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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Budapestissa trukolruun 17 päivänä 1939. 
N:o 641. 

Herra M inisteri. 

Tämän mukana lähetän kunnioittavasti Teille, 

Herra i n i s t eri, Ankaran - l ähetystön raportin 

n:o 1. 

Englantila1s-turkkila1nen sopimus. 

Vastaanot takaa , Herra i n i s t eri, t äy-

dellisen kunni oitukseni vakuu1lls. 

Herra Ulkoasiainmin1ster1 

Eljas E r k k 0, 

H e 1 s 1 n k 1. 

UI II: • 1/1. 
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Salainen. 

t 1I 1 
f I 

EurooJana para.ikaa Käytävässä diplomaat t isessa sodaasa 

voi Engl anti !D8 1iciU itselleen Sluren voiton englantlla1a-

turkldla1aen aop1muksen. Että Englannin diplomat1a on saavutta

nut voi ton huomaa Jo &ävyatä, jolla akseli-val tioi tten sanoma

lehcl" . ovat sOpilll18ta arvostelleet ja myöskin Tu1ic1n sanomaleh

tien asiaa koskeVista k irjoituksista. Saksankielinen ja sakaa

laisystävällinen TOrkische Post julka ise. vain sopimuks en S8Da

muodon 111ttämätU siihen minkäänlais1a huomautuksja, jotavas-
my"skin 

toin ranakankiEl11set san0ll81ehdet ja, mikäli olen havainnut,/tur-

kinlt1elellä. ilmestyvät sanoll81ehdet laajasti tuovat esille 

• vä1ayyten&ä sopimuksen johdosta. 

Millä hinnalla sopimus on oste ttu, ei vi elä ole tie

dossa, Jlu1stuu mieleeni mitä eaa virkaveljeni sanoi mi nulle 

Änkarassa taDlDl1kuussa: "Turk k1 antaa kU!llllank1n eurooPIRlaisen 

valtaryhmän maksaa 1 tsex..n , mutta asettuu lopullisesti sen 

puolelle, jonka puolelle ae luul.*e TOiton kallis tuTan. Tällä 

kertaa auttaa kuitenkin Turkin kannanotto johdonmukaisest1 olla 

seuraua Tulitin ulkopolitiikasta. Niin pian kuin ulkopol11 ttinen 

kyaymya esiintyy Turkille muodossa: Venäjän kanssa vaiko Venäjää 

JAKELUOHJE: ......... ohjemall.ja . 

T ... II ...... _________ ...hIa.l.l.1.nell ............... ............... . 
T_II ...... j. 1 ...... 1 .... .. ............. mini.terllllle. 
EI ulkomaaeduetuk .... t1edoltultalln. 
EI ulkom .. eduatuk ..... mutta ulk .... i. inminl. terilln tiedoi-

tukaIin. 

IIE 1: A .. 



• 

• 

vastaan, asettuu Turkki Venäjä n puolelle. mämä e i j oh du 

ainoastaa n s i itä, että ur :1ci tuntee syvää k iitollisuutta 

sen avun johdosta, jonka Venäjä Kemal pa!!an vapaustaistelun 

aikana s oi Turkille ja j o~ teki koko vapaustaistelun mahdol

lisek si. Valtioitten välisessä toiminnassahan kii tollisuus tun

netusti ei velvoita mihinkään. Turkin kannanoton määrää, ymmär

t ä.äkseni, sen maantieteellinen asema. Turkki nykyoloissa ei 

ajatella sotaa Venäjää vastaan ja toisaalta Tur kki ei, kuten 

Puola ja Romania, pelkää bolschevismin tuloa mahan • 

Nyt tehty englantilais-tunddlainen sopimua ei t osin vie

lä ole 10pull1nan. Siinähän sopimuspuolet vasta ovat sopineet 

siitä, että he tulevaisuudessa tekevät pitkäaikaisen sopimuksen 

niistä velvollisuuksista, joihin he sitoutuvat molemminpuolista 

turvallisuutta silmälläpitäen. 'mstä huolimatta sisältää sopimus 

jo lopullisenkin määräyksen kolmannes se. art iklassaan. Voi SIl1 oa, 

että kolmas artikla on tämän väliaikaisen sopimuksen painopis

te. Tässä artiklassa lupa avat molemaat sopimuspuolet, että jos 

tapahtuu hyökkäys, joka johtaisi itäisessä Vålimeresaä tai sen 

ympäristössä käytävi:iän sotaan, he ovat valmiit tehokkaasti 

mimaan yhdesaä ja voimiensa mukaan antaman toisi l leen apua. 

Iyt tehdJn s~imuksen kautta voimasuhteet itäisessä Vå

l1meresBä saattavat tuntuvasti muuttua. HeinäkuUSsa v. 1936 

Jlontreux 'ssä tehty sopimus antoi Turkille oik euden linnoi ttaa 

Välimeren ja Mustanmeren väliset salmat samalla kun Turkki sai 

huomattavan oikeuden sota .. 1lto1na määlätä salmissa tapahtuvasta 

lai va111kenteestl.. Jlontreux'n sopimuksessa määrättiin tosin, 

tä jos TUrkk1 IOdan sattuesaa jää puolueettomaksi, niin pu-

heen80levat salmet ovat 

ol1ta. )(utta jos 'lurklt1 

suljetut kaikilta 
i-

itse ottaa osaa 

sotaakäyviltl. valti

sotaan, niin riip" 
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puu kokonaan min päätöksestä, m:I. tkä laivat s aavat kulkea 

salm1en lävitse. Kun nyt tehdyn so p i muksen muka an 'r'J.rkk1 on 

sitoutunut Vålimerellä sattuvan konfliktin joh osta auttamaan 

Englant1a, n i in t ämä ma- k1t see , että se tulis1 myöntämään 

en antilei si l le sotalaivoil~e vapaan l ä pimatkan, jotavas toin se 

tulisi estämään tämän 01keuden Englannin vastustaj1lta. 

Våläka1sen sopinuksen kuudene s sa artiklas sa sop1muspuolet 

l a usuvat, että käy v""l ttän .. ttömäksi taata Balkanin vallJ.oitten 

turvallisuus ja että he tuleva t jatka'llaan kElskusteluja 

tark01tuksessa. Ottamalla huomioon nyky1sen valtioitten väl1sen 

ryhmittelyn, on va1keata kä sitt ä ä m1ten tämän sopimuk sen poh

jalla voitaisiin Balkan1n valtioitten turvallisu us taata. Pi 

ke :nm1nk1n tEkee miel1 kysyä, eikö tämä väliaika i nen sopimu s 

juur1 merkitse ens1mmäistä repeytymää Balkanin l i i t ossa. Onhan 

Jugoslavia olkoompa ehkä pakosta siirtymässä yhä lähemmäk-

s1 akselivaltioita, kun taasen Turkki tämän sopimuksen kautta 

suorastaan liittyy länsivaltoihin. On kyseenalaista säilyykö 

näissä oloissa rauha Balkan1lla. 51 tävast01n on myönnettävä, 

että Romanian Siirtyminen Jänsivaltioiden pUOlelle, tur" klla1s

englantilaisen sop1muksen jälkean käy helpommaks i. N11n kauan 

kun Romanialla e1 ollut varmoja take1ta s11 tä, että Engla~l 

voisi merenpuolelta tulla Romanian avuks1 sodan sattuessa, ei 

Englannin takaus Romanialle paljoakaan me rkinnyt, ja Venäjän 

apua Romania, kuta:r. tunnettua, pelkää. 

Kuodolliselta kannel ta v oidaan väittää, ettei englanti

la1s-turk kila1nen sop1mus ole sopus01nnussa Balkan1n paktin kans

sa. Balkan1n pakUn toisen artiklan rukaan 011s1 'l'urk1n enrmn 

sopimuksen tekoa ollut si1tä neuvoteltava Jugoslav1an, 

ja Kreikan kanssa. Kun näin ei ole tapahtunut, on siis Bal

kan1n pikti ainakin muodollisesti rikottu. Että. taasen '!'urkki 
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el etukäteen neuvot ellut Balkanin paktin allakirjolttajavaltl

oitten kanssa, ei ehkä niinkään paljon rii ppunut ajan puut

teesta, kuin enemmänkin siitä, että 011 pelättävlssa tällaisen 

" neuvottelun johtavan erim~lisyyksiin näitt en valtioitten 

Kuten alussa jo kirjoitin ~ erk1tsee puheenaoleva 

eh dottomasti englantila1sen diplomatlan voi ttoa1 mutta sitävas

toln e1 voida sanoa, ett ä se me rkltsisi Balkanin olojen 

hoittam1sta. Balkanin valtlot ovat jälleen, kut en ennen maall-

• mansotaa, muodostuneet eurooppalaisten valtioryhm1en kiistan 

ne,1lcs1 ja todennäköistä on, että periaate, joka ainakin vil

meisinä vuosina on johtanut Balkanln valtioitten ulkopolitiik

kaa ja joka joka tapauksess~ on tahtonut säilyttää rauhan 

Balkenin val tioi tten kesken, nyt kärsii haakairikon. 

• 

Balkanin Piktin periaa tehan 011, Balkani balkanlla1 mll e 

valtioille. Tuon Piktin kautta tahtoivat Balkanin valtiot 

panna esteen eurooppalaisten suurvaltaln sekaantum1selle Balka

nin valtloitten asioihln ja ltse s~ssa järjestää keskinälset 

suhteensa. MUtta kun nyt Balkanin paktin valtiot liittyvät 

eri valt&r7hm1in, saavat suurvalla t jälleen oivall1sen tilai

suuden sekaantua Balkanin vall101tten keskinäisiin suhtelsiin. 

D.1nä päiv1.DA alkavat Bukar6stissa Balkanin liiton 

säännöllisesti uulistunt taloudell1set neuvottelut. V8.1'!IBankin 

nii8811. v1ralUsest1 todetaan Balllanin 11iton valtioitten kes

ken vallits...... ykslm1el1sna. Mutta ol1han P1en1-Ententek1n 

t081aslall1s_U kuollut valkka viralUs1a kokouksia ttykslm1el1-

BYYdenw merkeisall. pidettlin. 


