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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No. 550. 
Budap esti s sa touk oku\m 6 pä1vänä 1939 . 
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;, I J f ~ tJ. 
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\ L • . , 

I r I l 3l> 

Tämän mukana l ähetän kun~ o1ttavasti Te1 l 1e, 

Herra M i n i s t e r 1, Beograd1n-lähetyst ön ra

portin n: 0 1-

roaatt1laLs-serbiala1set sovinto-yritykset. 

Vastaano ttakaa, Herra t i n 1 s t e r 1, t äy

dellisen kunni oituksen1 vakuut us • 

Herra Ulkoas1ainmin1 ster1 

Eljas E r k k 0, 

H e 1 s i n k i. 
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Juuri saapuu tieto, että Jugoslav1an s1 ja iSha1l1tus ei 

ole hyväksynJt Jugoslavian peäm1n1steri Zvetkov1din ja kroaat 

tien johtajan Madek1n sop1musta Kroat1an kys~ksen ntka1sem1 -

seks1. Sovintoyr1tys on si18 jäll.eEll rauennut. 

Vuos1en kuluessa on monasti kerrottu, et tä serbien j a 

kroaattien välillä saada an aivan p1an sop1mus a1 kaan. Kun 

stojad1nov1d muodost1 ens1mä1sen h6.l l1t-aks ensa, 011 sov innon 

teko kroaattien kanssa hänSl hallituksensa tärkein tehtävä . 

Hal11tusk4utensa ensimäisenä vuo nna Stojadinovid yrittikin 'so -

• vinoon hieromista, mtta tulos oli vain, että kroaatit 

Ma.cekin j ohdolla rupesivat häntä vihaamaan yh tä p a1.. jon kuin 

aiks.1sanpaa p" Eininisteri J'ettic!iä, joka ei edes ollut yri ttä -

nytkään sovinnon hieromista. 

Kuilu, joka eroitti serbejä ja kroaatteja, kasvoi jo 

niin syväkSi, et tä se näytti ylipääsemättömältä. s tojadinovicin 

erp johtuikin os.ttain ainakin siitä, että kroaatit kieltäy

tyivät enää. hänen kanssaan neuvottelemasta. Hänen täytyi jät

tää. 18ilckanaa Zvetkovic1l1e, joka alotti neuvottelut uudestaan. 

Tällä välin ulkonaiset olosuhteet ol1vat siihen määrin 

JAKELUOHJE: 

.. Ta.,.] J 1 ne D 

UE 1: "" 

JlllteluohJemlllejl : 

TI"alllnen • 
TI".lIInen jl 11 ..... 1 " mlnl.terllllle, 
EI ulkomuedultuk .. n tledoltukllin. 
Ei ulkomaaeduatvkaen. mutta ulkoaaialnmlnlsteriDn tiedoi. 

tukIIIn. 
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muut1un eet. että näyt ti olevan edellytyksiä sovi nn on aikaan

saami seksi. 

Tshekkoslovakian tapahtumat oliva t 

halua ku. allak1n tahol l~. Beogradista 

tissa no. 1, he i näkuun 2 päivii.l tä 1938 

Jugosl aviassa seurattiin Tshekkoslovakian 

muudella. Kansall1suusolo t Jugoslaviassa 

suh t eessa olosuhteita Tshekkoslovakiassa 

lisänneet sovinnon 

kir joittamassani rapor

huomautin ~ o , että 

tapahtumia levotto

muistuttivat monessa 

ja siksi serbit pel-

käsivä t, että Tshekkosl ovakian kansallis uuksien vapautuminen 

tshekkien yliherruudesta vai ut t ai si yl lyttävä sti kroaatteihin. 

Totta onkin, että Tshekkoslovakian syksyiset tapahtumat vai

kuttivat yksinomaan rohkaisevasti kroaatteihin. Sovinnon ai

kaansaaminen näytti vallan mahdot tomal ta. 

Uutta Tshek koslova ian poistamiren itsen" isten valtioit

ten j ou osta näytti j älleen tekevän sovinnon aikaansaamis en 

mahd ollisek Si.. Slovakian kohtalo näytt tekevän kroaatit tai

puvaisemmiksi. Äikaisemmin la&ekin kanta oli että, jol leivat 

serbi t S\Xlstu ka i l'".ki in hänen vaatimhksiinsa, ei hän epäilisi 

sopivan tilaisuuden sattuessa kat ka ista kokonaan siteet kro

aattien ja serbien välillä j a julistaa .• roaatia i tsenäiseks i 

valtakunnBksi. Häritä ei peloittanut erosta joh tuvat talou

delliset seuraukset, jotka varmasti olisivat kroaate 1l1e ras

kaat, he kun olisivat kadottaneet teol lisuutensa kipeästi 

tarvitseman kulutusalueen. 

Mutta senjälkeen tapahtumat Slovakiassa osoittivat 

Mad'ekille , 1.:roaatell la , että Kroaatia tuskin kykenisi i tsenäi

syyttänsä säilyttämään, vaan että senkin osaksi tulisi vain 
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samanlainen valheitsenä isyys kuin Slovak ian. Täst ä jo' tui, 

että Ma~ek osoittautui sovinn ollise ~maksi. oise l ta puolen 

serbit, Joitten t äytyy tunnustaa, että olot voivat keh i ttyä 

sel lai si k si, että Kroaatia julistautuu itsenä iseksi, olivat 

valmiit tunnustamaan krol3lteill e enemmän oi keuks 1a kuin ennen. 

Olle s sani Beogradissa keskus telin t ästä k--ys ymyk sestä 

Jugoslavian ul Koasiai nministerin kan ssa ja hän oli n i inkin 

optimistinEn, että hän ilmoit ti mi nulle sov inn on syntyvän 

lähipäi vinä . 

Ni in helppo sovi nnon aikaansaamin En ei 1m i t enkaan 

Kroaattien aikaisanmat vaatimukset olivat pääasiassa seuraavat: 

1. Oma kroaattilainen sotaväki. 2. Kroaatiasta saadut nahat 

k~tettävät Kroaatian hyväksi, s it tenkun Kroaatian osuus 

valtakunnan yleisiin menoihin on ensin suoritettu. 3. Täydel li

nen kulttuuriautonomia. 4. Kroaatiassa ru kki virkamiehet 

ovat kroaat teja ja 5 . valtiolliset vaalit toimitettavat va

paasti ilman hall1t uksen painostusta. Tahi n11nkuin Ma~ek in 

.iskulause kuului: "Kroaattien raha. t kroaatten hyväksi ja 

kroaattien kivä ärit kroaatt ien olkapäi l le. 

Serbien aikaisanman katsantokannan muka an, jota Jettid 

jyrkästi edusti, ei voinut tulla kysymykseenkään suostuminen 

minkäänlaisiin kroaattien vaati:nuksi1n. Tämän katsantokan~ 

mukaan kroaatit ja serbit olivat samaa kansaa, kroaattien 

kieli oli va.1n serbien kielen mrre. ja s ikai valtakunnan 

jakaminen kB.h teen alueeseen ei ol lut tarpeellista. 

Epävarma valtiollinen tilanne sai kuitenkin Zvetkovid'1n 

että. hän siihen mäi;koin taipui salc ai kroaattien vaatimuksiin, 

henkilökohtaisesti matkusti kolme kertaa Zagrebiin neuvotellak-
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4. 

sensa lIac!ekin kanssa. kun Viimek simain1 ttu ei ol lu t halukas 

tuleman f,3eogradi1n neuvot telemrutl. 

Mistä on neuvoteltu ja miten peljon kumpikin asian

omainen oli valmis tink i mään omasta kannastaan, si itä ei ole 

~Dnettu julkis uuteen tietoja. Ärveluja ei taasen kan nata 

tää, koska neuvo t telut kuitenkin tällä het kellä ovat rauen neet. 

Tosiasiaksi j"'ä vain että Zvetkovic! ja Mac!ek a11e-

ir j oittivat aimk in periaatteel lisen sovinnon, mutta t ä tä ei 

sijaishall1tus prinssi Paulin j ohd olla ole vahvistanut. Ei 

mahdotonta, että kroaattien ja serbien välit tämän jälkeen 

entistäänkin huononevat, sillä rauennut sovinnonteko kantaa 

useimmiten pahempia hedelmiä kuin jos sovintoa ei olisi yri

tettykään. 

Äntaessaan sovi nnon raueta, otti si jai shallitus ankaran 

vastuun kantaaksensa. Sovinnon raukeaminen on ehkä johtunut 

prinssi Paulinj8.Stojadinovid'in periaatteellisesta kannasta, että 

ni1nkauan kuin hallltsija on alaikälnen ei saa tehdä val-

tiosääntöön muutoksia. Uutta, että prinssi Paul on uskaltanut 

pysyä tällä kannalla johtuu taasen muuttuneista ulkopoliitti

sista olosuhteista. 

Kun Jugoslavia nyt on lähentynyt akselivaltioita, voi 

Jugoslavian hallitus luottaa siihen, että kroaatit eivät vol 

nojata mlhinkäln naapurlvaltakuntaan. Jos Jugoslavla olisl 

orlenteeraantunut länteen rJiin,/ niin Salt aa ja Italia jokseen

kin varmasti olislvat auttaneet Kroatian irrolttautwnaan Ju

goslaviasta, sanalla kun UnlIari myÖSkin olis1 pyrklnyt omla 

pyyte itään toteuttallBan. Byt s1 tävastoin Kroaatia ei voi saada 

apua mistään ja sen täytyy siis täll.ä kertaa vielä jäädä 

odot tavalle kan nalle. 
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llad'ek on k~tsunut kroaat tial a1set edustajat koolle Zagreb!l.n. 

Mitä kokouksessa pdätetään, ei voi tietää, mutta varmaa on, 

että kroaatit eivä t luovu vaatimuksistaan, ja myöskin, että 

sisäistä eheyttä Jugoslaviass~ ei synny ennenkuin Kroatian

kysymys on ratkaistu. 

Onhan vihdoin mahdollista, että neuvotteluja vielä jat-

ketaan. Jugoslavian edun kannalta olisi sovinnon aikaansaami

nen joka tapauksessa toivottova. 

Kun tämä jo oli kirjoitettu, saapuu t i eto Beograd 1s ta, 

että uutinen, jonka mukaan si jai sball1 tus o11si hylännyt 

Zvetkovid'in ja Mad'ekin tekemän sopimuksen, ol isi väärä. Samalla 

ilmoitetaan myöskin, että Mad'ekin sanomalehti, jossa uutine n 

sovinnon raukeamisesta oli kerrot1u, 

peruutuksen asettaa varsin omituiseEn 

tettu, Mad'ekin valtuutetun, tohtori 

on takavarikoitu. Tämän 

valoon julkisuuteen saa

Subaoio'in kirje Jugosla-

vian pääministerille, jossa sananmukaisesti on kirjOitettu, 

• Mad'ek on todennut, että sija1sball1tus ei ole hyväksynyt 

Zvetkovioin ja Mad'ekin tekemä ä sopimusta. 

Ilmeistä on, että sijaishall1tus haluaa Zvetkovic!in ja 

Mac!ekin tekemään sovintoon muutoksia ja että jatkettujen neu

vottelujen kautta yrittää ni 1hin pä.åstä, jota vastoin Mad'ek 

tunnet~un jyrkkään taPl&nsa katsoo neuvottelujen tällä kertaa 

rauenneen, kun kerran sopimusta ei sellaisenaan ole vahvistet

tu. Ilmeistä on kuitenkin, että "neuvotteluja tullaan 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 642. 

Herra 

Herra 

portin 

Budapes tis sa toukokuun 1 7 päivänä 1939 . 

Ii r _ ~ 

L i n 1 s t e r 1, 

Tä~än mukana lähetän kunnioittavasti Te1l l e, 

I 1 n i s t eri, Beogradln-lähetystön ra

n:o 2 

Prinssi Paulin ma tkat. 

Vastaanot 'takaa, Herra .1 1 n i s t eri, t äydel-

lisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Xljas E r k k 0, 
.. ~ 

H e 1 s 1 n k 1. 

UI '1: a 111-
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...................... .BEOGBADISSl. ........... S SA OLE V A LÄHET Y S TÖ • Salainen . 

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

Bud.ap. .~~.t1 .. ss a .. l'7 .... p : n ä .~ .W,lt.!L ...... kuu tai g.~~.-. 

As i a : .. Pr1nu1 ..... :Paulin . !!W. t.kll ......... . 

c 
Jugoslavian sija isha llitsi jan prinssi Paulin matka Roomaan 

luonnollisesti herättänyt suurta huomiota, IIIltta julkisuudessa 

on ollut nähtävänä vain vähän tietoja matkan tark oituksesta 

ja sen tuloksi sta. 

J'ugoalaviasta käsin sain tietä ä, et tä prinssi Paul lä

hitulevaisuudessa matkustaa Berliiniin ja tälle tiedolle sain 

Berliinissä ollessani vahvistuksen. Vielä huhulllaan, että 

prinssi Paul Berliinistä lllo.'ltirustaisi Lontooseen. 

On tuskin luultavaa, e t tä nämä matkat olisivat yksin

ollBan tavallisessa viereJlutarlcoituksessa t eht7jä. Tuskimpa 

edes näi t ten matkojen päätarkoituksena voinee olla Jugoslavian 

suhtei t ten selvi t täminen edellä. mainit tujen valto jen kan ssa. 

Saamieni tietojen peru s teella, tuntuu eräs otak suma, joka mi

nulle on eSitetty, kokolailla mahdolliselta. 

T"åIDän otaksU!!l:l.n mulluan prins s1 Paul liikkuisi raumn 

apostol1na. mLn tumruatel1s1 ensin Ro cmassa . ja Berli ini ssä, 

mitä IIIlhdollisuuiteU oli81 saada ailluan· sovin'to aksel1valti-. 
o1tten ja läntisten suurvaltain välillä: Ja senjälkeen hän 

matltustaisi Lonto ClBean valmistamaan lopullis ta sovin non ' valmis-

ta!ll1sta • 

.JAKELUOH.JE. 

'rayallin 111..9. ___ . __ . __ ._ ..... ____ ..... .............. . 

"1: ... 

q .J .... I"ohjem.lI.j~1 

T .... IlInen. 
T ..... 1l1nen j. 11 ..... 1 .... .... . .. .. mini.t.rllIlI •• 
EI ,,'''omaMduatukMn tledoItuk.iln. 
EI " ... omaaeduetult ..... mutta ,,'''oaalainmlnist.rllln tledol. 

tuII.ln. 
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Myöntää täytyy, attä prinssi Paulilla. olisi hyvät 

ede lytykset sovittelijan toime en. Hänhän on s aanut englanti

laisen kasvatuksen j a hänan englantilaiset sympa tiansa ovat 

tunnetut. Aksel1vallatkin voivat hänean kuitenkin luottaa, 

koska t ällä haavaa Jugoslavian etu on niin läheisesti lii-

tetty akseliva ltioihin. 

Prinssi Paul on lisäksi ollut Balkanin liiton i nno-

kas ktnnattaja ja nykyinen t1lanne Euroope.ssahan uhkaa 

hajoittaa tämän l i iton. 

Oman maansa etujen vuoksi prinssi Paul 

si ajaa rauhan asiaa ja kun Jugoslavialla ei 

minkäänlaisia vaatimu ~sia, soveltuu sen päämies 

vittelijak si • 

koettai-siis 

ole 

hyvin so-
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BEOGBAD lSS. SSA 0 EVA LÄHETYSTÖ. ________________ Salainen. 

RAPORTTI n : o 3. 

Budap.e~tissa 30 p:nä elo kuuta 19_39-. 
- ---':,----, 

As i a : Sar.hit. ..... ta ..... kr.aaat.iL .... t .e.bne.et , I r'g 

I ~;' 71 °~'~ ao.y.inno.n ........ UU,si ..... .hallitlE ....... J.ugo.aLa-

v.iassa.. ............................ . ............................................. . 

CVetkovioin ja Ka~ekin pitkäaikaiset neuvottelut ovat 

vihdoinkin johtaneet tulokseen ja sovinto serbien ja kroaat-

tien välillä syntynyt. 

Olen jo useampaan kertaan selo stanut näitä neuvottelu j a 

ja esittänyt syyt. jotka nykyisessä yleisvaltiollisessa ti

lanteessa helpottivat sopimuksen tekoa. Sopimukseen tutustuessa 

huomaa. että Macekin on täytynyt pal jonkin tinkiä vaatimuk

sistaan. "Xro~ilaiset aseet kroaattien olkapäillä ja kroaat

tilaiset rahat kroaattien tarpeiSiin". oli Macekin iskulause. 

Mutta tätä vaatimusta toteuttaa sopimus vain oaittain. Sodan 

uhka ja tunne. että valtakunnan sittenkin täytyy esiintyä 

Pitenäisenl. nykyisenä ajankohtana. on saanut Macekin tinki

mään paljonkin vaatimuksistaan. Senpä tähden Macek Zagrebissa 

t.k:n 29 p:nä pitämäsaään puheessa lausuikin. että hän on 

suostunut niitten kys,.,..ten lykkäämiseen tulevaisuuteen. joitten 

ratkaisusta ei nyt pääat; yksimielisyyteen. 

Nyt tehty sovinto ei varsinaisesti koske Jugoslavian 

valtiosäännön perusteita. Prinssi Paulin käsitys, että valtio

säännön perusteihin ei voida muutoksia tehdä niinkauan ku.n 

JAKELUOHJE: 

. Taval11n.n . ....... _ ................................ _ ............. .. 

UE 1:." 

Jlllteluohjemalleja: 

T a ... III""", 
TavalII""" ja lIalltal miniaterilllle. 
EI ulkom .. eduatukaen tiedoitukaiin, 
Ei ulkomaaed"ltuk •• n. mutta ulko •• iainm'nl.te,.iön tiedoi. 

tukann, 



hallitsi j a on alaikäinen, on 

jää yhtenäi se ksi valtakunnaks i 

valtiota e i synt ynyt . Mutta 

2. 

pä ·sSyt voitolle. Jugosl avia 

ja iacekin une ksimaa liitto

silt i kroaattien saavu~t ama v01t-

to on huomattava. Sov innon pääs i säl tö on s eur aava. Muodoste

taan Krad.an banaatt i, joka saa hyvinkin laaj an itsehall innon. 

Tämä itsehallinto kä sittää laajaa val tiovallan käyttämistä . 

Valtakunnan h all1tukselle jää edelleen ul kopolit11kka , puol us

tuslai tos, lculkulai tOkset, ylin valtionhal linto se l!.ä yleensä 

se osa valtiov.l lasta, jota ei voida jakaa ilman että sen 

kautta valtakunnan yhtenäisyys joutuu vaaranalaiseks .l. 

Kroaatian banaatissa kuuluu julkisen vallan käyttö 

banukselle ja maapäiville /sabor/. Banus on kuninkaan nimit

tämä korkein virkamies, siis taval laan yleisvaltakunnallisten 

etujen vaIvo ja banaatissa. Kaapäivät edus tavat J[roaatian kansaa. 

Vaalit ovat salaiset ja vä littömät ja äänioikeus yleinen. 

Maapäivien pätevyyteen kuuluvina luetellaan n imenoma an: maanvil

jelys, kauppa, teollisuus, metsänhoito, v uorikaivok set, julkiset 

työt, oikeuslaitos, opetuslaitos sekä sisäinen ha l linto. Maa

päivillä on myöskin l aa ja finanssivalta ja sen käytet t'"väksi 

asetetaan tuloja, joista se vapaasti saa määr~tä . Ykaityiasei

koista ei kuitenkaan vielä ole sovittu. Joa syntyy erimieli

syykSiä banaatin autonomian laajuudesta, ratkaisee nämä kysy-

mykset erikOinEn 

Kroaatian 

sitä varten muodostettava korkein oikeus. 

ban~atti on muodostettu niin, että siihen 

kuuluvat kaikki ne osat valtakuntaa, jossa kroaateilla on 

enemmist~. Banaatin rajojen määritteleminen oli erikoisen vai

keata. Ja tässä kysymykseaaä onkin ilmeiseati Ka~ekin vaati

mukset otettu suureksi osaksi huomioon, mutta jo mainitsemasaani 
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puheessaan Maoek kui tenkin i lmoittaa, e t t ä t ulevaiS Ll udessa 

ehkä banaattiin on liitett ävä li säa l ue i ta. 

Oheises t a p "irustuksesta n " "yy , ;-uinka r a j at on 

m""ärätty. Kroaatian banaattiin kuuluu 11 i "an ene män Auin 

neljän ~es valta":uru an ' oko alueesta ja 4 . 423 . 000 asukasta 

eli lähes 30 ~ koko vä estöstä . On l uon noll i s 'ta, e t tä r a 

jo j a ei voitu vet ä ä niin , e ttä rajain s i s äpuolelle olisi 

j ä änyt yks i nomaa n kroaatt 6ja. Banaatin vä est östä vo idaan 73 

laskea vars ina i sesti kuuluv an kroaatteihin, 20 I~ kuuluvan se 

beihin ja 7~ muih in kansal lisuuks i in. 

Erittäin vaikeaksi muodostui kysymys banaatin s i s äpuo

lella asuvie.n muhamettila.isten kohtalo sta. He eivä t hal un

neet kuulua Kroaatiaan. NOin 4 ~ banaatin vä est östä on 

tenk1n muhamettilais1a. Mutta nämä asuvat j otakuinkin 

kroaattien joukossa. S1tävast01n 011 Maoekin l uovuttava vaa-

timasta ~epoe'n 

muhamettilainen 

piirikuntaa, 

väestö. Jo 

jossa on 

huhu. että 

jokseenkin yhtenä i nen 

tämä pii rikunta lii-

tettäisiin Kroaatian banaattiin sai aikaan sellaisen metel in 

piirikunnassa. että taistelupaika l le jäi kymmeniä kuolleita. 

Kuten aikaisemmin olen raportoinut, ottivat kroaatit 

kyllä osaa viimeisiin parlamenttivaaleihin, mutta heidän 

edustajansa pysyivät parlamentista poissa s i ten protestoidak

sensa vaaleissa tapahtune1ta laittomuuksia . vastaan. Sen 

Sijaan he pit1vät omia kOkouksiaan Zagrebissa kutsuen itse

ääe. Kroaatian kansan eduakunnaka:i. Osoittaaksen.a halunsa 

yhteistyöhön serbien kanssa on Kaoek viimei .. n kerran kut

sunut nämä kroaattilaiset edustajat kokoon ja ilmoittanut 

heille, että kroaatit tästä lähtien ottavat osaa koko Ju-



• 

• 

goslavian parlamenttiin . Ehdoksi asetti ,;a~ek . '.litenki n, 
( 

eduslruIUlan mol e~ .. at kamarit haj oitetaan ja uudet vaalit 

rätään tOimeenpantav i -si. 

4 . 

Edel leen on sovittu, et tä on s ää ett vä uus i painolakl, 

uusi yhdistys- ja k Okoontumi sla ki, sekä erä itä muita kan

iBlllalsten vapauk sia ta :aavia lak eja. 

Sanotaankin, et t ä Jugos lav ian a nsanva ltaistuminen a l -

kaa Cvetkovic!in ja Ma~ekin t ek e:-nän sovi non La ut ta • 

Sovinn on tapahduttua, j ä tti Cvetkovic!in hal litus eron -

pyyntönsä ilmoittaen, että ha l litus oli a i k oinaan muodostet

tu nimenomaan sovinn on alka ansaamise -si serbien ja kroaatt i en 

välillä j a kun tämä oh jel ma n yt oli saatu suoritetuksi, 

011 halli t us täyttänyt tehtävänsä . 

Luonnollista on, että Svetkovic! sai t eht äväkseen 

uuden hallituksen muodostamisen j a ·uden hallit uksen k oko on -

pano kuvastaa s i tä yksimielisyyttä. mikä ainak in t ä llä 

kertaa vallitsee 

ovat mää ränneet sekä 

-ohdat. Hallituksen 

oikeassa suhteessa, 

Jugo s laviassa. 

kansalli suus-

jäsenten paikat 

toiselta puolen 

~allituksen kokoonpanoa 

että usk onol liset näkö-

on jaettu kutaku inkin 

serbIen, kroa attien ja 

sloveenien ja toiselta puolen kreikkalaiskatolisten, rooma

laiskatoolisten ja muhamettIlaisten k esk en. Uusi hal litus 

on myöskIn sIkäli vanhaa hallitusta paljoa vahvempI, että 

se nojautuu huomattavastI laaj emmalle pohjalle itse 

kesken. Cvetkovld on onnistunut saamaan hallitukseensa jä-

senIä kaikIsta muista serbiala1slsta puolueista paitsi 

Dawidow1!'ln johtamista demokraateista ja JettItsch~n joh

tamasta dIktatuuriin kallistuvasta puolueesta. OpposItioon 
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jää. myö skin Stojadinovic 'in ymp "" ri ll e r :Di t tyneet ~lli t us-

puolueen jäsenet . 

Hall1tu~ seen kuuluu 18 jä sentä, joista :: ~ si salkuton

ta. Ni istä on 11 serbejä, 5 kroaatteja, 1 sloveeni ja 1 

muhamettilainen. 

Hall it~sen kokoon an o on seuraava: 

Pääministeri: Cventkovic 

Pääministerin sijainen: Ma~ek 

Ulkoasia inministeri: Cincar-Markovic 

tt Sisäasiainministeri: Mihaldlic 

Raha-as iainministeri: Sutej 

Sotaminister1: Ned10 

tt 

Kau?pa- ja teoll i suusmi ni ster1: 4Pdres 

Sosialiminister1: Budisavljevic 

Metsä- ja vuor1talousmin1steri: Kulenovic 

Kulkula itosminist er1:Bel110 

Oikeusministeri: Markovic 

Opetusminister1:Maksimovio 

Yle1sten rakennusten minister1: Krek 

Post1m1n1ster1: Torbar 

Voim1shlu- ja urh elluminister1 : Tomio 

Maatalousm1ni ster1: "~brllov16 

Salkuton m1nister1: Smoljan 

Salkuton ministeri: Konatant1nov16. 




