r m i t 
I U, d a "' S i" m" i D" U D t e r • e 0 r d
•• t e 0 b I " i b " o. EI wird jetzt auch fuer Ibre 
Gefol,lchaft leicbler aein. Ihoea "beolo IU fo"eD_" 

"Friiher haben Sie sich von Reaktionären 
täuschen la.~sen und glaubten, dass icb das 
Volk nicht lair bebandle und unseren re
volutionären Idealen ni~ht treu ergeben sei. 
Doch jetzt haben Sie m e i n p r i v a t e s 
Tagebuch uber den ganzen Ablauf 
die 5 e s J a h r e s g ele sen, ebenso die 
amtlichen und privaten Teletramme BOwie 
Dokumente. Sie enthalten einige fiinfzig
tauaend Worte, die allein in den letzten zwei 
Monaten durch meine Hände gegangen aind. 
Nach all diesem und nacb den weiteren 
hunderttausend Worten, die an die verschie
denen Verwaltungsbebörden gegangen sind, 
werden Sie jetzt wissen, dass hier n i c b t 
e i n e i n z i g e s W 0 r t e n t h a 1 t e n ist, 
das mir irgendeinselstsuchtiges 
Interesse oder Unaufriehtigkeit 
z u r Las tIe g e n k ö n n te." 

"ra"aechlich hab" icb •• it der U"be,..". 
del milila"rischeo Oberb"felll., .Iet. ." i D ... 
UDler,.ordDeteD Iw.i GruDd.aelle 
lur 8.fol,uDI .",eIMa: 

1. • .. , __ icb irleedw.lch" •• Ih.tsuecJt. 
lileD Moti", ... ett. eder ir..,.Mtwaa ..... .. 
Wohlfahrl d .. V.lk .. la.t., .... aich al. V.melu 
hetnchtee lIIId aicb d ...... endIi .......... 

Z. d.... __ .eiae Wert. ..II ..., ja 

GeriDlsten _afriddil seiea ... ich die GruM-
... 11 ......... I.Ii __ ........ erletu, .... 
Soldat •• icla aJa ihr. FeiacI betnclltee ... _II 
......... erschi_....... \ 

Aua me~ "agebueh prul den auderen 
Dokumeoten koenaen Sie bio eiDzigea Wort 
eQtnehmen, dua ... BeveIatioa ... ....-r. 
beite. Wenn Sie ein eoIch .. Wort ...... 
daun biD idt lIOCb in SiaD. _ .. ..aat ..... 

frei mich zu verurteilen und zu toeten. Icb 
meinerseits bio frob, dass ich stets tat. was icb 
andere lehrte. oämlich aufrichtig und objektiv 
zu sein_ Icb kanD mit aller Berechtigung 
sagen, dass ich nichts getan habe. worueber 
icb micb schaemen muesste." 

"Die Verantwortung fuer diesen Staats
streicb tragen naturgemaess Sie beide_ Docb 
halte ieh m i e h e ben f alI s v e r a n t -
w 0 r t 1 i c h f u e r d i ·, A n 1 a e s Se. 
die zu der K,-i.is gefuehrt 
h a ben _ Ieh babe immer fuer das Land ge
arbeitet und immer geglaubt, dass meine Auf
richtigkeit und meine Lehren maine saemt
liehen Untergeordneten erreiehen . Deswegen 
habe ieh meinel' persoenliehen Sicherbeit aueh 
keine besondere Beachtung ge!!chenkt. lch 
habe deswegen keine besonderen Vorsichts
massnahmen getroffen uod habe somit die 
Reaktionaere verfuehrt. ihren Vorte ll aus .ie
ser Lage zu ziehen. MtiD" eigeD" Sorlloli,keit .. ar 
die eolferDte Uraach" luer die.en Slaal .. lreich und 
leiltel" die.em Niederbruch ao Dialiplin Vonchub. 
AUI diel_ Gruede muu ich mich ... Iblt tadelo uod 
mieh ,or der Natioe, der Partei uod dem Volk 
entscbuldilen-" .-

"Em Laed mUII G •• etl uod Oi.ziplio 
habelL Si" .ind b"id" Ofli';er", und w_ · eiD 
.olcher Staatlllr"ich ,elcbieht, daDD mue .. e~! Sie 
.ich dem Urteil der Zentralre,ierun, unterwerfen. 
Icb will jedoch ZUI.ben, d... Sie durch die 
Propa,anda der Reaklionaere ,et.eu.cht .ind uod 
_in" .uten Ab.ichteo fuer Ichlechte ,ehallen 
babeo.. Gluecklicberweise habeo Sie .... rl nach 
d"r R"volle eio,eleheo, da .. lie dem Land Schadon 
zufue,t" lIIId habee lair ,eleau"ber Ihr liefe. Be
dauern aUI,,,dru.c"l. Sie habeQ. .icb jetzt dnon 
ueberleull, dall ich IhDen aU" Beachtlllll "henkte." 

"Ich habe mein"o UnlergeordDeteo immer 
le .. ,I, d... nnn Si" Fehl.r machen, ibre Vor
I"selllen d a f u "r zur VeraDlwortu., lezo,oD 
w"rden lau" .. en, d ... ie ihoen keine .nllprech"nde 
Lehren erteilt haben. Da ich Ob"ratk_maDdie
rer der Armee bin, '0 ilt I h r F e h I e r 
auch m"in Febler. uud icllmul' die 
ZeDtr.Ir",ieruo, um 80ltralun, 
eri u c h • D. Zur ,Ieicheo leit will icb ihr aus
aioand"rselzen, da.. Sie aufrichlil bedau.ro, ... 
Si. leta. habeD. Oa Söe Ibren F.b1.r IU eioem 
fruehee Zeilpuukt h ... ilill hab. und die Krisia 
aicht .erlaq"rt wur4e, Ilauh" ich, da.. di" Z
Iralr",i.".. Milde walteo la .. en wird". 

"Inzwischen sollen Sie Ihren Uotergeord
neten erzaehlen. dass Sie von Reaktionaeren 
getaeuscht wurden und dass ieb steb das 
Wobl des Volkes im Auge hatte, so dass sie 
iiber keine Anordnungen. welehe die Zen
traåegiel'UDg aueb immer treHen moege. 
erregt tein bra~." 

"Wir mWllll8D im_ daran denken, dass 
du Leben des Volk .. wiebtiger ist ala.u.. 
andere. Wir sollen nieht fuer uns selbst 
bedaeht tein, obwohl un8el'e persoenliehe Un
venehrtheit erbalten bleiben '1DWI8, damit die 
Nation auf einer festen Gnmdlaae beatehen 
kann. Unaer ,Leben mB2 geopfert wenlen, docb 
Geaeb und Diszöplin der N.tioo 18_ 
~ bleiben. Gerne trage ich meille 
VeruatwortuD& dem 1100 'der ZlDtnJ. 

wieiob ..... 



irgendwe!che selbllsuech
tiren Motive haeUe oder irgeadelw" gegen die 
Wohlfahrt des Volkes taete, man mich ala Verraeler 
betrachten und mich deswegen erachieuen moege, 

2. dalS, wenn meine Worle auch nur im 
Geringllen unaulrichtig seien und ich die Grund
saelze und revolutionaeren Ideale nrlelze, meiae 
Soldalen mich als ihren Feind belracblen und mich 
eIlenlalli erschieuen moegen. I 

Aus meinelT! Tagebuch und den anderen 
Dokumenten koennen Sie kein einziges Wort 
entnehmen, dass der Revelution entgegenar
OOite. Wenn Sie ein solches Wort finden. 
dann bin ich noch in Sian und es steht Ibnen 

Das einzige Schlemmer-Lokal 
in Shanghai 

fuer nu.i.cbe uad hukui.cbe Kuecb. 

1029 A ... Joffre, Ecke Route Piehon . Ruf 70578 

Sonder -Gerichte 

., a la Daryal" 
• luer die festla.e. 

Plau- Vorausbestellungen 

erOOtenl 

"'''JI;;"'''''.'&'' Lehre ziehen: dass Unbescholteo
heit ist a1s a11es andere und dass 
nationale lnteressen den persoenlicben vorge
hen. WenD Sie Fehler macben, zoegern Sie 
Dicht. s ie ZllZugeOOn und 5ie zu hessern." 

"Dr. Sun yat-sen lehrte uns. erst daa 
moralische GeweOO zu hauen OOvor wir aD .die 
1IBtionale Wiedergeburt gehen. Ebrlicbk'lit. 
Recbtsamkeit und FriedenslieOO sind _nt
licbe moralische C barakterzeichen unseres 
Landes. Laenger als zeho Jahre habe ich mein 
Lehen gegeOOn. zur Hentellung der Einbeit. 
de. politischen und geist.iien, der Nation. 
Alle! was zum Wohl des Landes und Volkes 
ist. ",enle ich unter voelliger Nichtsehtung 

persoenlicben Ipteressen tuli, ADe 
.V(ll'SI:hlllege. dle ge~acbt ",unien. w~ ia 

iiber keine Anordnungen, welche die 
tralregierung aucb immer treffen 
erregt sein braucOOn." 

"Wir muessen immer daran denken, dass 
das LeOOn des Volkes wichtiger ist als alles 
sndere. Wir sollen nieht fuer uns selbst 
OOdacbt sein, obwohl unsere persoenliehe Un
versehrtheit erhalten bleiOOn 'muss. damit die 
Nstion suf einer festen Grundlage OOsteben 
kann. Unser Leben maj! geopfert werden, doch 
Gesetz und Disz;plin der Nation muessen 
erhalten bJeiben. Gerne trage ich meine 
Verantwortung dem Lande und der Zentral
regierung gegenueOOr so lange wie ich leOO. 
Deswegen habe ieh micb wiederholt !!e·wei".,rt. 
irgendwelehe Befehle zu geOOn oder lro'enc1et
was von dem zu unterzeichnen, was Sie von 
mir verlangten solange ich in Haft war. Es 
gesehah deswegen, weil ieh der Ansicbt bin, 
dsss LeOOn und Tod kleine Dinge sind ver
glichen mit der Aufrechterhaltung der morali
scben Grundsaetze". 

"Meine Worte und Taten sollen nieht 
allein der Nachwelt ueberliefert werden. 
vielmehr wuensehe ich. dass aueh Sie 5ie ver
steben. so dass Sie die moralisehen Grand
saetze hoeber werten als alles andere. Es ist 
gleichl!ueltig im LeOOn einer einz .. Jnen Person 
wie im LeOOn einer Nation: der Verlust der 
UnOOscln>ltenheit bedeutet in jedem Fall Tod. 
Wenn ich nicbt meiner eigenen Lebre tolge. 
so werden weder meine Unterstellten noch 
das Volk wissen. welcber Lehre 5ie folgen 
sollen und die Nation ist 50 gut wie ver
nichtet." 

"Aua ru-u Stnt58treicb soI.1en Sie ei-. 

"~e ke_n je"l in l:lIerze dIe ;)lIauon cfes 
Landes uad meille Entachluelle aie UI .ichern. 
frBleo der peTloenlicben Galahr und der Verlusl 
meinu Lebeaa lind lu.r micb ohDe mlere .... 
Duueb.rbiaaua haile icb. deo GewiDn peraoenlicbe 
lnatruktioneo \'00 Dr. Sun Yal·.en ueber Groa
luqi.keit. Gue\t uDd Aulrichli.keil UI erhallen uncI 
icb Ira.e de •••• ea keine DiD,e DBcb. dia geacbe'
liud. Dass 5i. IU einem . ellr lrueben leilpunkl 
R_ zeialea. ..... ill. dan Säe .illeo, die W.ht
labrl der NaHon .Ieht ueber allem anderem. Du
..,.. aol.I... Si. ru.khaltloa deo Belebl... der 
R.,i.rUIIC ,ehorcbea I11III j.de EDtlcheiduu,. .. 
Ue la.nea wild. befol,ea. Du ial der "' ..... 
NatieD .... tien GefaJve., cJea. eie ,et"""" 
l1e1at,. uqd, du ial .... W.. .. ia aati __ 


