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Ulk08S 18 1Dm1n1s ter ilSlle • 

Oheisena lähe tystö kunnioi ttaen låh8t:

tää U!koas1a1nminister11S1le raporttinsa n:o 1, joka 

käsittelee aihetta: 

" Pä1vänkxs7Dlyks1ä RanskaD näkölcul.lllasta:' 

v.a ..... 1a inhoitaja: 



~ A. R 1 1 ~ 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 l..e . 

.fax: tie.1 ss a .. 16 .. p: nä helmi ... . kuuta 19 .. 3i • 

Asia: .. .fälvä.DJ5ynmlk81ä Ranskan päkö-

.. m . ........... . _ .~lSj~!t, .................................................. .. 

5'"(~JJ . ;; 
1.u-/i . Ji ! 

(!t 

EDnen JluOllllaa8!l1uJcs1 !I11nulle luvattua käJllt 1ä 

• lia_kan uJJcoaal81.1UIl1nlster16saä koetan er1 t.llä sanomaleJltik1r

j01tusten perusteella saamaan 1 käa1~tä täkälä1s1stä m1e11p1-

te1stä pä1vänJcysYll1ysten suhteen. 

• 

Herrojen lUf.L'I.J!Rin, ROOSEVELTin 

v11me1sten puheiden .elostuks1en ja tulk1ntojen jälkeen on 

pä1vUUtya1ll11lCsiatä eMo ttoIIIalle ens1s1jaue noussut FRAliCOA 

S11h_ verrattwaa Italian aht1en rä1keät 

81jalla. 

Ikäänkuin valm1stuksane. tälle tunnustem18k18'-

Il1'lcaelle ovet olleet Katalon1an valloi tuJcsen jälkeen seJUls\

tor 1 BERABDin ja erä1deA ranskala18ten perlementar1kkojen ja 

upseerien 1nrormat10Jll8tkat FRANCOn alu'eelle, .iaulsall:Laten 0IIl1n 

vo1a1n 11101'1 ttiillla iUnoroan valtaus lianalcaA t;ukeauJ.a :inglanniA' 

väl1tJkaellt, ak~e11valt101den selvä pabantuul1suua täatä väli

tJk8e.tä Ja v1tm8ma1n1tun JbteyteeA .. e'etta.... JapaniA auoritta. 

aa Ha1Aaa .. a~eA aieh1t,. • 

.iaIlab.A a18äpoll1tt1aesta tilaa ..... 'a. a1.IdL 

JAKELUOHJE : 

..... .. ...... ~yall1a ......................... ... ... ................... . 

UI 1 : ." 

Jakeluohjemall.j. : 

T.vallln .... 
T.valllnen ja lIalkll ........................ mlnl .. wlall •• 
EI ulkomaudunukaen tlecloltukalln • 
EI ulkomaudu.Iuk ..... mutta ulkoulalnmlnl.twlan tledol

tuUIIn. 



Q -. 

heijas~uu hallituksen keskuudessak1n. vermaan johtuu, ette1 

eilisessä hallituksen istunnossa päästy -selT111e Tes111e-. 

vaan kompromissituloksena päätettiin lähettää senaettai BERARD 

uudelleen ~RANCOn luo. tällä kertaa virallisena neuvottelija

na. 01kftetoleh4et kyllälcln tulkltsevat päätöksen de taoto 

tunnuBtamiseksi , kun tae.s vasemm1stolehdet. jotka eivä" ellää 

tahdo oikein löytää vakuuttavla motiiveja tunnuatamlsen k1el

tålll1sekal. koe ttavat olla tyytyvälsiä saatuun lyltkäyJcseen. 

De 1ure-tunnustamisen Suhteen, mikä varmaan on 

• ..a1n lyhyen ajan kysymys, lehd1atlf toteaa myös. yr1ttämättä 

hakea sille salv1 ~ystä. Ranskan ja Englannin hallitusten ha

luu ttomuuden ottaa -.l.ls tahollaan ensillDllä1nen aSkel. 

• 

Kaiken tämän takaa kuultaa lehdis~össä huoli 

huomisesta: aiten .IfRANCOn lopullinen voitto tulli e vaikuttamaan 

aksel ival't1o 1den, ennclcalkkea Italian suhtautumiseen tilantee

seen. -rvelut aanevät tässä malko hajalle. 'vasemmlsto-oppos1-

tion labd1stö pelkää, että Ital1alla ja FRAL'"iCOlla 01181 ke .. 

~ävä s otllaal11 tto. jotm ka 1kkl Bmskan ja KDglannin yrl tyk

aet j Ouduttaa sodan päätt)'ll1stä M1norcan tapalailla operatioil-

18 vain palTellslvat Itallan etua. ~taan IIlJÖs nii.in: on 

llahdotonta et~ lIiUSSOLINI luopuis1 J58panjas.. aaavutta.ataan 

strategl.esta aa .... ta joa hän aikoo e.lttää vaatimUks1a 

kalle. 'fäatä 011 loogl11lsena joh 1DpäätökseAä, että Banaka Ja 

Jt:urooppa v 01 n t väl ttIA It_11an 1l1lh401llaten vaet 1JIluaten 

.1Ilt7Y1n al18in Ya1A ni1A kaUlin kuin aaar14 kestää Ja e tt& 

I'RAllCOn mars81 Jla4r14l1A merkU.ee MaDoIlen1A jlUkel.en rauball

-,ta. loppua. 



i). 

kata01a1 Tal01aamm1n tule vaisuuteen, hyT1n t1etoiaena ~lann1n 

j a Yhdysvaltojen tuesta. ltal.1an ja ~a.ks8ll JoultkoJ8Il s11rrot 

j a JCOkoamiset e1 vä 't Vielä aina kaan ole va1lruttaneet hermoa

tuttavast1 yleiseen mielip1teeaean, Taikka n1Uä lehdet tarkoin 

seuraavatlC1n. Finansa1 tilanteen par8Jl8minen. traug1n nyky1nen 

vakavuus Ja 1aper1U11l-propagandalla , johon T01 lultea Jay~a DA1.

l.ADlERJl ä8k111aen ..:..fr1kaD matkan, a1kaansaatu san01sinko kan

sallistUD'teen nou8~1nen oTat myöa omenaa rauh01ttamaan 

"n .tå "CIiustaa vastaan on katsottava .IfLlU-.DDl1n e1listä puhetta. 

• Jonka yhteenveto on, rauha liapanjaaaa merid tsee r auhaa Euroo

paasa. 

• 

:l:ätä opt1mist1lJta mielialaa ei ainakaan vähcnä 

se, et ä leh41stös8å ei ole näkynyt ~akBasta päin mitään 

hälyyttäT1a uutisia . ylläm&ini ttuja, vaata f::.1Tan v1ime päiVinä 

ilmestyne1tä Joukkojen siirto-uut1sta lultuunottamatta. Puhues

s aan I taliasta ~spanjan aodan yhteydessä poliitt1set kirjoitta

Jat e1vät läheskään aina ma1nita. aksel1n toista päätä. "'o ain 

Henr1 de l'ERILLIS uud1staa tuon tuostak1n Sakeaa tark01ttavan 

lIl8III.ento'nsa. :in ulkalla päätellä, johtuulto tämä suhteiden 

11.111aesta rauh01 ttUlll1a.eta Ta1 painop1ateen aUr tym1sestä ·väl1-

merelle. 

S11rtCllllauysym)'kaen yhteyd.uä par1 T11kkoa 

puhutun &. D.åLADDmn ja BONNETn Täl1aestl. kä81t,.kantojen eroa

va1suudeata e1 nykyään näy merkk1ä.1tä1n. Parina v1ime pälYäDä 

OTat BONNETa YastuataTat lehdet .ensiJaan kirJ01telleetIndok11-

nan Pankin pääjohtajan Bl.UDOUDil1n _tkasta Roomaan, epä1l1c 

hänen olevan lähetet7D tunnuatelumet kalle e11rtamaa-as1aa.a. 



4. 

10/2. 
i:antLim sain tila isuuden tavata ulkoasiainm1n1ste-

r1össä ministeri HOPPEllO'l'n poliittiselta osastolta sekä my6s

iCin , erään toisen asian yhteydessä, poliittisen osaston paäl-

.l1iCÖn mlnis"t er 1 I.iHARVER 1n • elosten seuraavassa ens1n kes-

.lrusteluni lIl1n1s"ter1 B.OP~OTn kanssa. 

~~GRIN1n hallituksen pysyvåisyydestä Ja Aspanjan 

sodan pää ttymi sestä minister1 HOPPENO'f el katsonu t vo i vansa 

laU8UB. ennusteluja. ·J.'1edustellessani m1tä luullaan MUSSOLINIn 

vaativan iCorvauksekBl joukkojensa po1svetämiselle Espanjasta 

~ mlnls"t eri HOPPEN~~ vastasi olevan todennäköistä että MUSSOLINI 

tulee esittänään lana1valloille erinä1siä vaatimuks1a, va1kka

ka&n i1den laadusta ja es1t~lsaJaata e1 voida t1etenkään 

• 

lIl1 tään arvel uJ a 1& us ua. Olivatpa ne mitä laatua tahansa, 

varmaa kU1tenkin on. että. Ranska tulee eadottomast1 p1tämään 

kiinnl alue1staan e1kä tekeaään 1talia lai sille mitään alueel-

lis1a myönnytyuiä. Puhuteltav8lli käs1 tyuen mukafUl WJSSOLINI 

iCUltenk1n "901s1 v1elä, kuten hän aano1. "renveraer 1& 

sana perdre de 80.0 autor1t'''. Jolle1 hän tule tätä teka-

Jaään, kira1:" t1laDD.8 Yäl1merelll. . kevään kulu .. sa, 

tualdn sotaan aaaJclca, koaka alalellvalt101c1en tlnanss1valkeudet 

elvl.t alllne n11den ottaa retka1eevaa aakelta • . 
BJkJiLäD on puhuteltavanl mielestäni ael1ästl ha-

vai ttavlaaa Sakasll pJl'kll1lJ8 h1lli 1& Italiaa eikä 8Ulnkaan 

kilho1ttaa sitä •• 1tUldän vaatlmulca1aaA. 

kohdalta 1Il1n1at.rl HOPPENOT arveli a8rl lkiaten l.aajctum1a--. 
pJrk1ll78ten Jääva melko Jraaka1 .. en tul&valau .... n. 

Joukkojen 8Urral.ta pahaan olle. a1n18tar1 BOPP»

l1i0'l SUlO 1 tieta"änaa, ettt. s.Jtaa oa .. la. a1koilla aUrtaD.7' 
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I talit:um etupääSS8 sotatarpe1ta eikä miehistöä, lrun taas 

varsinaiset joukkojen kokoonkutsum1_et ovat pääasiallisest1 

tapahtuneet I taliassa. 

Keskustelussa minister1 C VERIATn kansaa 

kosketeltl1n e1iu.pääasä I talian-Ranskan sopimusta vuodelta 1931. 

5op1mUallan on w,in zoe. tif101m1aJtUoJojen valhtOll vailla Ja 

vielä niin myöhään ~uin \Oukokuu.sa 1938 Italian hallitus 

011, ministeri CRARVERIATn sanoJeD mukaan, selvästi no Jautu

nut tähän sopimukseen. Senjälkeiset tapahtumat eivät ole 

Ranskan kantaa muuttaneet. van nykyoloissa Ranska vain on 

asettunut octottavalle kaonalle. 

Espanjast puheen ollen ministeri CBARVERIAT 

lausui iu.drid1n lla.llituksen olemassaolon olevan Jo jur1di-

sest1Kln ni1n e~1sen, 

IIIOJa otaksua1s1a e81t1;". 

puolella vielä noin ~O,OOO 

lauta sotilasta telm1kot 

ettei sen kohtalosta voura vsr

Hänen t1 etojenaa mukaan on ntåNCOn 

italiala1sta ja 3 a. 4,000 saksa

siihen mlkaanluet~. 

ne18Taikutel.malDleni n~is1iä keskustelu1sta 

Jä1 että MD8lr.i1m ullcoas181nminiateriö ei katso olevan eri

~01.8JIlpaa levottomuuden -mä tilanteen kehittymisen suhteen 

äl1Jlerelläe 

., ... .:..1 ...... 1~.Ja. ~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa maaliskuun 23 p:nIL 1939 • 
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Ulkoasia1nm1nisteri511e, ~ 

----~----~-----He1a1nk1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nm1nisteriö1-

1e raporttini Pariisista n:o 2. joka käsittelee ai

hetta: 

Tilanne ?rahan tragedian Jälkeen. 



PAR IIS.I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala in en. ----- -
RAPORTTI n 0 a. r~ i : 
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r ariisi ssa 31 p : nä maalls k uuta 19 ;JV,. 

A 5 i a : .Tibpp! . frahapL 

.jälk •• n . .... 

trag.d1an . 
J..U: 

• D -
I '\-j 

Ei 01. .yytä liian kauan v1ipyl ot.atk •••• a mainitun 

.surunäytelmiD hi.toria.llis.na puol ••• a, ja koetankin .envuoksi 

seuraavasN mahdollla1.mmaD ~hyest1 hallmotella sen analyyeiA, 

olkoon .ttA Suuren Lähetystön nellkymmenvuoti.mu1stoJ.n aikana 

vo18i olla kyllikin tene.Uisu. muistella IIII1ideDkiD ikeen al

la olleid.n, vapauttaan janoovien kansojen 1ts.näi~sta1.telua, 

sitä suuremmalla s,yyll& k~ Saksan va.llanpy,Jte.t tuskin vi.lä 

ovat t17dyt.tyt Ja me s11s kaik.ti ..... vi.lä elU. uusia 

.-..ntapaisia tragedloJa. Saksan l'Ghr.rbl.Jl Jlil.Jqy s.uraavan u.

kolli.eti Attilan. Fredrik Suuro (ajattel.n lau •• tta Sl.aian 

v alla 1 tuks.n jälkaan: III()n reap.ota UI moul.iIl!) on vol. UM pro

'I'inoa-) Ja v1l.helaiaan1_n aikakaud.n (Jolloin Belgian a.lu_n 

kollkama1;\OIIIU118garanUa lIIIl'U1;\ul -paperilaplllcai-) •• 1merJdt'JI.. 01em'" 

_, tayttQ.kae,.. Le Temp.in sanoat .. , tull .. t aikakauteea, 

jolle1ll .i .nU. h.1kIto Toi sanoa JIl&&1l mahtavUl'a kutu .. 

• anoi tUo.oorl Diog.lla. li.kaet.ri SUUrell.: lI)Ieu po18 _

riDgoat8lli-, 'I'aan Jolloin auuat aallOTat pi.nill.: lIJIaa pois 

ilalolltanl, Jo1;\a minä voin h.ngittl.l.-. 

z) 
'l'arkottaa Pot"'-1p hi.tor • .,111&. 

JAKELUOHJE: J.k.luohJ ..... ' .. ja : 

T .... m ...... 
T .... m ..... j. 1I.lkai ",lnietwlllll •. 
EI ulk ............... _ tIedoItukelln. 
EI ulkornaaeduatuk_. mutta ulkoealunmlnlaterNln tiedoi

tukalln. 
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Voisin oike .. taan raJol ttua vUtte-eaD vU.eyJt

eylseen raportUln1 n:o 5V (n1IIleltlf. "lGnohen-) Joesa UII

kaIsin .. ettua kerettillf.lsel1e kannalle UBnchen1n s1uuauk

.. en ja XnglenniD Ja Ranaltan vlrallise.n pollti1kkaan DJlh

den.X) Olen s11ni Jo llmaissut .elvlf.eti klLsi~ykeeni HIT

LBR1n -rauhanpol1tl1kasta- Ja lupauksista. ollen edalleen 

sitä mieltä että karc11naal1virhe tehtiin Jo silloin • 

Onko tlml virhe laiDkaan en&i korJattuvls.. on 

nyttemm1Jl kyseenalaista, m1DJdL Prahan tapahtumat ovat osoit-

tane.t. 

Kuten raporteleaan1 pitkin syke1iL 

11.eati Helaingis81 eykayll& .altin ymmärsin HIT~ 

Ullan Ienchen1n Jlf.lkeen kah4en aapektin valos..: 

1) Koettaa tuu41Uaa lILne1YaU&t ,iillen uskoon, 

että hänen usp8ll8io..mJelmanaa ny-t on tyydytetty, Ja 

a) tzLtaa UIIILn uakottelwl helpottam1eek,l I~-

11m JonJam aitaa DAytellA nlLeDD.U .. eU . pl&oe .... 

ti voiu kl.1Ul. .tta tImIL taktiikka onnistuU 

TUlUlllle toie.'ea yht.y48e~ pthu_,en aen JIf.l.k1a
Z&) 

m&1e .. ta MUt.. TILDI&. raJoltu e48111e .... 

&1 liene robkaata ~lttU. etta CHAMRBRT 'IIt1a Ja 

Lorcl lULIJ'.AX1A e..,1Dku1n Georgee BONN.!·n Ja oe .. l .,0. 
DAT,mrg'n ..... vl1M p&iv1D& GIl mahtanut oUa ka1ll:kea 
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muu~a kuin kadehdittaTa. BnglaDnin pä1m1n1ster1n opt1m1-.1. 

jota mln. GRIPBNBRRG raporteisaaan on analJrao1m1t - 011 .. 

sitten todel11sta t&1 takt1llista laatua - on tun~UDU~ &1-

nak1n pll.lUpI.1n miltei naivUQ. Samoin Ranskm u 1 kom1nia

terln koko att1tude uW1ohen1Jl 3älkeen. lb1 twme l!:Dg18lU11D 

mielialoJa. mu~ta mit& Ranakaan tulee, luulisin kui~enk1n 

etU tJlmI. talcti1ldta on sik&li ollut ploluatett..uaa m1k&-

11 .e on ollut seuraav.: koettaa ka.1ldll DlD1roJa1n yl1Ap1-

tll. h1V1I suhteita Berliiniin ai1D& toivossa että todal

lla~en, s.o. sotll.a.1Us~n Toimien taaapa1Do. kiitos l&Il

a1Tal~Jen 3a Tars1DJdJa &lglnDb uutteran Jälle.varustau

tWl1 .. n. ehtisi palmw. 3a uuclat _llaiset konflikt1t kW.Jl 

011 8JTKuua.. e1l.l&.alla Tälttyish&t. 

011 miten 011, Ranskan ulkOJl1n1ster1n ...... on w

della vi1M pIl1v1n& ollut pedU vaike.. T1lanteen pelaa· 

t1 va1n • etU DALmD:ll, 30ka ulkopol11tUsesU oli .a

hemmln komp~tto1w. he~1 w1m1 as.ttaan kys~k .. n s181-

poli1t~1sest1k1n ~1tetylle -t&ydet-valtuu4et--l1n3alla s1ten 

sUlAen uhkaavlllta nl.yt~ä~ opposiUon paral,ya01du.ka1. 'lU

Ies Jopa lqs,.eka1: oliTatko D.U.ADIli2 3a Geozsea BONNft. 

3014en Tälil1A kuten tUDnet~ on Tal11aaRt v1s.1 (tos1n 

_Daat1 U101~ltu) er1ll1el1a17a auhtautull1.a__ -ak.elUll

t • k t 1 1 1 1 ••• t 1 Ja taha1l1 ••• t1 Jak8D8.t 08 __ 

3uur1 tlll& t ... Uä 30tt., Jo. tohen l1n3a oaottautula1 

TUrIka1. to1aa pelastai.i Ulat... ..0. eata1a1 hall1-

ftkau kaat1lld...... JIlau. .u.& alkDba vola1 011. arna....... ~ 
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'l'ä stä Joudummekin kysymään, mikä on ollut HI'l'LK

RIN s yv in t arkoltus t oimie.saan r ahan suunnalla niinkuin 

hän on to1.m1nut.. .Lulee tällöin aj atelleekal seura&Y1a mah

dollisuuksla. 

On kleltämätön t081aala ettA MBnohen1n jälk .. n län

nen damokraUol11a on ollut auur.mp1a menelltykaiä cUplo

maatU .. lla db alalla kuin us.l1vallo11la. to81&81a 

pani monen valtlomiehen uskomaan että HITLiR h.sltoi8i 

uu.la valtauao'ttelta. I tallan rajut ja pIiLaalaa.. .pIo1k.u

t.tut hTökkäyks.t Banakaa vaataan eivät 01. Italian 

ta aks.llin .1-kuuluvissa mais.a ll~" aivätka liioin 

CLOlDn monet v11m..a1kais.t kÖlpgähdykset. 

Bnglannin Tiralll •• n pOliti1kaR •• lvä kaDnaDOtto 
x) 

Ranskalle annettav&an apuun näh 4eD. Yhdy8Valtain muUttUDUt 

auhtautwainen ~ppaan. .rugos1&v!aR tapahtumat. Unkarin 
xx) xu) 

pUm1 pSaterin von DGmDYn em ja li.lgian pula, joiden 

x 
Bn voi olla r.kisteröimättä, että era. .uuri h.l ............ -...

ra.en aaMu.l.ehti painatti sbull. 18 CH.WBRlU A!Nin suuren il
moituksen alahuon .... a, jo.ea hän lopulli .. ni 11ma18i BDg_ 
lannin Ranakall. annettavan avun autOlllaattl81l.udaa. siVulle 5 
Lord lULIJ'AXin .lIIIW1l.ais.n Il.moituk88Jl ylJl.hu"...... .eldL .i
vulle 11. viell.pI p.tl1til1l1. lCng]8Q1!in eot-1p111t.r1A dM
laraUon Ranakall. &nnr-ttavaR 8D8111&18en aVUll matlll1"iaal1 •• -
ta llUuruudaata. 1IIann.maa:ua näitä e.Utyka1& on • t".t't}' 
en.iluokkai.1na hietorlal11e1na tapauksine. 

xx~ ole n.IlhnTt SUOlleJl lehd1saä ma1n1twa. .ttä v. DIRBDr 
polnutuu .akaalais .. ta, UDkar1in DIl1ataakaeni 1700-luvulla 
.i1rtJDMaU perheaau n1ael.tA mmmICIIB. joka noin 100 
vuotta .itten UDkaria.a aateloit11D. 

xu.l.ian1 .i ole eDI& rapor'toi4a Belgian tapahtumista. _t
ta rohk.nen kult.nIdn vUtata .iihen JIltl 81e11& oloni 
v11_ aikoina raportoial n1IIltta1a _u. nuoaa kpn1nk,
eotbutuainen p&1-.a po ttuJrt:.. lII.Dea t'8D&&U1nea Sallo
t'obi--. joka vei Alut 7b.te1etoå1n\aaD aivaa tola1l1.,... 
zuetult.il1a gallotobl_ taipna1.t .. na.' ea kau ... nhtaDtu-
m1a .. 8aka_~_ katooll ... P'lol.aea lI8tezoceen1.Q78 1'.a. ..ikat 
elvlt vol81 .......... uual.t. v&&l'aU1.1ata palln .. lI1ka ~ 
-.0 GIl ~ Belc1alla 8akaan .lU. v. 1va6 ant .... t. ~nbl.]] s.aat. 
talatutal 
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kaikkien takana plllee maailmanka~80muk8elli8ia motl1ve3a, 

ovat todi.tuk.ia siitä et~ä akselivaltioiden ympärillä on 

alet1öu vakavastt tarkistaa oh3elm1a. 

Mikä tullsi olemaan reakt10 HITLERin puolelta ~

hän kaikkeen? Sellaisenhan täyty1 tulla. HITLmin Ultll, 

hänen kannaltaan katsoen, taaaen to1m1a - 0.ak.1 akseliJl 

vahv1stami .. ka1 3a pr •• Ugensä Udäm1akal, oaaks1 paral7-

soidakHen lJLna1valt03en vo1mkkaau varv.atautUDd.aen kautta 

.yntymla" Olevan, hänelle epae4ullla.n tas.painon sot11&81-

l1 ..... a m1ttaauhteiaa.. .Tokin .akaala1D.8Il lehti aano1ldn 

etU Prahan tapahtum1en kautta balansa1 3älleen on aaaY\l

tet~u. 

MUtta to1selta puolen e1 m1eles~ voi olla a3at

telematta seuraawasti. ~ e1 voinut olla .okea s1lle 

toa1aaialle että hän, hI.1.kI.ilemiLttömlaU rikkomall. vanhan 

teeaind kan.03en itsemlUi.rtU!I.m1aoikeudeata ott1 suuria ri.ke3ä 

pUllenea. .Toa hII.n - nlln täytynee de4uao148 - JcuJ.tenkin 

näin teki, n11n hIlDellJ. täyt17 mieleatäni 011. pitellllliUl.e 

tahtääv1a arummitelJlia, 30iden hIlnelle bUl!löttlLv1en et.u3an 

r1.Jmalla tl5.ml moraalinen tappio on vll.hä1nen. Nainollen 

lamaa kyQJVk ... n: a1IdL on oleva .eureava .-Itel? 

Sl1~ .eur ....... s. r.portissa. Ra301tua taa. vain 

mainit .... an että kaa eilen aterloin Aoa46m1 • 

• ~ 1I1..a 011 palJon korkel~a ranakalaia1. Johtohpk1 löitl. 

3. d1plomaatteJa laa& J. a18. lI1ellala oli e;-1t~ 

kuloiuJl. vaDha OAUl mx • .wl peiUel..attlL luul_au. ~. 

l .... anaa a11hen .,. ..uraav. krii.i ta!.. blaan ta.1kka 

nelJILD. Iamh'lcl8Jl JmlIläua. JOlloin .0tH t1 MM vo14a !lU

taa. 
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TIainen käsitys tilantee.ta 011 seuruea tä.mlU 

koska tshekit eivä t i tseään pUQlustaneet.. ei heitä. voitu 

soti l aalli.esti auttaa; mutta tuleeko se maa, Jonka kimp

puun ensi kerralla lcI.;ydiLän. itseäiLn puoluat.amaan vai e1lcö. 

Tä.s8ä. on tilanteen arvo.telun ;ydin. Siitäkin seuraavaasa, 

tekeillä. olevassa raporti .... 

Kuulin Sve1 ta1n lli.hett'il.U.n aanov8ll m... CJIL-

. LAUX'll. Ja senaatin ul.lcoasiainTaliolcunnan presidentille 

BJmKNGJm'lle, etU hiLnen maanaa tulee ehdottaaasti puolu8-

tantumaan aaein Joa &en lc1mppuun h7öldltiLiLn.. luottaen s11-

hen että. ueellinen apu läDne.ti annetaan. 

OSUSKY.. Tlekkoslovakian onneton lihett1lia. Joka 

myös 011 1&aI... luu11. etU Rumanian TUoro nyt on tulos

aa. (SiVUDUtnnen sanoen OSUSltY on 80piDut Rana1can hallituk

sen kana.a. Ranalcan Berl11n1saä. tekeml.n proteatation seu

raulc aena , ettl. hiLn ainakin toistaiseksi 

a .. ) 

Kukaan tilllli ei yzdrrK, lI1kI. pakotti IUCiUn it

aensä liLlltemlULn Berl11D11n. B1lci kulcaan liioin JDIIlILrrIL et

tä hIln Ja TMlddan ullcom1n1aterl allekirJolttiTat maana. 

ltaemurhan. lUkG kuula otaaan 011&1 ollut o1lceåmpl _net

tel7? Xauoan &11hen etU tUlli. Jo lfInolumlata aukka 

OA ollut hJTiJl TI1hID TarJIIIO~a t1ew~a 811tä m1ta T8uko

aloTakiaaaa T11.. kuukauaina todella on tapahtuJmt. OA 

.,Oa tlLhlLn lqa1Jll,Jk.en Ta1lc_ tlllta taaiJl TaatatAi JIOILen

la1da huhuJa on ll1JdteeUA, .eUa1.1ak1Jl että 

JdaD .foh~n1a.a pUri'" olla1 o111d HlTJMB1a rah8Il Tai-
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j kutuata, etu. Prahan t oI vottomuu8 rUppu.l XnglaDnin ja 

Randan kannasta vl1me syksynä y.m. 011 miten 011, ja 

va1..kka moraalinen Ja aineellinen painostU8 THkk1an presl

denttiin ja ulkoministeriin Berl11n1slJ& 011 kuiDka suurI 

tahansa, täytyy hä:almästJl. hei411.n menettelyUn. 

Palaan m;yöhemmin Ranskan sisll.ia1in asioihin, jois

sa kuten tunnettua on huomattavias a selvII. vak1intumlnen. 

HUttU tässä tOdeta, etu. HITum on Ranskaasa tappanut 

kanaanrintaman ja vienyt kaikista er1m1el1snrksistä "uol1-

matta eri suunnat lähaJlllllll.ksi toislaan, m1au. on seurauk

sena nyt se para40kaaalinen totuus etv. DJLADIiR hall1t

... parlamentUenemm!stöll.l., jonka suurempi puoliako vi1me 

vaaleissa lUi.n88'tl kansanrintamaa vaataan. johon DJLADIIm 

silloin kuului. Hän hall1ts.. s11s samanla1.sella enemm1s

töl.ll. ku.1n aikoinaan vuosina li&6-1S hallUsl POIHCABB. 

s.o. parlamentlll., joka oli hIlntlL vaataan valittu. Rans

kan parlamanterl.a1n elaat1auus el voi tulla aelvemmin DIL

kyvlin ku1D. nII.1su. kahdaat. ea1aerkl81ö&. 

LiIllLl.n vl81& etu. m1mm ens1mll.inen vaikute1man1. 

kaukana Perl1sIat~ lukieaaan1 Prahan tapahtumiata 011 se 

etu. HI'fLBR - MD. l1a1Lkal m1nIdL ylemplllll olen hll.naa 

mahd. IIOt11velat.- Jo ma1n1Dnut ... tolvol Prahan valloi

tukeen vlev11.Jl Raakaaa. HUa1a..a oppoaltlocm hal.l1tuata 

vaat_ etu. UIII kaatuisi. JoUoia tuakin ol.1ai voitu 

vil.1UU. uuUa IMa BtmI1a hallituata. 'l'I.IIII t.- ol1a1 

vl~ JliU &na&aU-t.". ai.laiia kOJlt11kte1la1a. 301-

loia YDSSOI.In helpo.i. 8 __ &nat .... o11a1 vOla" 
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ahma1ata osan siitä ohjelmasta mikä hänellä Väl~ere8a1 

on. Tästä vaarasta pelasti DALADIER tilanteen Georges 

BONNIT 'n pysyesai valtioviisaasti kyllä kulisseiasa. (Totuu

den nimessä on kuitenkin sanottava että DALADIIm'n en_

mistä ei ole niin suuri, etteikö jonain plUvänä lähitu

leva1suudeaa~ kläDnähdys voisi ea~. parissa- kolmeaaa

ky'JIIa.nesai radikaal1aaa tai fiär'1mmäiaeasä 01keistoa8a ta

pahtua.) 

011 miten 011, 018D11118 tulleet hetkeen jolloin 

vain toimet 8i vätkä aanat ratkaise aaioi ta. HITLIm on nyt 

itsekin y:tllIIIärtänyt J ettei hänen puheisiinsa enää k1iunite

tä aamaa huomiota kuin a1kaiseDlllin, ja minusta on Jo 

kauan ollut turha odottaa hänen puheitaan, käyttääkseni 

d'ORMBSSONin sanoja, 

un!veraumille-. ClUllIBmLAINin puheet OTat varmaan Ti~e ai

koina merkinnee' ainakin yhtä paljon jollei 

non viime a1koina. a.o. Prahan tapahtumUn saakka. sillä 

niiden Jälkeen puheiden mer.ld.tya kait tulee re4uaoitumaan 

entistä Tähempl1nl 

Lopuksi seuraava refleka1o. Toiselta puolen ei 

voi ainakaan kukaan. pienen kansan jäsen olla tOivomatta, 

että tahe1ddllUsten vapaua ja itaeDli.1ayys palautuia1Tat. 

Toiselta pUolen taaaeR ei voi olla aJattel ... tt~ mit& 

lIIUl.11atukaia maaillllaaaa tapahtuneekaan eunenJcuin sUhen pU.s

tabl 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o V &[ / (~ Pariisissa maaliskuun 2~ p:nä 1939. 

I ~ I JJ. 

6' 
Ulkoasiainm1nisteriölle, 

HeI 8 i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasla1nm1n1s--

teriölie raporttini Pariisista n:o 3, joka käsitte

lee aihetta: 

rluomiapälv& • 

UI '1:"" 



• 

PARII 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 3 .• ...... . 

8,+'11s1 ssa",~ .. p : nä m.a~;!,~S! ... kuuta 19 .39 • ;, 
Asia : Huomispäl vä . ........................... ... 

Lounailin eilen -saksalaisen lähteen1" kanssa. Kuten 

muistettaneen hän syksyllä minulle san01 HITLiRin v01ttokulun 

jatkuvan, vaikkei silloin vlelä tietänytkään millä suunnalla. 

Hän omasta pUOlestaan sill01n arveli Ukrainan tulevan pä1vä

j är j estyk aeen. 

Hän kertoi nyt 
@ 

seuraavaa. Joulukuun alusaa SCHACHT, 

GÖRING ja SCHWBRlN-KROSIGK aaD01vat HITLERille Saksan tilanteen 

e1 enää voivan rauhassa jatkua _jollel menoja vähenna'\it taik

ka vientiä suurestl lisätä (tunnetut sanat "lisätä vientä tai 

• kuOlla") taikka "keks1tä muuta". Vielä ennen joulua HITLKR 

011 tehnyt päätÖksen"'. Käslttäen ettei menoja (s.o. varustus

menoja) voida vlLbantU. eikä lII\YöskU.n vientiä lisätä, Saksan 

oli pakko ryhtyä · uus11n ekapanaiosuunn1telm11n. 

Xertojani otti seuraavan vertauakuvan: aivan kuten ger

maanien kansa1nvael1ukae~ aiheutu1vat uusien laidunseutujen et-.. . 
s1m1spakoata. aivan aamo1l1 Sakaaa ~ yllAp1täAkseen varuatua

taan ja u-.umsa on pakko etsii. uus1a raaka-a1nelJ.hte1t1L. 

TämI. on autarkian a ja o. Sen rinnalla ideologia et n&kökoh-

4at k •••• ' •• kuten kansojen 1tsemlärllm1eo1keua ovat väbApltö1 .. t. 

JAKELUOHJE : 

.......... .. ........ .. ~.~.~~!I~ . ............... ........... . 

IIE 1 : A . , 

".k.luohj.m.lI.j. : 

T.".lIi ...... 
T.".lIIn.n j. lIaIk.1 ..................... ... mlnl.t.rIOll4o. 
EI ulkomaudu.tukMn tledoltukalln • 
EI ulkomaaeduatukaen. multa ulk_laInminl.terlOn tledol

tuk.nn. 
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Mainitsen sivumennen että Figaron tunnettu toimit

taja Lucien ROMIER tänään kirjoittaa samansuuntaisia aJa

tuksia lehdes8&än. katsoen että suurimpana syynä nykyiseen 

konfliktiin on eroava1auus mS811mankatsomuksellisisaa käsi-

tyksisaä toiselta puolen va~a.aa.ta kaupasta Ja luotosta ja 

toiselta puolen valtion käsi~sä olevasta talouspolitiikas

ta, jonka eroava1suuden täytyy viedä nyqooSakaan ja vanhan 

Bnglannin vaaralliseen vastakohtaiauussuhte~en. 

Samoin HITLER oli silloin päättänyt toimia seu-

raavaasa järjestyksessä: 
v 

Tseklda. Rumania, Puola. Vasta sen-

jälkeen tulee Ukraina. joka Jo merkitse. 8ns1mä.istä aaltel
/ 

ta HITLIR1n suuren suunnitelman t1elllL bolahevism1n kulds-

tam1seksi VeIläjälllL. Kertojani vakuutti HITIJilR1n ei luopu

van tästä suunnitelmasta. Syksyllä puhuttlln Ukrainasta en

.1IIIä1aenä etappina. TIDIIL 011 .reh~s. sillä Ukraina on oh

jelmassa viimeiHlll.. Onhan mahdollista että tällainen huhu 

plAstett1in tahallisesti liikkeelle. 

"':tertoJani katsoi että ohjelma Puolaa myöden toteu

tetaan viimeiatään ensi vuo4en lopuasa. Hän arveli Ruma

nian vuoroJl, m1h1n eilinen kauppaaop1.mua on ens1mäinen 

etappi, tul.e'Yan noin lokakuussa. b v01 olla täbän huo

mauttamatta, että yleineJl Jdinto tUlli. ja kuten olen ol

lut )'JIIIIärtIL'Y1JlI.Id myösJdJl Lontoo.... lcohcl1atuuJdn juuri Ru

man1aan. 

Bdel11.e.8I raport1a.ani lauenmpn1 arvelu auurema1.

ta auwmi1oelm1.ta. jo1cleA e4ll1' .-1010_&10 kan80.1eJl 110 ..... -

r".botkeuatH&i •• lIaopudaen ha1'at 'Yarjooa, OJl 7ht&pU&~ 



• 

• 

tämän ertojani esityksen kanssa. Loppujen 10puks1han Sak-.. 
san m&&1lmansodan aikainen itära,Ja kulki suurin piirtein 

samoja linJoJa Ja periaatteita ~öden Joita HITLER nyt 

suunnitellae. 

Jos ylläoleva pitU pa1kltanaa, Ja muutenkin I voinee

it~ tOdennäköisenä, niinkuin Pariisissa arvellaankin, ettei 

uusi iaku tule aivan ensi kuukauaina. 

Ainoa milcä voisi HITLERin suunni telm1a estU on 

Italia. I.IJSSOLINIhan ymIIIiLrtää että s11l& hetkellä Jolloin 

suur-sakaa on luotu • yllämainittuJen puitteiden sisässä 

HITLKRillä . ei tule olemaan mitään intresa1l. auttaa MUSSO-

LINIn mare-l1Ostrum.-tm.elm1en toteuttamista. s-äinvaatoin HITIBR 

ailloin tulee olemaan t;yydytett7 tani'samatta pelätä so

taa tai tarvitsematta pelätä häv1&Tän8ä, jos sota syttyisi • 
• 

Rinnalleen hän tietystildUin ei Itllloin halua suurta naapu

ria Väl1msressä. Mutta tä~lä hetkellä. vielä HITLER on pa

kotettu YOSSOLINla auttamaan, minkä tämä myös itse ymmIr

tUe Senvuoka1 kertoj an1 ei pl t~ lainkaan mahdottauna, 

että ennellknSn HlTI.1m pl.äaee menemään Ruman1aan, Vlll.1mere8111. 

vol ... Jotain tapahtua. Toiselta puolen kertojan! huom~t

U m;yöa 8iitl. etta awz. 'rw1is J .n.e. ovat vain etappl-

81g1laaleJa, a11l1. aivan kuten HITIJmin sUUDn1telma wrJd.1 

toteutwaaan "Kain x..PP1Jl pohJ aUa. 8811101n 1IJSSOLDlIn suun

nitelmat ulottuvat aiihen mare-noatrua-rajaau aulck... Joka 

on kaiverrettu 8e1nååD Vla Dl,peron varrella. On mv ..... aa 

etu. v11aelnen suvl taaoiaUkDn_l.11 pUUl Ja~ taiate

lua ei &uin Ja DJ1butin Pl0lena vaan taiatelua -.ta 

bol ab ... 1aoltuja '"'*ratio.1a vutUll. ..0. keke ohje',. 
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puoleata, K.rtoJani luuli toa1D ~ettti. HIn.BR, joka tietya

ti tiLmlLn kaik.n yDIIII1rtu. Ja Jolle sota Välimeresal. tuUai 

.rittäin sopimattomaati, sittenkin hesitoi. 

Mielestlni n&mI kertoJani nlldSkohda". koska ne 

ovat loogillis.t Ja aSialliset. ansa1"aevat huomiota. Vali

tettavasti b&n .i ole ko*aan rt.lä .nnu8tuksi.aaan tai 

a1Dakaan n1idan pläpl1rt.isa& .reht~t. 

Lontoossa .uUDn1tellan coordinatlon 48a torcea to

t.uttamiaaahdoll1auukaia hän piti byTin vähäpitöisiDL. Viit

taan siinä suhteeaaa tämlnpäivälseen salaaähteeseen1 n:o 31. 

Jmerikan YhdysvaltoJ.n &plIUJl DAhån-1I.In ei kiinnitt .. -

nyt liioin suurempaa huom1ot~ koska siellä kaikki nykyl.in ... 
kulkee sisäpolitiikan merkais". koska oppositio ROOSlv.lLTi. 

vaataan on tavattoman suuri Ja koalta kuit.nkin sakaalaisen 

aautuks.n vaikutua Yhdysvalloissa on prosentti .. sti melkoi-

nen. 

BapanJaan DALhden, mi.... Madrid kait pian taiate

luUa antautuu, b&n katsoi demokratioJen t.keTiLn sen suu

ren .rehdyk.... että lUuleTat voivansa halvalla rahalla 

muttaa hanoo--.~aIl auhtautWlliata eri blokkeih1A. TlLs" 

yhteydesaI. hIa ei ilman syyt.. hUOllanttanut, .tU _lamaln 

Ja Ranskan ao4an Jälkeen toiaill. maille antamat laiDat 

OTat kl.ytäJmölllseaU b"aoell JUnn.et aivan 1mlclcs. to41a-

" taen, kute ball aao1, _lallllm per1nnlU.a.1l oi tJ-katec-ak ••• 
II 

JoU. raha Oll kaSkk' • aaMeea nuran kollllka. ( .... taa 

a1akI. ylamplnl kerroin taoi. ROMIJP'1l talll&Jl kirJ01t"aT.-). 
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Omasta puolestani lisään että olen pitinyt PS

TAINln nimitystä wnba8sadöör1ksi FRANCOn luona erehdykaen& 

tai ainakin varomattomuutena. koslca iskuja ei tule puut

tumaan Ja koska PETAIN on liian symboollnen persoonalli-

8UUS ottaakseen vastaan sellaisia . iskuJ a, Jotka vähäpl.

töisempi diplomaatti voi pistää taskuunsa • 

Eräistä mui sta keskusteluista seuraavassa raportis8 

ss.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

5:0 ~U1 - /60 

UI '1: A 4. 

HeI. 1 a k 1 • 

Ubeua UoMa kwa1oUt_a Ulkouia'w1n'tt

terUlle ftpOrt~1n1 Pari1s1n. a:o ". Joka Jca.tUe-

1.. a1hette:: 

Li.iI Sl1 .. S ___ • 
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P ARII8I SSA OLEV A LÄ HETYSTÖ . Sä i ainen . 

RAPORTTI n: 0 . •• 
1 c 

.. 1 '~l 'T,,- J' . . Parii.i ssa 18 p:na -.11 .. k u u ta 1 9~i....._ ...:::: . ____ . 
, 1 . 

--1.... . 

....... 
Li-": ' 

As i a : Ie1. dl. , tilant.u"" ............... .. 

Slihen lI1JlJdL olen ano_t raport.1aAD1 n:ot a J. a 
.!ldL pltkiL.... .al.elbh .. 8b1 n:o Sl - Jolta HelAhld 1. peril

le tul.l. ...... pahanl lQ'Gh&at7l1! ..... ku~ .. tl a - s pU.-.. a1b1-

-.paa Ulamaetta - .1 ole oletlUMnl palJoakaa U ... tUdA 

... lel.l. tUli. Ä.tk.l1&. 8.ur... 011 MIlnoltal !De T n p,'kIrdln •• 

... ua1DJdJl .rU4tI1 puu.t.luJa. pohJalla. 

DI.a Jlatm'1D t01ll1U&.11n. k.nol II1Dul.le .eunaY'" 
Bib:L 011 l.;S. .11. Prac1D uaaatult .. 1l aattona U'R1allt to1a1-

~ ....... Jamnt.l.eaM .. ~lrUl puolen. nlJtome.i a1a1. re41oullU

.1 .. Bo1D klo &1,. 1lJIolutt11a Berll1D.1n 1"II410n •• • t .. ... 

lI8D& J'bI. II;fDbUIl tul" n..l& .r1lto1un 8oD4erti ... , (.-.b'
na. U.40Uu. \apaILtu1 lIbohtn1a .a.ll.&). EertGJua1 011 JIAIIIrt 

Imule.. 11&11;& laattuJ. U.to.t.. J. .toaku a Uao1ua ,.01-

la PniI1.t. tuUlda .. l"-h... .t .... kerl'OUU. ,,1;& ~ 

k ... Ul. -.ka .*-alaid. pe!Io1lap1delU1D ka • ••• ItroU11a. 'rh-

1;&. kata II;fÖ'ab ., ~t .. a oaot'-tui, ... alILee1l1"na.- _UMn. lnot

teea. bno.tu1 .. Uu1 pt.. JoaJaua JUto1ll1U&.1s.,. k ..... 

~' ... 11 •• ,. "maU ••• _ TaJ .-Ida .~7tA7 ••• 111& u' ....... 

BO ... · _ tI,U. 1-a·t 1.1Jd •• te. --.rt.abeU1111a kauaa..taka 

JAKELUOHJE : 

._ ............ ' ... ·lU" ......... . 

UE 2 : A ~. 

J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. ............. ....... mlnlet.rillll • • 
Ei ulkomaaedualuk .. n liedoltukailn. 
Ei ulkomaaedualuk.aen. mutta ulkoaaialnminleteriOn t ledol

tukailn. 



• • 

J J !I 1 I 111 1 ~ i I f i II! i 
- E 4 1-, l 1 ~ iMi i r 

:r 1~I~it;:ft~ll~ i fl:~ig 
a & ~ ~ 1 I J i ! ;: I ; ~ ! ~ • i ~ i ~ 
! i a r _ r ! i i ~ D I ~ -- i .. 
~ J-I ·IJI~·& -! ~ ~ i ' I i t ' I ~ a i : - ~ ! l r 

· ~ ! , e 0 ~ I ~ ~ ~ E a - i ~ i 
1 ; I ~ I I ~ I 1 i i i I ~ I f f; 

:1" r .. i 'I~ liJlsllt1:: ! : _ i a 0 I • Q : i I ~ ~ a ~ ~ a E 

;: f 1 ~ ~ ; ~ i 1" Ii! i ~ i i 'I~ , f ! 
I "'::i!! i 'S."iJ: 1 

~ ! • I I I Q t ~ ~ ~ i ~!! 
-='11'11 s" ~o f~i ~ 11 _ 8 I , I f ' 

: I 8 : B 

i = "1 i ! • 0 1. ...... .. 
e = " ft .... 8 .. ~ 

f ~ t t i 
H ,....:t 

I " r *' I 
M ! i 'W i i 

o ! i ! ~ 
H~··=Il!. 

! -, i ~ i 
I :: e ~ ! E g & i 
- • r:: ~ i g i ~ 

f i E , • • 



• 

• 

Joka ... lrall1.18aa pl1r.1881l ... .ul'.... b81k.1Id.a • GIl 

1Q"Y1Il -'-zopen1.nen J. 1n41Y14ualla.nl ... Irit.",.. 'fo1Mk

.1 tule. Qquetal. U."._I ~a1 4'On ... korbs.-d

k&IID ... lä_le_, t04.1U •• '. tilaat ... ,. - Jolht1a 7k.l

t7htletoJ. Uet,..U lukmJao''-t\a - en__ kuU .. , 

la1a.t J. leU.'k J. ko'unnek.l tlJ'1i7J'b.Ia k.laa 0-'-
t .. ulo.pU.a .... he1a opUala1a-. BorJalaluJL v1rk ..... l,JeJd. 
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Ja.tI 'ul .... a1au"'-- t1l1_ .... owa 

k .... al ..... yle1 •• -'1 an.lla& BnJa1n ... 01ttolmJpa .1-'

kRY... Joakam .1 ... IUtta.a.tl ... 181&. _t\a ka1kk1alla 01-

laa 1I,10aJd.n .11U .1oteDlr'n ... akuu .. t~_ - ,,_ tlllA .11t

'1& elakI. IQ'Ö. oaalt.. ftUb.'Uau~1l ,,_ 'YizalU.u1l p11-
z) 

r1.1l ... 1Ala opUa1a1a - .tU lIl'tLlll .1 ft __ Ut.le 18-

ka.a RU." ... anaa. "oU.l R___ alta PN'foao1e tl,11.1a-

t_ prowkaUo\a koe'.' ..... 11UII kuou..U_ .11ta ."a 
luote' .. aael.1aa .1 .... ul1unlrkda" ..... __ 1Ilo't.-

- llaal.auJaa ___ .... .ua &1-

DOa 'eIdJ& 1i&a8ll ••• n...... .1ota IDDIlba JIl'rI.a Yl.1& 

tuM. n .... l&. _ Ra.ke u.1.1" 

Ola p_l.U,,-.1 ~'a1 lUIrIrua' _ .. ""1 ... 

• ri 1'11_1 .... pol11ttle1.-., Up".,.,.U.le .. .1- 11,118 .. 1-

la1e1 __ • .101lla .1 ole P1tUa pel.11Ule\a ._.e. .1-
ketlllrSaJJ. _ UeIl ka ... t __ te .... n.n .. 
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'l'&t& tauRaa Taataa ... IQ'Ö. ..Utlk •• ua .. 
wai .. l., .tt& 0.. Jlanakan lehti.UI ~opa GIl ano.tellat 

LoJltoo ... _wm1t.Uu. 7U.ll1l"lIlt .... a.kua Taat .... Ola 

kuulla., •••• lIaUn'ln to1a1tuk ..... Et ~telU~ ait& .,_ 

t.. Lontoo... at.Ulln Julk1 ... U palma 7Ilh1.rlll ..... u. S

pepg" Puolu kant. 011 twm.t.. P1UlIIn lQaeäln ~

.. .tt& ~olall Taat.. 7Ilte1ar1a'.,= Dl.b.cIan lIoaknu 

keu.a tul181 JlO~._ .. " a .. 1h1a toa1aa1olJlla Ja ua-n~ 

t.1la1a, Jotka lIII.rIf.a1Ylt ... kalman hkaaoa1na 1t1.P&k'ia

ta n.llTouU...... Le 'r .. a'lIl "'ki rJoltu. -ta ~opa oli 

8U01WLalIlu TU'Ofta t.oA\oolle 011. Jal.ta1l.lllltta. Ola aIIk

aala1.en. lIåteeatl kau1l1lt .'t&, Id.k& OA ~t.T1a"'. 

BerU1a1aaIL nant ... kob 'blolrlr111_,n •• 

tiJdL ~_ lopaka1 Ban.kaltaan D.11n kn1n 

rella rl_", lIIUU.at. ll1~oauIadat'_ lIoakDftJl 

k. a111. GIl tuottemat palJ- Tano~ Ol.n tol.l

t. pv.ot.a Jnmllnt lauautt__ - .ikI t.... U'CUMDtt1 11.

De Tallea 11 ... o1keutuat. - .,ta l11Uo 110 ..... lean_, 

a pelaatemat ',aaleu a1ll.11 .ua ~oa lUt\o. .1 011a1 

ol.1ll' Ot.nA. 8eJca. olla1 TolJm. 111 ".tu. 110 ... _ 

... Jollo1a Ran-an ..... ~o Ie-.a ollal 

a. hla DIe. .7I~" .UI aUl& .tJcell& 

111tto ••• ua, Raneh1J •• 1 ollllt plaalMlIEIIJl \obo ..... 
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To1Me .,OaIdJa 111oUe1 .. "a .anoa eU. Ranak __ 

aa l&a1 Oll n.r.ntuaut Ja e.11IltJai.__ 1iull1lt 11... _1-
k&l' ........... IIII.rI. ... ku1n alaal .. , 01.M alkaYa' T" 

z) 
Jdlawa. TIa. .1 .. 1.... ToSlll."-1.eåa ~a pgo1u .. -..a 
tert'eht71l1_na - JODka BI"rta GIl herl.tt&lQ't& - _ to418-

tuk'&Il& .,0. _ eUI. eul TUokolla '~ahhTa PJ:eåeJ8ll,ta

Taal1 e1 l,bk... ole paIa.t lIl'ola1ao~a lUJdreel.1e. ~ 

.,. on poUl "la 1... p11NlaaI. PUltu bTl1711e aiTa nlUttn 

pI.1TU.Il ....... tvJa1e1l a1aa1na kAIlt11ktl __ 1"1111"'1. 

ftIII. Oll .Ue" aplna.... baou.a"a .U. toa1aa1uta .,. 

Ra.kI. __ • loppaJ&Il 10pab1 pl'NldnUll& el ole ftUl"ta

kaa Talt_. 01kaoQa .tU GIl 1lIIt._ eU. .u.w,oet penoo

nl11lauu'" , laIbn TUM &,jolUa PODIOJD Ja D01JNICWR'a. 

"at TOiM.' 1uok ~ ,..&I'lU. e1 ,'MU'.. gl.oriaa 

Ta. hl.'orl.ak1n k.hl'7klMll Ta1ku"aTaa peraooll&ll1.,. *
t1T1Me'u.. 1'1.'& kirJol'."... D&7ttl& .Uta eU. WlP'. 

al"-1Ik1Il nona UUMU .elh&llTuoU--.Mea. ~0å1a _ 

l1lul.'._ eUI. ~ .1 ~U.l .. 100- HIIIIk.,. 

DlT.mTP'1l .... Ja la.IaaIl p_1 ... Il'uriau .... 

111."... na' .,"... 11"'." TUae ....... ,a1Ila to1Jl1te-

hIl TUta t&7'naaUll kaU.. 30lal& II lIltuaaUou1e_ 

pltkla 111l3- k&rallQ-t .... ".la ,..,JoU ... 11DI& .'.rs 
.. _Dl hel" lb1IIIIILrIaaa a1u 15.1111" (11M) a.I.~61'_ • ... 
~0IIka 11db1 ha ., dl' .... "1.' /100 ..... ....lU • 

.... 11. UaSablMll.. 30aka edut"'a oU ..tn ....... ' 

.. ...MMoribl. ....Us.a tappio 011 711 .... . 
z) 

ml •• 'fIII& aI.W .. 1.. ..1... """ pii-te. DALADDa'. el
u... rMMt-. ~... 1dId"-l.ea '01..... ph,. ..... 
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P&1.&IID ~10kkJato4cNltult __ •• al Tol olla lteno.at

ta .UI. Jam -.uhllla pI.1TU _1 Uen kaTU enei t&Ja1l1l. 

RuIIau1an uuden auurl.l.Mt\1lU.1l et. p"whhtU"l U'P'RI8DOJl 

luona. tllllL -mU Puolaa Tl tltut.lu.ta. va1kka tie40 •• 1IIl1 

U.t7ei 011 ettt. RwIan1a • ..,iJl Ja 0 ... 1 • ...,l8ta 811--

U .. vltltut.l_ 'bloJddu Ultt~tUa. On ltuT ....... t. 

aekl. bI.Jl .tu. hILn.n l'OU .... a oyat lt •• kuat.lu .... ko.U .. 

ne.t T&heIltll. 1"UJU.IL1alai.-.altaalai •• n petrool1.op1Jmltaen Mr

ldt7.t&. Jonka a111&Jl7a. el Tol pUU lIIWLa ltu1Jl Trol_ 

heTO.... JODlta uu.-n1ata Tiell 8altaa on lqu..... _.1. 8J'1-

u. Ja t.lto.71tt. hUeila1eJUII. TalvGld. .. bl Hkl. RwIaId. .... 
x) 

ettl. B.lkanilla 71 .. n", ~ten T~'R'800 oli 

me RanKan Ja 'lhlg1eDnu aueta Ruaan1alle TaaraD hetkenl. 

KUn .11ben .n TolDRt olla hnaaauttsaatta. .ttl n11la luu

u... !Vö. ennen Janohed&. ~~'JlI8X) Tut .. l: ltJlan_a on . 
t..... 8Uht..... TUae k1IIlltau.1na noluo1lla.t taTalla. Jota 

ltaek1a ~ttelen·. To.l .. l~ ltultenk1n on .ttt. wdkllS 

Ue8.A. 'blokk1aJ atu. el tol8taiaalall 01. .MIIIIlt JI1.tI.IIL _u

ta ltour ... tun~_ aotoa ltu1n .ttt. IOIIJIIII GIl 1l.IIolU .. t 

LontooU. oln.... lNO~ Tala1. 

IIollannb tai SYeU.h ltbIppwa JtI.7dUa. IInta JLIIIIltllla .1-

.... t 01. ..Uai.ta Pn"tlaMt' "DlIIA eSWeJdn ..... ZIzeIL.

Zeln.. .. l ..... tl .ao!. 

.''''''SW h1tau4uta .aol Enllta lI.hetUl&a. ta-

CRU,. •••• t. na.t - .. ,um hSlrktttD _elJas-Ja kai' 

iJ · .. ole TlelJ. •• 1"11.1& 811_. 
u..ftJIduJL Pu118Ua _Bl ..... 
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t.... eUIL • .1otalJL tapahw.·. koaka JQ"Qo101... e1 kulMJI.

ka& TOl etttltSl1yl"$ JI1tlb tehd&. HlTl.D1JI. l'QOkabablD 

hil11u.1..ul. 

MmteJl. POLttDta plaeJI. k8D.u JI_HIII pelotti M 

U.l .. atl te:nWTa "_ol'al1eaUoJl. IQ'.Ul'l __ • Joka JI.IlIn' 

-.altaaYa .tlrlrq-d wiaeJl. tol.... .1 .. lb_ BrrID1JI. .1CNIrb. 

• .1eJl. MllPPaukol'ko.1eJ1. .10 kaukaa ka1kll. ..... 

• 

U-.1D koIlta ~ta1 palat\uu.1 Ben.keD ulkewlJlt e-

tvla. 41l'eote1ll' poUUC1U t s.a lwma, imUa bI.IL el , ..... , 

.... vlell .1llo1a 1I1UI.A llUl __ 1 '10kld-OIIoat--' .. ... 

ldM1 kUJl.t71 ku1MwIdD .11ba et'" lIAIl e1 .&DDDIlt BM-_ 

Ue4Il.1ieln_ ~pu vi hall1tuateJl. a1eUp1G8U" T'" _

lllUdA. Ilm eriko1 .. at1 1l1iel1D VedJIJI. .smneUa tlblA lq.,.
...... el bI.JI. .1iMJI. tab'OIIIl1i Taata1i.. .'ta JQ'6Jl.a1 e1i'" 

.10. 8Kaa _ BauD.1u ~ Ja _laDU Ja RaDäa .e" 

taYa1i ei'" _U-. lIDeJawek1Jl. lItocle.lkI1Mat1· tal... MJI. , .. 

1rrnI1. - .Ua l'11.-.tta b],oldr'-04o.a.an.. kel'Z'QJl. tIIIIa 

TalJL l t1tze .. 4oeaatat1oa. .111& qpabt,..1i T01Yat JIao

__ a 0801U_ MJI. .s..- "11.11. anel_ 01 __ pedA Y&1l-

lae 

ll11iikU. Joka p~o • ..aruaMlee polUU1a1a.a .. p11rel ..... 

....,1 81I1IZU_ -unaaa. lI1a" olJa lAa&. _eke' alateD Jaaal

le .. e' •• loldr'-otoatelaat 7'" ont Qt1i '. 1iuU.'. aU-

1& tatlrlrt Tuta _ art' ta B'Ylllp' • 

.1a lIIMa ~.' •• ea toNatt·'_ ns.JlRUl ft1a &11 •• UlAda 

laIa ta, ...... Irt· e_la itMl1 ___ Ula' .... 1. Wnle1-

leina l'&Dualal8t.ta 0 .. 
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ll.n •• 

a1J&JdL 

ul.1Jl 

Taikka 

nall .. 

.1Jaa 

aau_ 

KlU 'ul.. Sak.. JUh4. uulin 81l1IIIIllt.l.II11a, 

Ul.l.& he'k.ll& nJ,Jt.. .ao. Il1la. .n...an ku1Ja 

Jo aikal • ...t... rapo~.l •• an1 olen h~t.llut. .. -

1l1.1w1n.n on UlLll& tapahtunut .u-.l hllMa-."e. 

k71l1 N&&' lehdet II.,.",,, •• , Tunna .uu..um
~ 

aaOll_ niMI. .n 01. ""'d yht.T4UeIL u.1n1aa. Sen-
;, 

Oll Parl.-M141 Tar.1Dk1R 'ol ••• pI1T1D1 analJeotaa, 
uJlcloUla'a halua ... Ie' U,11 R, ED.a a.u. 

DIe, 011.1 h.~PJO 0"" 8ohl.... Ja TIhIa.n '"Ida, 

'901 todella - lIrlI.1IB1a _\0041' 'UIlt • ..ua - arY.Ua 11&

na .a1tU.~ l'&lWlta haU1tuJte.ll ••• ta. .wr .... , "'fn'

.,. 8IIllen1c1a paIltaanl .akaa1aS,lin p1U.J111l .nkI. Taati 

.au\a ku1D raJaoJ.DIl1lltau. Ja olen 1'e.pek\01_ 

ala.Ula'a 7". ltHDI.1.,.,."a. Jo. .UIi Jal.,lJ- 1.1_

nl11a-. lQ.Jaulla on kuU.nJdn .. kA.UT.. .,. u.1n1 ~ 

kirJ01tu. p~n_ lIMnn' .eJl8d.1oJlalaaa_ Joak1n 11 .... '0-
a1M1a .". Berlh on lelun'" halll\uk •• l\a 1I4ell.' 1_-

, 
ta_ .. ~ '.J... IDa k78J'1Il norJalala.Ua TbltaftlJ.l-

taas. oU:o bIa .. la.ta muUu'_ b&Il raJ01Uu1 TU"='.' 
... hal •• tal .1111 pIlTld olla ...... pIa- ,&1 Q'1rM'·l-

_21-. 

81\1 .,.-. .... ,.. T"'" Idnka 71"""' ola 

_,-, ltlo'dr1-040nw.aba t •• tIII.l,aJllh ltaUothS-, _ 

1' ...... _,_ta Ct.tlrtr• -_M_a laa111fte _qUl JDla.jol-·Ua 
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(ai18 1Q'0a aaaaea) hall1tuata a1.Up1c1.U. nhtautua1 ... t. 

JUIh4. 'b1o~1Jl. DM. lLI.t ol.n Taraa a1Ua .tta toc1.W

un bloku41 hedUa1d artr.s .. a raiYODpUlakaa.. ~0Dka .... -

aIl .1 .Slcllp hlLD.ea allaiaa'" aaid u.oa. ~oua ~ 

~_tuias... - ~oko V.DI.,f&n kaU. tai 8UOl'UJl • taput.-

m.a P71n ....... 

1I1I1U k7a~lI m.eU1e.... tul_ pakosta e.j.t.l-

1. eka 1. alun UrettGIdJL Ta11t.t~..... GIl .tU XanaeJ.Dl11Uo 

.tt.ktllrtaua tek1~&DA JQ't .1 .kaiato1. Ola Ialw~ -.u
t.U..... T11M TUode JmlIl.... aiJla kOl'OatalUl~. lIluDk& 

TUl"8111at. GIl ollut ~ xau·'nUUoa lMl"k1t:ra bppala 

kappal .. Ua r1kk1 ~. .ua hetld. T1el& tul.. ~01101n Utl 

kadut ... Uu4eIl JcollekUdt_Un .taata. Joka on nlllllLaall 

c11pl-.atU .. e n&Ur'Ull&la1auuteea. toc11ataa parhaite aito 

TalkeaR1 uus1 poAJa oa lOJdeUaT18.a. Pr.pa tapahtwu.t 

0'Id • J. tae... GIl ebkI. y1e18.vooppala1 .. U. kaDnalt. ka'-

aosa JlUcJa 1ldLT1Jl waSJanu - 87Tentau.t Juopaa ~

Talk_ kAa1 UM al-

te oa uaa l~.Tlaall a1l~ ~oka TOlÅ nkDuU101ta 

.ri 'b1old.t. ftaU .. l-rU1l .,.AakiD. altaa Wl"ha _ ol1at 

..u. ~1e pahe 1l1Ie.å. x:.ua1a111wna • .t..a .... ~a 

ltaUa Tola1T.t olla ..... Eua·Snl S S MIl - u8ka1l_ .

..... • kei' W.1..1Ma 'bl.T1U.lllQri'T8 GIl o11.1&t ~okD tie

dolllata t.".... tl ... ~ta a.a. iau.ui_ paly-s.ata ~a 

_ Ula.... ya1a1 •• 1ua ~oa. Dl'" GIl Q'Ilt~. ar.taR1a 

taiUT. c1Q1J-"1a _ tI.,,"1D nJL, .... YOiat J01Id.a Jrno-

... Ja .. " .... ~ .. _ ...s..s- T'.·'D1Uwat-. 111 •• 1'1.1 .. 

II. .. 1ablSa ~a8&k1a , ••• _ PftJIIIOl'" - ~. Ta1IMa 
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ailme ~""'klJl kuten tobOll. koska DleUla .Uta ku1tellt1A 

paita1 .uita nlkökoh~~a 0Il Jokin JllleeD.TakuutuahT04rD. t01-

.. e - ja joe melltlf. e.Ja. IID&1azmiD. hallitus 1q8J181 ku

b • blo~. _ TO~ elll&. JI1ltIf. 01181 oJlllell1alJlu. 

~ltellan T .. ~ta etta kant.... 1~.. .wa~ ••• t.... EaD

.a1D.l1Utoon. ~.. kolla.litt1Tit •• tU ennen awa.1ell kutat1Jl 

.1benU .10 e1taU ett.i hlatlf. TOUU Ula sortUU. oaot

~... Tlltt.··'Den pobJol.aa1a .. n PQolue.~~a.Ru~"", oa t1e

t7atl TOJaa. Im"a el lIheaJdULD. ....... ollia laW1 .10. a. 

r'nne]l. 01181 mahdD1U.uua Tl1tata XaRee'pll1ton kollektl

Tlte.UUn .. 11ai.... ku1.n ' aikal MIl .. rJdt7aU ennen ftio

plan 8Ot .. ~ erlLeelUaeati kuTitelt1J.a. 

Puallueet~d8.ta puhuU ..... llenee lupa ~. 

0Dt0 U761UUen p\101u.t~deD. poUl tUeta 

ta aowltMl1.ta aallla u.-ötaena a1Itana rso B1tler-smor18OJl 

_rloau'tOJa ~ohtaJan (alol) tulla 8ua11.ean lIl1lka Tuta-eem 

partiopo1kah k&7D.t11Jl, la ko.. ti.aD. etu. Id.maa ei Tol 

epl.l111. 8D.t1-~1kal. uakaU8Il IQ'öak1n IqIl7&. oUo aladot

t__ puluH .... c1N. -*aina eua Lo~ lIl1a~ 
k1a pal.1utuk__ lD.~. .1l&k&n.1a ".1oukotta1D.- kUu leh41a

.. OJa lt.D1teta, 1I1II1neri. YBJi-coSl"l)JE on o1knt.-.U 

'Il,._ttana~. _ .. Wboi. .. on UIb "'418to- k:1r.10itte

Jatapa venlLJana. IPJD' __ t&lla1Daa klr.1olUela U7611-

11.. PIOlun~... -at.td 

I)naJSp ella .l'Ulta polUUkoUa aJdak_ •• tta 

ollal ...... ...,. .... '-t1lkd .".. TUllal_ 17IdltJa (el

kA pl&t~) hDeehU1toa 7lelaDlbak.u .1atkoht.a. .1oka 

'-1U1d 'diM1.' tapu___ ~. .taial to18Ula tllal __ 
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4eD aJah..t~ YaUltooa. Ka1Jt.1t.en ya1Jl , tUre 4e 4ocna.lL

taUon t llllLn ajatuksen.. Joka ainusta tuntuu aiTIIIl mab.4otto-

1I&l.\a Jo kAytIDllG111 ... UJd.n toteuU-. ~t;ta teen MR m.
ka .. 1an-e'"en k.rto.fa lbl..1 kat.cwanaa .ttA HorJa Ja 

RD.ot.1A u] lmpe'nhtarU alta oUdTat er'nOllaSa.n .opiT.t te

keall.ll alot;ta_1 Tul.. lq8J'Meka1. lI1kI. "l'ldt,.. X..tnlU_ 

tGll pUtök.ill& yo1a1kuD. olla 1111811 talamJl.rJ-telall.. 811-
x) ~ 

tllhlll oa lUIIlRO • .atta1D. antanut ~an tucwtoua .. 

hl.. IQ'G. 1II11.tan .. kal .tU Q7aku1m alA... T~. 1 tae eh-

40Ul 'r~ekJl:D-aloYak1a1l J-ma Ja .ttA RDl!IODUN1D. t1UUl.UU s.,
toraat1au.tka oU .na1DllL1.1IL nauloJa Pras1n ruuai.arku ... 

JIiIII -t ... t- a.oSnkutp RanKan -~ .. t Pral1a1l.- YaJDtta-

Yat ka1k_ta opt1a1.a1ata u.u& .uht ...... 

p "SO/~. X7q1n .il.n 'luai 4'Oraa,u x.n •• tnl1Uto

osanoa pUl11Jt61tl. 0JIlt0 ollat mUUn PQlaetta XausdA111Mil 

W JODIam MD. orgaaDh !ll.lnt'tilalautl. 1Q'Iqt11ateen ........ 

BI.a yutu1 YaUUaaa Ja lmoaHa .1 bI.JLaJl ti.Mlk .... 111-

tI.I.a .. l1&1.ta aJat.llu.. 
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la. 

1/ .. '1'II1II1 raporUa T11aeht.l .. Sn_ 0Jl ~~

DTt pari pU ... U 1IOni.n adden kaauntun.Uu t.t&'f'ien1 

'f'Uokal. 1'1l.n on kut.n tUlUl.ttua CHAMBBRJ·Am 

koak .... an deklara~1oD. alabllon...... TILIIl .1 ... 1.1& ole tI.-

a1t~MD1 blokkSaoctonuna ... a& a1no~ ... R.,*U Ja 

Puolan riUaen a1lca1._en aoUl,aa.op1lmkHn uloUaaiata 

..,öa bsl8Dt11n. Toivok.- kuU.DldJl .tta ..... - 01.

...a al.Jal 71e11 "1e rJ'bII1t7kMU. .. ... aaru at'aaiMka1, 

Jolta kalkkia ubIt ... 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .. ' ~- ........... _ .... _ ............. . 

OSASTO: .~ .. ~ ... ~. 

• ASIA: . ......................................................... . 

~ U4 U1-dJ ~ ~ .... .(/ Il a.. -iJ ~ o-z '. 0 fJ- . -p . /-/ .IJ~- IH' 
................................................ _ ..................................... ........... .......... .. ........... ... --r ........................................................... . 

L- L·~tu~ #~~ ••• ••. •••••••••• ••••• •• •••••• •••• ••• •••.• •• •••••• ••.•• •••• •••••••••••••••••. • -.•• ".,# •••.•.••.••••••• •• ••• •••• •••. ••• •. •. .•. •. ••••.•••. •••••.•••• •. •••• ••.••••.••.•. ••. •••••• •.• •••••• .•• ••••• 

y l u /.:. ~ l' 
.... ..................... ...................... .. : ................. ................. ......................................................................... .! ........ : .. !...~.!. .. 

• 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 1;0'7 - / V Co 

UI 1': A .. 

J,~ f / fJ , ~i . 
i 11) '1 - 7 

UlkDaala1n!dDt.'e~ölle. 

H e 1 a 1 n t 1. 

Llba\&n '.'en tnDn101'taen UltDaa1.1pwd n1 a\erlUl

le raporUln1 Parl1d.'a n:ot 5 Ja 6. Jotka JdLaU\e

leYIt allaaa1n1ttuJa aihe1ta: 

.'0 5: 8",!s, J, ".Ua... Nwl1u:'n pgh_ 

N:o 6: _cm.' J, uJqaen Ulme, 



PARIISI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa lai nen . 

RAPORTTI n : 0 ~. 

Par11al ssa .. p : nä huhtl kuut a 19 3S1 .. I 
II • 

Asia: Rena" Ja Italla. 1 . ...... . 

.... D&l&9.lertn w4e.n teata. r. v 

DiktaattQrien pgh •• t alkaTat 1b& väh..min k11nnlt~ 

11e at& huOlll1ot... Ni1np& HlTI&R1n. 1.ak:.tu,1n.n puh. W1l.balJuha

ten1s.. on JIf.än1t tUl.llt Jll8lk.1n huomumatt... Viime Tl1Jcko.J.n 

pIlhetul.TU'ta on ldelt&lllttä .tualalla DALADDRtn tunn.ttu radio

pahe T.lc. as p:D&, Joka oli Taataua YTSSOI.IlUn altl. .nn.n pl

tl.mll.Jl pahe...-n. oll.n a--.1la aek& viU1en a.1Tltul:lk .tU 

.. tDD.01tuaiat... PuhQaatta s1ltl. .tti. ~ puh. 011 a&T,fltl&n 

pont.Ya Ja a1a1lltta.l tl&n Toimakaa. Jollaista p1tkaLn aik~aan 

Ranakaasa .1 01. kuultll, Ja .tv. .. t041ataa Ranakan T1sa.-
x) 

aikaiata voimistumiata Ja ltealtittrJdau., .. tarjoaa m.e1ll • 

• r1noma1 .. n lJLhtWtoh4an r1hty.a'-- .ri tteltJll&n ranakalaia-1ta-

11ala1aten ~t.14en Tl~a1ltaiata onn.tonta kehityata. 

sa-Ua Jam DAUDIDtn puhe HUZaaTana p&1:flLnA JU

kai at 11n. leh41atö sai hall 1 tuka.Ua JullttiataTua1 T11.ae ,toala-

RIIlaltan anae1,tan Tu-ta1ltai ... ta TahTiat.u.ata Ilater1aal1 .. a
t1 Ja mi.hiatGll1aeat1 lt1rJolt~ l&hetyatöa aot1laaaa1..t .. 
yleia • ..,Im-.l1t 1I&1DI p&1T1DI tark Sas a..a1n r .. at.l.S ..... 
Ja 'D&laUla1atea aotU~1r_c:aa1a1;ea a _aU1III1a1at.n..a 
Jdl)'lUl.1.u. ~.naa luNe • 

J AKELUO HJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIdk.1 .. ... ........ " ... minl.terIOlle. 
Ei ulkomuedu.tuk.en tledoituk.iln. 
EI ulkomaaedultuk •• n, mutta ulko •• lainminlaterIOn tiedoi

tukiiin . 



a. 

latua.. tapahtuneen noottiva1h4on Rooman Ja Pu1hin vIUiUA. 

Knten tunnettua jlt~1 Italian ulkoa1n1ater1 Ranskan 

olevalle auurl&hettil&l1le viime joulukuun 17 p:n& nootin, 

Joa.a n .k. LAVALln aopimnk .. t juliatettiin olemattomikai. 

Iuokaamme lyhyt a1lmäys tlhäa noottUn. 

Nootti alkaa ulkoministeri CIANOn vi1ttaukaella 

llhetU11iI.n kanaaa joulukuun a p:DIL kAymiULnllii keakuatelwm, 

Joeaa auurlihettiläa muka oli.i 

toivollUJtaen aUlla t1etlä, m1l1& tavalla Italian hallltua 

suhtautuu LAVJLin aop1mukai1a. T&st& e1 v01 aaada DRUta 

kä.1tyatl kuin aen ett& Ranak,nkjD puolelta 011.1 alet~ 

epl.1llJL nUcWn aopiJlwlten val1U teetti.. Aaia on ku.1 tenk1n 

n1.1J1 ettl J'RANQOIS-l'ONC&T'n kAynti CIANOn luoaa j ou.l.uJaum. 

a p:n& aiheutui .11t& etU muutama p&biL aika1 • .-1a 

(so/ll) ROOIIaaaa oli sattunut tuo kuul.u1aa u.mstraUo 

Ranakaa vaa'taaa. jossa aekA par~nt1a ... etU ka4ldlla oli 

huudettu Ran~aa loukk.-.1a sanoja, m1nk& TUoksi auurllbat

tUAa oli pakotettu ll.mol tt-pan CI.ANOlle nIL1an lum~~a 

("Tun1a, SUez, Koratka, Nlzza, DjlbuU-) olnan 

vuoden aop1Jmaten henke&. Jolta Raaata eclallen 

ltalai.-1tal1ala1aten auhte1da pohJana. SUurlAhettUlU oli 

aUDI. yh"terd..... Q'aYDT'. eikö Itallan halll tue t.. .1IIIID1n. 
x) 



3. 

M1ti sitten tule. noot in pUe1aäl.lyks.Ul, j oka ai

heutti a.n Julkaisemisen Rans kan puolelta, anaait... taII& 

puoll er1koista huomiota. 

Onhan niin että. Italian koko lehdhtö on huutanut 

huutamasta pU etyUn , ette i Ranaka DW.lta tahdo ottaa kantaa 

niihin TaatiJlllkalin Jotka Itali a 011.1 eel ttliDTt Juurl lq

aeanalai ..... noot1saa. Sanoihan Italian .k1m1D&aaldn Aak.t

tI1 • •• 81 puhe ...... , ettl Italia on torgslo1ggt obj.l.en.a 

ja Tut1J!!k8!Jl8a tuoa.. noot 1a... Nyt on ku.1tanld.n n11n et

tt. koko noot1at a .1 lÖJd7 • 1noattk.'P .anaa. Joata klT1al 

lll11 j onkinlainen o~el.DLa. Koko nootti on Ta1n osaksl Ju

rl1d1.ta o.aksl poliittlsta argumentat10ta .1lla .tu. I ta

lian hallltus 81 enU katso LAVJLin .op1Dl1atan ol.van rana

kala1a-ltalialaiaten suhteid.n pohJana. Ranskan lehdistö, 

ka tun". Italian tnnhkean 8111Patld Ranaltaa Jcoåta8ll. ei 

ole Mkiilu tahtOllUt palJ&ataa UU M1kItaa, ma:tta to.lula 

on .ttl Igmhaga. 011 pantu pubumellD puuta ha1.DlUL. On klait

Ulllf.töntt. .tta Italian ulkopolitiikan Johto n11D lnot\aa 

toi.ten ~1atbuuteen, .tU uå:altaa nl.in lIl8l1atell.&. 

Kita t111.. IIOOtln pollltti... arguaent&tiooJl. n11n 

s11n1. CIJIO naiTIatl tunnuataa 4lDam1..tR ol.Tan ~-Ite

l1an aiDoan Johto1augall, .ano..... .UA uus-Ital1alla (.l1lA 

Jok. on ayntYDTt Ktloplan Talt8akaen JllIt •• n) on ~a1a 

poUl Ulaia pJ'J'te1 tt.-. 

-.111.. Udltal on T1.lA 51atett... .tu. JIJSSO

LIliI T1eU JoulvJams.. 1iS'1 JulJda.atI llaoltti .tt.I lII.Jla1-

1& anU 01. "UlILa alu"l1hla wnaIU AtrlkMla .1a attt. 
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CIANO vlell v1t.8 keväänä aanol Ranakan aala1nholtaJalle 

LAVAL1D aoplmnsten olevan ranakalala-1tallalalaten .uht.14.n 

pohJanal KannaJllllUutoa on alU JlerklUlaem.pl lam s11ll. .... -

lln Ranska on tUlUlustanut iDlpttiUll1D. Ja akkr.41to1.nut 

lILhe ttll.lb. j01Dinkean Ja kelaarln luona. On myö. a)'71l. 

muistella .ttä vl1l1i1 pUalllaenl bglann1n Ja Itallan TIi.

UlllL JåI..7471.... neuvottelula_. jotka pll.tty1rit ~eUuUJl 

80piDllkaeea. el P9:hUttu aanaakaan ei 3leziata e1kl. TImi

.1.~, va1ltka JläJIIL mol_t varm.an yhU auur .... 

kilano.tavat Bnglantla kuin konaa Ranakaa. Adr •• ai on all • 

• elTli.. 

Kim D.u..w:nm puhe ... aan vehvaatl koro.tl alt1 

tI Ranska el tule hyYä,llI luovuttamaan ~lnale.keflD 

ran.ka1a1.ta aaata ... m1kI. tletystl, oUpa .e a1tten 

tu aitan JyrJdl..ai suodasaa tahanaa, e1 eati Ranakaa neu

voUelemaata SIlez1.ta, DJlbutln .atuaaata, DJ1butln raut .. 

tlea~ eikA itallalaisten oikeuksi.ta TuDi.1 ••• 1 - bia tAl

li. vi1M ki.dual. 'tarkoitti .atu. •• Uai.an tll,mteen ayntJ'

a1stl etU Italia vuoden lil5. Iil' Ja lili aop1llllaten 

pezuatukaeUa vola! vaatia 1 t.eU.an alUMll1.', kD"8I1.~ 

.UtI liiti .e .t1 .aanut rauhateo... Ja JOQ alU. ao4aD 

alkana 011 luvattu., 'l'I.aaKhln on klelUIII.ttl RClakan J' 

bglannln, Ja var.1nk1n _1ann1n. puolelta 01 ...... bDlAJl

pariatouakola.t .. 

Jov.4u1n I.aJcettaln .,ttwuJ.ta tutustuaua ed&a .ek
aala1.en alkakauaklrJan vl.11tybell& eraa ... n ltallalai ... 
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5. 

t .oks •• n: TOSCJNO: Storia Diplomatioa 4.ll t InterTento Ita

liano. (1 - II. Bolof91a liSl-6.) TlLssl t eok..... tekiJa ko.t

taa eritellJL, mistä JOhtuu ettl Italia rauhanteon ... ]11n

Jaos.a Joutui huonommalle puol.lle. Ens1nmKkjD tekiJa ylei

.eni huoJISUtukaena mainitaee, että italialaiset valtioll1el1et 

pitkin matkaa olivat huonoati valJa1.taneet eaiintym1stii.äD., 

mu.tta enn.nkaikkea että Italian ulkopolitiikan JOhto, JOka 

luonnollisesti ei vie1& v. li15 voinut täyain laskelaoi4a 

TUrkin häviiim1ata Ja Saksan .Urtoaa14en Jakoa, k11hkdati 

keakittl kaiken to1a1ntanaa A4rl~. TIml tekiJKn lI1eleati. 

helpotti Englannin haluttomuutta .uoatua niihiD ela4r1alai

a1in vaatimllkaiin. Jotka Parll.in rauhanneuvottelula.a Ita

lia huonolla ~ne.tyksellä e.ittl. HAomaan t~ kirJoltet

tuani ettl p(trt.inax alkakausklrJanea vU.-el .. aaä DWIleroaaa 

(1/.) erIttelee a8lll8ll8UuutaiaeaU D.lL.W:rm'n puhetta, pitäen 

mahdottOlUlla ettIL Ranska vol8i Italiall. antaa en8lllll.n lal1n 

m1nJdL se m;yönai l~ .ta mihin Italia .Uloin, huol1aatta 

rauhanteoaaa klra1m1.tlln tappiOista, suostuI. 

On lIlUut8n rill.rin Ja h1storialll ... U eplto4eU1ata 

eaittU. LAVALin aopimukset sUna valoa.. .ttä - kuten lLa

kattäin tapahtui e1"l1811lL &1oaen kjn lehdIssä Julaiatu .. a Ste

tanin Sihk ••• .a - ne muka oli.ivat .I&ältän.et Ran.kan 

puolelta auoatumuks.n vap .... en to1a1Dtaan ~ioplaaa.. S1tll. 

ne eiri t tehne.t, lIl1kJ. k&y i1ll1 a11 tlkin etU Ranllka 

lUI1 TUo4an ayk.yd yht71 aanktlo1h1n. ~t& Ran.a teki 

.an erItUin vutemaiel1eatot .ta etU LAVAL aaana talvaa 

koetti Sir s.aaelln kauaa ailtaanau4a kOllproa1.ain. Johcm 
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Sir Samu.l kaatui. ovat todi8~8ena LAV.ALin realistis.llta 

pOl1t11kuta, jota - sitä el tule unohtaa - myös pohJo1a

ma18.... nilssäkin lehd1sd Jotka nyt sYTttäVif.t Ranakaa 8iitä. 

ettK se muka oll.i erikoisesti Itallan ~lopla.pyrk1mJks1& 

vaikeuttanut, silloin tuomittiin mitä J11'k1 Dl!!1nI Jokain8Db llD 

tie~ että juuri Ranska tek1 kaikkensa sanktioiden lopet

tamiseks1, mistä aikalsemmis.a raport~1.sani siltä 

kertonut henk1l.ökohtais1ak1n muistelmia GeneT.tbtiL • 

Puhun toi..... yhteyde.sä niistä mahdollisuuks1sta 

Jotka oTat olemaa.a Ranskan ja Italian väl1.an konfliktin 

jlrjestelyksi. lopetan ~ erä11l& huomautuksilla ~11an

te.sta:. 

Puhe N1zzCl ja Savoie'n uudelleen l1ittälll1 .. atll. Ita. 

lie.an on tietysti ulkopuolella TakaTan ke.kuatelml. Kitä K.or

aikaan tUlee. on se v; ata 1'T6g ollut ranskalaiaten ldLa1a~. 

Noudattaen Italian nylq1 .. n johdon auurta kehoi tushwwa ltor

aika .. a asuville ltallalaiaUle poia~a aaarelta. on lIIlUt8ll1a 
he 

saw,1a Ual1alabla e1eltlL lJlhtenyt. Vaikka! Ta1D oTat nw-

4attan .. t n1meDomatata kntaua. Italian lehdistö kuitenkin keh

taa kertoa .ttl. he ovat aleltIL polstuneet aenTUokai .t~ 

RanKan puol.lta helel1n oa ... an tulblt huono kohtelu, .topa 
x) 

pahoinpUe17. lILlka on he1d&t aj annt pab. ltora1kaa.a asuu 

10.000 italialaiata, joiata tl.bl.n .. u ... & korkeintain 5 

Jl&&8ta lIhteDTt. lI1ka.1T&t DUO to1aet i5 " l&h4a, jos he1t1. 

pahoinpidalll&ll' 

xl 
lI1nuata e1 ole -U7d8llb.n neutral1 teetialt Eltai.ta eU& 

aua..Dk1D. l.hd.t ,1ulkab.Tat nlLit& 1lIlUa1a. joiata l~1t1n 
ti.tI& .tta n. OY.' Talh •• llla1 .. 
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Tiedän aivan luotettaT1ata ob4~iiviaiata .veital. 

lä1aiatA lähtelst&, et t ä marraskuun 30 p:n manlt'eataUoi

den Jälkeen Roomaasa Tuma1n alXUaau1ckaat pel.J.a~ybtf.' Ja 

että Ranalcan hyvä.lt8j. . Tuniala.. toimeen.p&nnut manit'eatatiot 

olivat aiTan apontaanl .. t. Tunial •• a a.uu Lihas a 1/8 ~J. 

alkuaank..-ta. Joiden luku lisääntyy vahTaati. kun aitAT"

toin n&apt1r1maaa8a Libyassa alkuasukkaiden tila on paljoa 

huonOllpl T .... tön v&hentye.'" vof·akk, ... a tempo.... Tuniain 

i.l8a1!a1set alkuaaukkaat eivät väh1mm1aaH!cH'n lliULrin halua 

Italian yhteyteen. &i ole ainoatakaan kolon1aa tai protelt

tor-aatUa, Jo •• a JlUl!Dme8' als111a on niin suur1a o1keulca1a 

kuin Tun1.ia.a, seikka Johon vlel& palaan. 

Ranskan et8l1Lr'a1m.1kolla asuu toiata milJ. italia

laiata. Tunnen .. n rannikon omakohtai88sti eritt&1n hyvin. 

ja olin n;ytld.n sialllL t01p1luna kuukaudan pUv&t uuen 

muutaman .... _tr1n pII1 .... Italian rajalta. Se 

tU etU italialaisia tUn~ kohdeltai81in huonofi1. e1 ole 

rehel11nen. saatoin muuten tAlllL kertaa huomata. .Uenkl. 

ita11alainen elementti py.ytteli paljo. h1lJ~ kuin 

kais..aa1n, sU tA yk8inkertai8e.ta an'aU. etU se pelldUL 

JoutuTanaa palautetuksi Italiaa, Jonne ei kukean tahdo 

l&h.'te&. DTin Itali .. sa rannikkOa pitJd.n Ja .aatoin OJIin 

a1l.Jl1.n tOleta, ettA .1ell.& hotellit Ja lQ'lWlA.t enat ai

Tan tJ'hJ 1 ll.I&n. JOltala11ta .d:aalabia tud.teJa l»kmmo~

.. tta. Jam alt&Taato1n Ranatan puolella hoteUlt ~at p ... 

katen tA;JDd. Ainoekun eaglantllainen ei .. ne nyk;yI&A ... 

r-aJan poikki: u.III. raJa on eaglanUlaisille kuin ... n-an-



• 

• 

8 . 

loppu. Juttelin erään suuren hotellinom1st a j an kana.. san 
Remon ja Genuan välillä. j oaM asui kaik.n kaikkiaan qm

menia.n saksalaiata. Hän sanoi , tie~ttä kuka minä olin, 

tiLDLl!l.n tilant.en vi. vtf.n t urlaa1n J a hot.llit.oll1s uuden tl::1-

d.nis.en perikatoon Ja kataatrootiin. Koko sinä piUvil.DIL 

nUn italialai8illa maante1l.l1. par1 englantllå1sta 

s1tä v aatoin nii tä si.llä .nnen vili8i • 

Minul.l.a on nykyään italiala1nen palv.lija, j oka on 

asunut 15 v. Ranskaaaa Ja joka pe1kU. J outuvan8a I tal1aan, 

mi s8ä hän viime 8yksyn& ldI.vi - hiI. on kotoisin Venez1an 

lJiJ1elt& - llB1tta j osta hiI.n kiitollisen a palaai Ranskaan, 

Ia1ska Italiaa.a työmailla vallits.e suuri tycmpuute. RILn 

.ilen Italiasta vanh.mmiltaan kirJ.en, j ossa nimi valittavat 

hirYeätä misere'1I. ja ty6naac lD1n mahdottolll.lutt... Kys.l1vt.tpIL 

he . onko p.rI& italialaisten lehtien kirjoituksissa, etU 

Rana1cssaa italiala1a1a pahoinpidellU.nU 

Sivumenn.n sano.n totes1n raJala seuraavaa. Dagen • 

Nyheterin k1rjeenvaihtaja kertoi äskett&in, että rajan ita-

11alais.lla po.olella rakennetaan suurella v 1D1D8l] a. Saatoin 

todella.lc1n omin .1~ tOdet., .ttä 

rakennettiin joitakin varastoja. Sen pitemmälle rakennusto1-

IIl1nta ei ulottunut. Totesin myöllk1n b1...eat7kae.lc8en1 etta 

Jam.lu1.. joka vielä muutama TUOai 

takaperin 011 eritt&in 101atav.... kUlmossa, uy1; 

taan 01., .... rrattun. uus1in autot.1h1n. kapea., ... aan lI;Yöe.Ic1n 

huonosti hoid.ttu. I.u.Ic.lJIoin tI.IIIln johtuvan 811ta etta koe

.Ica It&1i&11. .1 mi.a&&n tapau.lc..... ole mitlAll mahdoll1~uk-
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ala t ätä tietli maitse hy"ölcätiL Ranskan kimppuun, se e1 pa

ne rahaa tien turhaan ylläp1toon. Täsel se menettelee käs1-

tykseni mukaan aivan o1ke1n. Joskohta Se turistilli ... tl on 

huonoa propagandaa. 

ll1mm Juuri oll~ .. nl raJalla pll.ttyi Ita11aata kar

kotettuJen Juutalaisten re8piittia1ka. Niitä tuli raJan y11t

se tuhansittain, uae1.Dmat mltii. kurJiDaaaaa kunnosaa Ja san ... 

t~en aJamina. Ranskan puolella u.eimmat plti lIbettl& hos

pitaale1h1n. S!vbtystyötii.l 

an ole lainkaan sokea niille erehdy-kalll., j otka 

Ranalca on Italiaan näh4en vi1ae vuoden kulu.... te~. 
Ranskan re41kaal1t eiv~t 01. ymm&rtäneet erotuata toiselta 

puOlen ldeologlsen suhtautua!san nykyiseen r6g1meen Ja toi

selta puol.n reali stisen polltl1kan vl.11 11I.. Tl.et~ Ranska 

U7t .aa kär~ Ranskalaiset eivät ole käsittäne.t .ttii. lta-

11alainen ei 1JIIIDIi.rrl. ironiaa e1kä hUWIICrla vaan a1Do_taan 

paatosta Ja erottaa ei.arkanaat toial •• 
, 

taan. l61tta tol.elta puOlen on myöskin .el"ri& .. lv..pil., --

ettii. Jos Italia todella haluaa Tällen selvlttel1&, SM ope 

.. n JlUkeen Jam s. on 1l:aIoittanut LAV.lL1n sop1lmaten el 

... ol .... an JEåIaI 01....... es1tettii.~ uuyt vMt'pkatM .. 

Tl.tä M el tobtUaelte1 ole tehU7t alus.a lII1Odo •• a ku1n 

katulumdo1ua Ja lteeh1lUnnln Ta1keata JQrk1a e1-oaaarlen s .. 

nomaleht1a1eaten .lcyD&t... ~ merklt .. e DALADIKa'n puhe, 

Ranska odottaa. lIJSSOr.nn sanol li.akettii.l ... d puhe ...... e~ 

10.1 kanSOJen vä1111& ole a1.uouu- tai Mmkuuanhteita v_ 

ainoaet... vos...lq8JlQ'ltaU. ft.b&Jl vol huomautt_ .tu: Palaa_ 

Ch1&.1 ei a1tteplrUIl ole kairo Itali_ kanM, Ja kreivl "Or-



• 

• 

meaaon aanooldn että Jos .Q'aylQ'a on Taln Ranslcaata Ja 

Itallaata ja suhteet rakennetaan v01lllal.l... Ranakm lcyllJL 

e1 tarT1tse pelätä tuloata. 

Kerron lopuksi seuraavaa. 

k!.lJL1sen auurllLb.ettUään kanasa e:rI.I.niL Utana kutsuttu Oop

perun .amaan alt1oon. Jou.du~ Inumm •• n allt1. ettl. binen 

ans1mäinen ambaaaaa41neuvokaenaa, jonka rouva on suomala1-

DeD, asuu hot.lli.... eiki. hae itselleen aauntoa. Tä.hii.n 

vastui auurl&hett1lJ1s sen riippuvan aUtä että he o .. at 

Juuri tull.et 'a tol-.o-.u piakkoin saavan.. piteJai.n pIA

a1l.1alOllaD. jonka jälkeen vaata hakevat itselleen aauntoa. 

Asianomaiaet lt.e OTat kuitenkin kertonHt. ettiL he jlLärit 

hotelliin ehätkil hae itsell .. n 88UDtoa kataoen tilanteen 

epäT&rmUuteenl - Jmbaas84öörl itse on muuten juuri !mutta

Dut uuteen abasa.adUnaa, joka kalt on Parilain loiata

.. in. Sen korjaukseen ja siauatukseen on pantu n. S) a1l,f. 

rr. SUn& on aa aalonJdd 

P.5. 5/'. Sen johdosta et1O& Jlatin-lehden Room.n. 

klrjeeDTa1b.ta,fa .ak& erl&t JIalUtldn ROOIUIIaa olevat lehti

miehet lehdilleen varaiD JDn Okk •• e t1 uskottelivat ,fotain 

olevan Rooaaaaa teke1l.ll. Itallan sua1 .. kai JIIIlkean LontOOJl 

garanUaP'lUh1in tai -.lLl1U .... p PUOlan ja Suun .... 11 •••• 

kD~l1lct1a... kävin tol .. ap&lT1D& takiLläl..... ulJrcwdnJ ste

riö .... alrooppa-os .. ton pUl.l1Jcön puheilla, ,faka on Ita· 

l1aD kJ8Jajsten erikoistuntl,f.. BIa Takuuttamalla .. &kuutti, 

kuten aIlakiSt1DJd.n. ettei Roo .... a ei Ranskan .ikI. 5liK.LIIIIII~ 



11. 

puol.l~a 01. mita&n tlllaiala neuvottelu3a kAynniaaa. To1-

nen asia on, mbtii. !!B jlJ 'saep Itallan ulkoa1n1 sten 3 a 

_1aJlD,1n RooJl&&l1 palannut auurll.het~llILa ovat kea.lalatel-
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PARIISI SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salai ne n . 

RAPORTTI n: 0 .. ~ 

Pe.rl1a1 ssa 5 . p:nä huht,l .k uut a 19 ~~. 

As i a : Sgo!1 ja QTkl1ptp '11 I ppt. "I't - :J '} 

KIlTin tlLDUn k.ala1.tel ..... a tllante.~. Belglan tlLk&

lAl_Jl auurllfJlettil.llA kana... Jonka Tanhaataan entUin ~in 

tUJlJltJl. Puhu...... mah40111a1.t. hitlerT&uolat. Ita..rtJl nWl

nalle, auurllhettll1a 8QUrekal b'5S'etykaekaen1 aanol aanalll ... -

101 .. v...raal ItTleMn etU Ruotal .. a on palJon n11ta Jotk.pel

kUYl.t. etta Joa "e." , a1JltJ7 71e1na kOnn.1kt1. sw.1 ... t· 

tuu 8alcaan puolell.-. 

'r.in U'Vlltl ka1.kken1 o1ka1,.tak .. n1 tlLtIL harllalalTaa, 

laUtta olen kaho_t TelTOU1suu4ekMJl1 .11ta Uten llJ101U.., 

koak. nurllfJlettllU.A AIlat _lTIf.8t1 ku:Yaata.t .1ta qlTGI.. 

Jota lql .... t Dagena H7heter J. lt:1t. 8a1n aen Ta1ltutelJaa. 

• autta en ole aUta Tama. etU auurl.&UtUlU.A kl.alva 011 lJllle 

töla1a Bel&1- 'l'Qkhol.llaA. ol .... aat. l&IltV.töata, Jok. Ue'7at1 on 

BrTa .. l11Jl raporto1lmt .... _ena NJba~ria &akettl.1..eau ku.uluia .. -

t. pI&art1lcke11ata koak1en 8u.OMn up .. er1atoa. 

JAKELUOHJE : 

.. " .. _ ... ........ . 
'fan11 SMll. 

UI 2 : A ~. 

J . keluohjem.lI.ja : 

T.valllnen. 
T.vallln.n j. lIaIk.1 ..................... _minlal.rlOII •• 
EI ulkom .. edualultaen tledoitultalln, 
EI ulltom .. edu.tult ..... mutta ulkoaaialnminlat.rlOn tledol

luItaIIn, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o {; j- /-;:: 
Parll.i... buhtikRun 6 p:DI 19~9. 

.. ,,: "" 

t . ~ .. ' . 
f 

._-

II 'y , ~1 , . '- ~ 

, " , - -- - - ;':i~--~ 

11 C'6 Ulko&8ia1Da1Dlster lle, 

H • 1 s 1 n k 1. 

L&be"n t'teD kaDDioitt .. n UlkD .. laSnwdn'a

t.r1ölle raportt1ni ParUs1st.. n:o 7, joka kA.1".-

18. a1h8tta: 

Ja uu.i tIJ,pp •• 
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~ .ARI IS I SSA OLEVA LÄHETYST . L. 

RAPORTTI n:o .. 7. 
/'-1 .8 ' 

6 p:nä ~i .... kuuta 19:5f.~ !I -P~j.i.i ssa 
; If - 11 

Asia : .. w.:rI4It Ja uusi tilapne, 

', ' 

Salaine.? ~ 

·Sakaala1nen lILhteen1· pyrki puheilleni Ja lowaa1l.11ae 

eilen yhde .. lf.. 1iImIi.ra1n etta häneUI. oli Jotain tlrkelf.t& 111-

DIllle kerrot ..... ana. HILn kerto1k1n .eur..., ... 

mLnen Ber111nistll. aaaa1enaa tietojen -kaaa HITLBli IDn

toon neu ... ottehlJen Ja niiden tuloaten Johdona 01181 pll.ttliDTt 

Jouduttaa se ohJe'_,n r!!l.1aolnti ..... Josta lJLhteenl JII1J:Iulle 

äakett&ln kertoi Ja Joata tein .elkoa raportiaaani n:O a. 
HrrLIR det katsoiu mahdolliaeJcal viellJdn raal1aoida oaan 

tl.atIL ohJelaa.~ JJaIa aotaa. laskien sUhan että tarJoamalla 

aopivia vaat1kkeita Puolalle b&n a&1si ... ~4an aiita ettei""t 

• llnaiTallat Puolan kl.ytlf. ... an vuoltai ryhd7 sot... koska Puola 

kait itaekin ... la .. ln ehdoin .telggmeJa tlhln 8uoatulal Jcu1n et

ta a. puoluatautui81 aaain. K1eleatlf.ni onkia tlLå&n l1a1f.ttä'f&. 

etta. aan J&1Jteen kIUL parin vuoa~nen aSteaa auuria 0 .. 

... 11.811 71818'" .tel1.pläU" on aadu waIalUtetubl 

Puolan 1dlJ't&T& GIl JIl&&1ltie'e.Ul ... U lnoJmotGll .ao4oabJla Jopa 

lRCIUloU''''Ql lDa1n oU au4eett1a ....... on aml. epll1JA 

lI.htia1k1S ~ enclantlla1nan tai nnskala1lLaa .11& 'YUokal 

,.ti.ll .. 

JAKELUOHJE : 

'1' .... ,1'n ... 
u ••• _ •••••• • _. _... •• • .• ••• • __ , •• • •••••• ••••• •• • _. __ •••••• 

..... .................................... ... ........ , .. -.. ....... .............. ........... . 
1111: A C. 

JaIc.luohJ.m.II'J' : 

T.""III ...... 
T.vallln.n j. 11eIk.1 ......... .. ........... mlnl.I .... OII •• 
EI ulkomaaedu.lukHn Iledollukalln. 
EI ulkomaaedu.lukeen, mutta "lk_lalnminl.t.l"lOn t1edol

tukalln • 
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a. 

Minusta on myöskin pldettä:vä m1el.s8IL etU ~o. Puo

lan vuoksi syntyisl yleinen sota. sen kylll. ehJdt a~anplt

k'ään Englan t1 ja Ranska mahdollisine 11i ttolais1neen voittai

sivat, DIltta tämä e1 suinkaan eo ipso merkiue sitä että 

Puola pelastuu hävi tyk.eatii. T&tii tietysti PuOla ei vol ol

la ottamat t a laakelm1ssa8ll huomioon. 

Siltä minkä kerto~an1 minulle edelleen mainitsi 011 • 

myöskin hänen omasta m1elestUn. t ä rkein s. intormati0D.8a 

että. ~oskaan HITLIR1n ei onnistui.i tlhlLnasU.ia IIl8toodeJaan 

kil.yttämäll& piiästä. uusien tarkoitusperien. perille, hKn 01111 

val-ta aa .... oSmSnldn ohjelmIssa toteuttaa •• koska hiI.n YJa&r-

tItI. että hänen on to1m1ttava loppuun aaakka Il3't tai - ei 

maleean. 

KertoJ ani U .. i l117ö.k1n että HITLlm erU.. .euru

sa UBnohen1n ~ älke_ 011 .anonuU IICRWBlIRT,Amt on vanha !löI>

p&DI.. Georgea BONlUT tu .. n harmiton, vaaraton p1.kkuporvari-• 

KertoJani 011 .itä mieltl. etu, BONlm'r ilmeise.ti koeUM 

Saka.. nähden nOll4attaa sellai.ta poli U1kku. ~o.ta olen 

viI.. aikoina kirj Oittanut. 8.0. että hän ka1k1n mokoMin 
x) 

koettaa Til.ltU,ä BerlU1&1Jl provoao1m1ata. mutta hän 11811.&1. 

etU Jos BONlDT uakoo dten pIUI.aeT&nd. HITL1m1n kanaN ~on

k.1nlaiseen yhte1a1JllllllrrTkseon, b&n arrioi BITI.lm1IL vUr1n. 

Viime pUvien tapahtumien ~0h4oata olen c:aaata puo

l_tani ainakin tI1ll& hetkel1& Jotenldn .amalla kannalla ku1a 

x) Tl.atllLln lienee kataoU ... a t041atukaekai aitl. ae1kkaa et
tä Lontooaaa tapahta.... Puolan aYU81:Uauklerat1ooJa ei 
Ranakaa pmolel'- ole viralli.esti ~i'e'tu yh4JtJD yaea 
J&tetti1n ta.a ~itua ~1aDD1a pI''d nS ater1n tehtiiYlkail 
xataottiin kait et. :raualaia-paolala1aen aotU .. li1ton ole
·.a-.olo a'n'n" riitti i1aaa lia&lekl.rat1o~ 



• 

• 

3. 

kerto~an1, s.o. että. .... aaa J&ttU. hUoa!.OoDOtt8llatta Lon

toon tulosten mahdollista reaktiota Ja etU HITLlm1D., Joa 

hän tahtoo todella r eal.is 14a ohJelJaaD.aa, Jolta tähdiuee 

RwIaD.1an Ja Puolan, ehti. DIIl1denld.n. aaamis .. n 

aeen, on ki1rehdi ttl.v&. BEl uskaltaiai senvuoke1 oUa eri

koisen optimisti niin kauan kuin Lontoon saavutuk_t ovat 

sikai epävarmat kuin mitä ne tällä hetkell&. viell. B:IClt1n 

matkank1n Jälkeen, tl.ältä. katsoen näyttävät Olevan, olkoonpa 

ettei uusi yllätp ebJdl tulekaan aivan lähiaikoina - luu

l1sihan uuden a84_ o1wllil HITLERin mahdol1ia1tl1e sota'tuu-
x) 

mille ratkaiaevan tekiJIn. 

x 
x 

ld1nulle aanoi äskettäin eräs Roomaasa akkreditoitu 

auur?JLhettiliLa, etu. Palazzo Ch1g1aa& on tarkka selostus 

Jokai.eata Ruekan hall1tukaen kokouk .. -na Ja etU 81e11& 

b7v1n tiedetUn ketkl. Ranskan uyity1 .. n haUitukeen .li_Det 

vU'tustavat IVöunytyaten tekea1ata Roollalle (Paul RBlNAUD, 

loWiDIL, CAMPINCHI Y.IIl. ) , ,tonka vuoksi hI.D. puola ataan e1 

uakonut että se Rmskan halU tua. ,to.a DIJIIL m1ehet istu

vat. lqkenee auoatutt8lUAll IIJSSOLIBIa 111M nWill aoplJmD MIl. 

nbanian ubkean n&bcIaD. kyale1n. kerC9Jalta1, oDkD 

se ldLen.tUv& todbWkMtai a11" ettei aoc.a tahc10 

Toie.lta puolen kuuUD to1eaapUTIDI. ezILID t.lldIlli8a 
AIlc.alela4_ to1ll1et.oa_ h.i .. -lAhtHDa&- AaoIlen1a .. U
~ittaae.n et~ Sata.... taozwa-eatot Ja aentepe1aet kulkn
~ OTat :rekT1roi4D.t UMIJan tJ.7tetUv1kal lmhtllauua 
, p:kel. 



-... · 4 ". 

ei uakalla ryhtJl. mib1 nkllD tolm11n lJLnU ••• 1III. Vl.l1IIere .... 

KertoJan1 sanol olevansa erl mieltä slk1l1 että luuli Al

banlan odotettav1 •• a olevan valtauk •• n merkltseT&n ena1mA1.

tl etappia MUSSOLINIn mare-nost~.laan tot.uttam1aeka1. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pari1sissa rhah~1kaaB- l~· p:DI 1~ 

N:o ,Y6- /{L . , 
" 

\ 

. ..;.. ~} 

.), ~t 
Ulkoas1a1Dm1n1sterlö11e, 

H elli i n 11: 1. 

LlhetAn täten kunn101ttaen Ulkoas1a1 u.d n1 a-

1ier1ölle raportt1n1 ParHsista n:o 8, joka ldLsiUa-

1.. aihetta: 

'rUanne, 
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... p . ,. RI .. 1 S I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 
/, 

RAPORTTI n: 0 ... E!.~ ....... . 
/ J-:J t 1 'f r..t : ~ '. .7 . 

fm.1IJ1 ssa . .l.I. p: nä huhU .. . kuuta 193&/ '- - - I _._ - - - -, 

. \( -..: : ~, 
- . l . __ 

A s i B : ... TUtnn'" ................. _ ......................... _ .. ... If. v:::.... ro 

Vahvl.t .. n e1l1.l1tai •• t puh,l1Dk,.kust.laD1 m1a1.t.r1 

T. VOIOBIUjn Ja toht, PAKASLAHDIN kanit. t,lIl .turaaT.... 17-

hJ'!.t1 ttlkoa tUeteuta .. UaiSlna ku1D. .. tlalULlL ~U&. 

Ran.ka Oll. aikaia.pbll heJ1ld.löJcohta1.tlll ... 1allDkuto

tai.l'll l18&ltai. d1lllL ptiT1D1. mobW.o1Jmt aiJ18k1J1 kaka1 

luokkaa. T'''k'n aob1l1 •• t10 Oll tapah~ut h.Dk11öJcohta1.t.1l 

k1rJe1411l Ja alLhkÖ.anam.'1l kautt.. Jota mobll1.at1.oldLaQI. .1 

01, Ju1a1.tu. 

Sallatlll cm ybI vahv1stettu 1lag1Dot-1111,Jaa Ja 

puoluatuta. N7tt-u GIl lII1ö, plAaSJLiapUrtDI. prmtu Par11tlJL 

JJQlLrlll& olivat De) UaatorJUIlta-...... to1a1J:L~alMut .. , lI1A

)df. TUu.1 1l11dM:l ~Ult Oll k,alclt,tt7 .otat.ke&. 

TIIIILJ1 kautt. RaDaktn 81'JU1Ju valmlu. IlOU ... 

1,100 .000 &.... TbIl IIDb111 •• tlo 011 vlltt .... U. It.l1u t4elll.

k&1Jl'" uuAen 0 • ..ob111.at10. TUoka1. 

~1tU1a tlLrktll GIL .... tw:metua ..... lthdaA tolal

tuIt..,t. "-.' ti... .tta IIJS8OLIBl'a pU..1&1alclrJ.... CH.AII

BlRUDUl.~d 011.1 la.ttu AlIa __ ' v~lo1t'*_ .1 lUka &1-

z 'f&1 t1aIIS __ • ......... ....1U.tt. .SkM' ~. qc. 
1_nata-l,.1,.1alai.. k ... nt1a1 ... 

..IAKELUOH..IE, ..I ... luohj ..... U .. : 

T-'I .... . 
T_U .... j.I ....... .................................... ... 
EI ulkomMtdu.t ........ tltdoltuUlln. 
EI u ........... at .. k ..... mutta u"-'tInmlnltttrllft tItcIoI· 

tuIItIIn. 

UI I : A" 
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a. 

h.utt~an Itallan puolelta eDII uu.la valtaukala V&~re .. 

.a (dl. ei Kreikan e1kl. Jugo81aTlan t ••••• suhtee.). .mt

ta 11.lt:t7l etU 30. ClWlBmn..uN tek.. aopllukaen Ilo ••• 

kaD ... , Roo.an on pakko mWcautua BerlUa1a plAtökal1a -Jo

ka BUhte .... • (lue, soda.nIdD uhalla). Tiili. Uew ol1al &1-

kaan.unut aHAMBEBI UNla.. vo'·eJclrean reakticm Ja Xnglazm1a 

hallltukseaaa oll.lvat mielipiteet ta.&R vuokal 3ak~tun .. t. 

Luullaa CHAMBKRI,AIN1Il 1lIIoittavu WSSOLDII1le haluavanaa 

ed81laen uakoa ~ lupaukaaeD Ja 3-*kaa easlantllai.-lte-

.lial&1a. aop'-k .. n v01.JlaaNOlo.. .Ua ehclOlla etta it .... 

lialaiset 3CNkDt heti vedeuaa poia.apanJa&t. Ja Ma3orkal

t.. Li..... etta Joa 11&111 cm, allD& pUl.. 1IIlal .,-G~ya 

Italialle, ko.a II&1JL1Uu aopt.a.aum Jo Uaea"', e4eUyttU 

Joukk:oJeJl polatala. EapanJan.. 1a Jo. Kng]anU ~ldU 

taalmuna.- &1bentu tapahtullan rMgo1aatta, .e byTlLUJ7 IlO 

1~ eDglantllaia-Ual1a1.&1a. paaUluopJlmk.u. e4eUytu... 

aama qUGIl rnu-ra .... ) 11M1MJl lonkkaukaaaa PenlJag u.-

DII.n vUUaaIda MDII8QLIJItlA yUIw'ntäuun .... uhtoo., ... 

DOC 8Qoraan palkA&'dIa8Il etu. CRAvgaUD GIl .... .. 

..... -. Ilautenk1a leh41,nG ta"". Jok. luaIInoUla .. tl mu. 

~ GIl n-'DDPt D8 .ao4Ot Jotka JIJS80LJn valltal 

___ "k'" plaD8Jl 877ttlllla "hmha kana. kiIIppaa Ja 

kIOroatMll n&1.18a "taJl 11I1btJD81" aaluJolllaunkal. Plut

tua MMlll ... t1Jd.a Be1k·D'. Ja Iu.-wal1Mna u1o~ kat-

a., "7"' "22 " ,7077 11,." ••••••••• ,., •• 

.. DdR', lIltra..sa .. 1 ta ..... IIF' oln_ ky ...... 

Ja otott ... ta" kl.dtptllla paUtal..at_. 1IOPd- t o1plZ 

pltal. "'1_18 pulel' .. 
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3. 

Niiden Ranskaa.a var.in yleiaten m1elialo~an .tapo

nent1kai on katsottava Pertinazin kir~oituata L'Jurope Nou

velletin viimeiN.aIi nwuroaaa, ~oka on herättlLD7t bnge10'a 

Ja j oka hyvin anal7.oi Lontoon .opimu.et.iDD&Jl po11ittista 

ja Juriid1sta taustaa. Panen klJf.DDökaen .Utl tlfJlan rapor

tin liitteekai (111'- .ino. 1 - 6). 

Paitai erinäisten maiden ~atkuvaa IK»blliaatiota. on 

osa Englannin laivuwa, .... Home Plaet. lJLhteJl71i Vl.llma

relle. Voin.e sanoa etU ka1kk1 Vl.l.1.Mren laiTaato'«01llat ~a 

-as ... ' Jl71iteuain ovat mob1l1soidu' Ja to1a1DtavalJl11'. Pal

joa ei tarvita eDD8Dku1D jonain ruutitynnör1 rä~lhtu. • .Aaiaa 

.1 paranDa .e tosiasia että Saksa keakittU. yhä uu.ia JeNk

koJa Puolan y.mplrille. 

Tlatl huolimatta näkisin viell pel .. ~saahdolll.UDdeD 

.UDI. etu. 1) CHQ(BBRUIN aikaana&a lIJSSOLINIn kauaa Jon

kinlai •• n JIOdua v1vancl1n koskien .tatou. quota nu..re .... 
~oDk. ehdoksi WSOOLIHI kait tahtoo .aada Lontoon lD.p ••• 1ID 

lopettaa tai ainakin raJot'.. uu'.en kolle1ttiv1te."11D t&h

tlIVI.'. Jo.kin bllat.raaU .. ,. .ops.uato1menpU.... - ehto 

~oDka tarJtoitua ita .. 1III.D ol1a1 linJJ.1D .anoen lIpiJalulta

va - Ja ORUlBERI,AIW tauen italialai.ten ~oukkoJen ppin .. 

ta.b.n Kapan.1ana. .U:& ~ .UDI. .tU SaIta_ Puolall. ta

ke ... t -.h401öuk .. ,- ...... t1D&1t;r1kai .. llai.1Jtai .Ul. Puo

la nltbtp voi rntJa sotaan rupe~'" Ja pidl tlU. aab

doU .... T8l"8J.DkiJL koska luuleD. kuten .nnanldn ol.n ..... 

18l' •• ,. Hl'fl.a kuUenk1D kaiJd.'.Dk1A 'd.l& toivoo _.

aa .dlta TalU.~a .. s.. ~UIl1"1 Puolu latlllalla J.-. __ 

tue *,,- 11... 1EDIl'. e'ta el ole takeita ailta .,te1kI 



• 
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4. 

b&n - ~a tI. • .ahb Oll koko lqa1lQ'k_n yc111l1- ole Tala1. 

aotai.eenldn rat1ca1auUll. ~o. hIlnen tli.hl.llaniaet metoodillaa 

o.oittautuvat tehottOlll1kai Ja etteikO. Ta1.lcta rauha lITt 

saata1sUnk1ll pelaatetuka1. lEutaman ~an perl..tll s .. 

leikki ala uudelleen Jo.aa1Il s.ualla - ak .. l1TaltloicJall 

iskuTOiman .illl Tällll Tain kan...... ~.... raporU ..... 

ll1 tehty huomautua. ettl. MUSSOLINIn D7t täytyy t01ll1a 

pian llilll kauan kuin Sakea Tiell. sitl. tanU .. e. QIl myös 

otettaTa huaadooll lIh1tuleTa1auuden Dl8hdoll1auutena. ODhall 

käsittllll.tölltll Dl1ka1 llbanian 881ax ) piti .1lrJeatettl.lll.ll 

Juurl llI.1n ~a m1kal .iue v1edU.n satoJatuhanaia m1eh1& 

Ja loppumattoma.tl sotatarpeita. JOllei tarkoituksella ole 

pyrldl. pit8llll&U.. M1mm on turha tl.8aä selTite1l& m1ten 

llbaniall tait ao00llPl.1 IIUOdoataa Kreikalle Ja Jugo.lavial

la. IQ'ö. lopptJell lopuksl TurkUle nlld8n e11nehto1h1ll tIll

tIJL~ vaara. 

T1ed&ll et. J"RJNOO v11_ p&1T1.DiL Oll o.olttallUt 

Parlla111e Ja Lollt00118. Tara1nldn eolli .. lle. auorall&1.ta 

ho.Ullt .. tU.. SenTUOkal PSTAIP) Oil lJddI. tullu~ ParU.11Il. 

TUOltal reldatezGitlJdllbl ... aeldll hWm • 
.1ODka -kee IIJSSOLDU 01181 rrhtYlQ"t t&bIA. kaikkea ka
.a1IlTlll ..... ...u.. ],pakkUl'a&Il Taltauk ..... ell Johdosta 
enl bslalltl .at. 01181 AlbUl1 .. ,a lIltric01llllt lIJSaOI.DIIIl 
.. lIIl takaa 'fil'aIlall .1, Bc-= yhte,.cIaIl höllaIlUld.,tarkDl
tuk .. ,. i .. t. d1ldll lIltzo11p1h1a Inm'aptu Gbal41M 
.alta 011. er1kol .. atl o.all.1at1IIlut. 
R) 
al~ u1Ja1tMll uealt. taholta InmUe.s. et ... 

'fADIla Jo"ei • .ur1a .to .. ..u 81IIU'liMtUlllkd au
SO,lla 011,1 rllppaat ,U. etU »u,mXW • .1.t& __ t .. , 
.... 1.1.. ,.".... .1oIl'- ..... tluaM,,, qll& ,.~ 
... 1Q'd' J0'" eblt 1018t_. (pAT IDDR Ja GIMWTJII 
u.nt" taida ~ 1&111'" ,.'MI,l aata .... lA-1Ia." EI ..... .1_taplola1ta .... Uin. ~ • .1---
.... kd lIJIrallla .. ,'-leea bZU81ata oU hlMUe pftaUa. .... 
zaa UIIIa l UVe ta aO_'au' ...,1IIdta taatallllllla Ja'" 
t_na , ... ...,u." , .. '1'o81.a _ toiselta ,..1 •• ,. ISfADI 
MIi,oSaaUalldl_nas. ut.aDR', .,.'Ola. 
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Hanen toivOlllUksensa on tUllI. saa4a Ranskan hallltuks.lta 

nopeuU ne lupaukset Jotka L~1l BBRARD, ilmeisesti hi.
man hätiköiden, 011 mennyt lRANCOll. antamaan. PETAlN ei 

nä.t luule voivansa saa4a !'RJNCOa h611.ntymJ.l.n akael'tval-

101.ta alulla tavalla kuin suurten materiaal1sta apaa tar

kol'tav1en lupausten kautta. Omasta puol •• tani luulen .ttel 

hänen onni.tu !'RJNCOa 1rroittaa y.til.v1atU.n, IIII1tta ~ Jo • 

han ... J'RANCOn p,-ayJlll.l.n e48. puolin.utraal1lla. 

Miten tlrkeIL I'RJNCOn nl.7ttela& osa Ja italialai.

ten JoukkoJen jl&minen .span".... 011, to41.t.. aeuraaYa 1 .. -

kelma, JoDka minulle er&. huollaUava aanCll&l.ehU.le. e118Jl 

esltU. 

-Jos sota syttyis1, e1 ole puhettakaan siitä et

teUö Ital181l laivaRo Joutui81 .IIglantUa1a~eJl Ja ran* ... 

1&1.. yhtyJlMJl laivaatoJl uhrikai VIl.1mer.saiL. Mei4JLJl Poh

Jol .. ,rritkamm. on uskamattaman hyTin varustettu Ja slelt& 

JII8 ...... sodan aytty •• " tarp..... suureksi 0 aakei ty~. 

tetyikai. IAltta JIl7ÖJm&Jl ett& "panJ8Il ~n viham1el1Jla 

aaeDlle tätI laakelJu.al biL1rit.ee". (OJaasta puol.stani 11-

8IL1ain ett& itallalaisten JoukkOJen ...... span,t .... Jou.tul

ei t&teJl pel'in 1aolol4uka1 ja v&ar8llalaiHk.l jo. Ital181l 

laivuto ~. jotapai t.l J'RJBCOD. mahdoll1aUll4et leikata 

poikki Thtey. Tou.loJl - Al&v 1.laaD ' laivuWa ei ... t ole 8IlU

ret.) Eertoj8ll1 lukelml e4aUeeJl etU van1Jla1set ra~a1. 

_vat ta18telu'. h1rTittlTl.a llJaaata tapaht_. ba.1t7k_ 

.11.lb_. el"t alla 1 tapahtauD raaakala1Hlla alu..u., 
kDaka V~DOt-l.1Jl,1a tl.781Jl auo.1eJ.e B.......... '1'l1lI v1881a1l& 

.-&r1n G,ptt.1.t1DeR plkGk8llta OD 7l.SDeJl Jl11 ... 
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.a piireis81 jotka 01ia1Tat valmiit ryhtymäan sellai81in

kin toimenpiteis1in jotka voisivat johtaa sotaan. 

Minulle on luotettavaata lähtee.tä aanottu että 

Pohjoia-Amerikan Yhdysvaltain täkäläinen lähettiläa on 

västi luvanuu.t YhdyavaltaiJl taloudellista ja materiaalista 

apua Ranskalle sodan ayttym1aen tapaUk ....... 

Tahdon vielä mainita, jos kohta Hn teen ka1.kel

l .a var8nmal1a, että Ruotsin sotilaaaaiam1e., joka eilen 

pyrki puheilleni, D.Iikyy pel.ka&vllD. 

raportoinutJd.n) että jo. _lann-ln laivasto joutuu nllll8-

re11e, akaeUvallat PRANCOn avulla (GibraltarU koettaTat 

pi4äUiUL aitä siellä, jolloin HITLIR ~tä1ai tilai8uut

ta hyväkseen ottaakseen Tanakan, ::lelun") ja ehkä Hol

lannin aiten taatakseen itseUeen eUntarpe1ta ita1a1iL 

8Uunnite~ toteuttaak.een. Senvuok8i kertojan! omasta 

puoleataan on pellnnyt niitä uuti.ia jol~n mukaan sataa

lai.ia joukkOja 01i8i keskitetty Stettin1in, 

kuitenkin nyttemmin on ~entoi~. 

an voinut bänelle olla 88ittämlttä vanhaa 

u, että Kustaa .Adolf a1ItoiD&8ll lJLhtl mannermaalle 

.. en. yhd.... RICHII·IID'n kanaa., juuri 8eUd .. n KeaJti4l

roope 81llt,miatl.. joka D7t on syntymA.a& ja osaltai Jo 

on aynt~. Mainitut suuret valtiOlliebe' aa1Ta1ik1D. 

a1 • TUo.ta ___ i •• te'Yksi tuon uhan. joka .eIc1&J1 SUUIIILal-

1_ a1Da _rJdU1aI It"ren 1II10do.t1IId.na ... al.a1 .. kai 

aial.jl.neta1, jo'a Kustaa .Adolf JuurI tahtoI preTen'UT1-

... ti 'fI.UUI&. '!'llIIa Kuataa Adoltin YJIIIIII,rntUTb p..s.u.. 
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jaisunen toteutumisesta emme ehkä ol.kaan .DIä niin kauka-

na. 

~ohJoismaiden kohtalo D1kYtilanteen mahdolll .. na funk

tiona on edelleenkin vain vlhl18.n huomion kohteena rana

kalaia ... a lehd1&tösd. Lainaan kultenldn tiLlll.n L'Oeuvn'1a-

8IL t.k. i p:DIL olleen plmen "bl.l.nkarc-, jonka t8klJlUl 

epäilen ZTa ~UIS'ta' 

WBräät pikkuvallat pyrkivät meitä nauratt..... kun 

ne kuvit t elevat itselleen. että heidän puolu •• ttomuutenaa 

tehost-.1nan on h.idän UriDmlil.1Dan turvana.. J11rll-e aja-. 
telko e.i.lMrkk1.DiL Bel&1aa TUODa lil~ vaan m1e1wunm'nkin 

Albau1aa TUODa li:Si. K1kö huomenna Hollanti. SVeitsi sekä 

Baltian ja Skandinavian maita voi odottaa lI8IIl& kohtalo'! 

Nl1den maiden tull81 a.ettua demokraatti.. turYall1suuerin

taaan etuJoukkoon. koska totalltlUl.r1a.t vallat .nsin hyölt

JdLIT&t p1kkuval t10itten k1Ir,ppwm, uakal ttaatt a en.in koskea 

wur1in. Burooppalai •• n sodan JUhdoll1eest1 sytty..... on ai

van llme1atll. etU toto maan w• tul.. olcaan ldki. .... 111-

kana - myöak!n kaikk.in kau'''IPDa olevat katHllJat. Sanok..... .11. JulJd. etW kaJl.a1nTällun vaatulqb.UJ'8 a1a1Ll

ta kTqIIlkaan el&ll&81;& tai mol .... t .. • 
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SIlure •• a puQ. •••• ac 3 p:D& huht1kuuta BDglannin per-

1 ... t1l1 alahuon .... a herra Nn1Ue Cheaber1a1n on tark-u. 

la11n 31 p:n& maaliskuuta 1Ilä&r1t8ll7t kolu T1Ukoa aikai

.. -in aluUe pmtua puge1'll8ll1aa1a Taatun koh41a'tUTaa ft

rooppalai.ta puo1ustuahank.tta •• ra&'Y--'lt TIJt1Taltaan noJau

tunen y11herftU87rity.t.n T&atu.taa.1Ja.n. ka1ldtien "ealai_ 

~ktI7ka.n ubks .. '.n Talt101ttea 1t •• nllsyy4.n auoJ.la~n. 

Ylti &1h1n aeikto1h1n tule. e1 herra Chaaber1a1n ole aai

IlimLut ka1kk1a nUU maita, JOlAn kan •• a Lontoon kab1De'.1 

toteu1o~een auumd 1o.laanaa kat800 ol.Tan syyti. neuTo1oe11a. 

BIll on main1.mm1o Ta1n TeDl.JIIl ..,.öntl.en .ua tlllll.D. maan 

er1ko1nen -14801o&1a- .1 pld&tä b&DtI. yhtoiato'.'nnae1oa. 

_öktIL7ben Tanu..taieeka1 yht.b1oo1a1n1oa lI1U& __ halli

tuk •• n kaDa .. tahmaa on terntullu10 r11ppwaatta 881 __ "_ 

.en __ .• 1a1Lia.81;& ~etl.. 

bun aikaan lIDc1anti p1ti JILrkIhUIII.UGIIIDI. aUJLtbA 

raJo1ttaa .UOUEk __ • lalole1l.1a .. U IIKrätty1h1n 1o..,ka11D 

(apeo1t1o ~t __ 1oe) Ja D11n palJCIIl kuin 118b4011iata 8&1-

17ttU. arYo.tol1rnpaut ..... r..-f nctOll1e .. arnalame .. 1836 

pltalllallllJL JDb ..... barra Jn~ ua 011 1aat1mlti 

lAm I8O-Britemt1a ll1t1oonhtollRa& R.-e, BelCla, agpti, 

Pal.ad.1aa Ja Ir*. 'f_'Imp.. 1818 1Io118U Ja SnUel 

.. 118110'7 1u.".looa. 

'ftIaI&Il .. '.,., .tori no.w. 'ukaaU raJol •• tt1llla "1-
T01tuk __ • OJIltulna _, .'U b&Jl T1.1& .ar!U.loo .1. 
e •• lla .~~ •• Ia.1MaJda .. _ TOnattarie .. _lJlIlJa 
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yleisplteTln luonteansa takla (tai.talu yl1berrautta y .. t..a) 

.iihen nlYoituk.... Joka sta&ll)"tatt1in Xanaa1Jll11ton 8Op1-

makaan 15 artikla_. Sa .allii sotllaalltaan to1..sJman Jam 

t... 16 artikla nlyoltU ainoastaan talw4a1l1.an to1a1ae 

taan Ja Jltti ... isiin turvautumi .. n kgnkln .... oaa.n Ya

paaaaan bazk1ntaan. M1ka1 .11_ knt8Q& .1ta n1ael1& -.p'o1-

tlqua-' TILhIn on Yastatt.a atU lwollaatta ulkonai.l.ta .. 1-

kohta p' . .. · rIi on •• a kuin aikai.a_SnIrtD ' wrJtilQ'a ~ 

pan taapalnoon. ~alan .. ot ~in y1l&plt1l11 .. ea. 1l1~~ 

kainot al'OaYat Yall_m.ouka.ll.1 .. Ua taYalla aikai.-u ~

tatl1sta ka1ao18ta. H1atorlall1nan 1bDa on atta brlttl1AS-.n 

JUh41n on OJUllatuDut kolMn woal.a4a aikana narettaYaIL 

plenal1& T01m.1nkglutuk.alla rakantaa laaJin Ja Baoean val' ... 

lamtaa luJmWlOt~Ua ta1lddan aikoJan PJ'.yYli.la1n -.plre. 

KrU.nl.ai.an Jlu-Jltaa tait..... JdLJ'ttö on tahDTt .111a ruIL-

40111.akal ai1lYttII .... an.a Ja laaJantua aen t&rYlt .... tta 

tai.talla JI:u1n r&,1oltatu... l1li&1'1..... lmtta .a al ola ,.. 

1IIrt&~ altl orgaani.ta Y ..... (arotan tlLll& yura ~ai

kaiaa.ta napolaonl1a1 ••• ta Yaal"Mta) • Jonka paugeman1.aa1 ao-

40atl koAtinentWa. "en kn1n u..a ,.arntt11n herra Bal4-

1dJl Ja blMn JUkaana& herra KnlUa cnaa.berla1n ont a&l

lina.t s.taa T01a1atua Ja .11rQ& PJrkilllrk.1aU tako1h1a • 

.. JIlut_ p&1~ dtta p",bhter1 GIl .. ata1Iaatari .... ta

_ &9OII1a11 •• aU JQ'öntlDl't& YMta BISb1a Ja Ja&rla Yaltlak

... JIlk .. bILIl on alklllUt apUllA ko'-mnG Yaltalmnn_ 
• 

tanalU.lnu -s.laan ka11rH~Uuä •• T.-a Ull6in lIb .. 

~ .tt.1 .I4olt Bltlal'1a ft1IIUl1W1-DI ollut a1no..

__ P4lnu ~uJo1a.. lTbala... Saka_ 1Ibe1l& UUftt ... 



.alaiset TaCl ~ö.ld.ll .1.-11a18.t aaat ~. TO'8ul1al.J'k.n ~ 

k.en kI1"tWl. JlBhUa, ~ota aaa-alue.n laa,1uutMZl 

bott .. PJtIU. aakaalaia-roc.al.a1.t. tel.ar1JDmt ... 

Tallta-...n "balanoe or PGWU"'lD u~-.-pal_Uaa1.n ~a 

t.in raJoltt ... ttaa.n brlttlll1.n autt.a18Y.1T0111~udan TIl1l-

1& h.rra CllaJIl)erla1n on .. Uumt 18l1t1 per1t)'Jl ~ 

• tra41 UOIl tam al1., halttAen 711 1&14an ~oakml m1ta Ua41-

tlolta. 

• 

11111& aat •• Ua nTt 0Il tiliin auuren auwm1telaan ra.-

11aat10? .&luk.l l'oreicn Ottloe 0Il hapv.1l1.1lt. Ben miet." 

niL7tU ettA lbnen'a ~OIltu1al l&bf 'n T .... uhke-"l. 81-

U tuteakaaen •• on pmllQ"t Par11.1Il ~ a lfouOTan ap''' 

Sitten .. 011 J:womanngt J ett.l pl4IL raJal tb.a 7t aitylatap.uk

•• en: tA.U. a~atu. kD11.ktllv1aMll _tökHå ~a TaataYUorol

.. en... ~. Yrltykaen81 011 .111. pl.n ~t~, 

•• TOl l1aul o40tua1taa ,"tiili. "I,taanea tu.1n RIIIluen Ja 55-

TO.toY.II&~I.IlJ etU TuaoTa Ja Bu4apeet pelJl:ll.TI.t Taarant .... 

it_DBI. Uhal MoneU18.... .&e1coeotuk.aaa -kane o~-

1.,. a1kI. To1&1 e.-tae helcULt altU1kd g ..... n' .e11. ko.w1-

la. NOIlata er1k01atapaukeen. 7181.t .. o11.,. .ikö •• 01. TUO

MllPaa tu.1n 1aeteuta.1u1l aanotult. tuolta ~1Lll_n 

p-a._. at.U'HnA .Dg1_Ula1a-raekala1a~eDI1l11M11 Jhte1a

to''''nnan rrlt7a 81 TOiDe 011& a1lI8uU ... tu Talt.ata 

~..,. P\Iolaa poUtUkaa... IIulta 

u-. alelrk. III;rtU D7t ~ 

te. P\lolalla GIl kaU.Dk1a -.al1aDua 10pu_ lIlLt1 •• 

_U'Skat •• talam br1'U1I1_au aoU1aaaftata IlnToUelllJ_ 

II,IIbl ( ,lla GIl e1.,-teH7 nukal.1a-pgo1el..... eop1a8). 
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Herra Chambter1a1n on ~ p:DI bDht1kuu~ p1~ tltl takuuta 

Takuutusyhtiöi4en Täl1a1kal.tan kontrahti.n kaltaisana (ooyer1ag 

note) , DAidan .,Gntä.aal aaiekk.aJl •• n Tlliaikai •• n sopimuk..n 

sikai loume. its. ptasops.w. artikla art1lclalta TalJI1.t.ta8lL. 

Täti kir~o1tett..... (6 p:DI lmhtikuuta) .nglantllal.-puolala1-

nen liitto ~o on .ola1ttu. Se ei ole la1.1n a1lal aop1aaaar-

• J alle mu1 tten mahdollisten uhrian kana ... 

• 

Sop1lll1s on laa41ttu keak1nli •• n TutavuorobuWIIalOtOOIle 

S11hen liitt77tulkintap~rJa, Jonka lukamatto.1.n mllrly.t.n 

Joukkoon itse 8op1Jm. uppoo. Luul_. tl.UTälae, etta Puola 

JU tlytlntöönp8llOn herrakai. Se DIIULrIJL to1a1Jltah.tl'eJu 

a1.Jl 8auoo J onko aan .11.Jl1ntre ... JIl loukattu vaiko al. 

Dl ae1kka, Joka .ulke. poia ka1kk1 RwlQ,1uzl-mall1Mt väl1t! ... •• ..... ··_1 
tyka.t. Puolaa .1 volda .".a m1Jl .an c.aata tos.-npl t ••• U 

(ap&t04 .... lröin.n ol.U..u. ottMn bua.1oon puolalai.t.n arIIJl 

1.lnaaalUauudan) III1tta ei m1tenkIJLn vll1m1ah.n to1mDD.Ul kaut

ta. PUolalla Oll raJoJ.Il.a .idpuol.lla yhtlL erUai •• t Ja lu-

vuo.1I1a 1918-

lesB. V~1Do .1 .11. suinka.n 01. tarp •• ton. Mmtta brltti

lIhwn kabinattl GIl ~ lIIInohall1ll ant.-an opatuk .. , 

lorl BuJlo1man. n vll~. nlytta7t17 QTt ka1k111. aaRreDa 

tezaa. 

Wft&'antl1ai.-IQOlala1aa... .opt.ak..... aukot ovat 

a1 .i1• U np1atlvllt. makaan .1 b, ... ty aita .ttä .vazonl 

a;rt kutu ... a halvakaU 

BIa .1 halu •• U& 1luIL hbeIl vapeata suo.~aan Ja 

al ... JI&Ma ptAv1eu1 yau.vl&U. tu1ea .,öaJda autoa •• U .... 

t1 !alaa 7a .... l.... BIll Ja.,... ...~ tolldat&- Ja ~11.'''' 
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vapauten.a. K1kö b&n ole k1eltäJt7QTt .01.'· •• ta puolala1.

ruman1ala1..ta .otllaaaop1lll1.ta .11.l1. tekO.771.l1., .tt.1"1&t 

löin vanhat Puolan Ja Unkarin TDia.t .1tMt vob1 81.111&. 
TIaA on mahdotonta ~ DTk11.t.n 010.uht.1tten Tallit •• -

.a, Jolloin ei kukaan .DI1L T01 ulIkoa Unkarin U •• nI18J'7te8IL 

Ja aan nou8UUD J a J 01l01D puolala1e1lla d1ploaaat8111akaall 

ei ole tlhln Di.hd.n p1el11ntl.kU.a 1llulon1&. KltUn sotilaal

lista JärJeatelyl. l"Uolan Ja VeDl.JäD •• ldL Bwlan1an Ja VeDILJILIl 

vi1111& ei m;yöaklJ#.n 01. DiLköp11r1..... Harra Nev111. Claab.r

la1ll Ja Lord Hal1f'ax toiTavat Tä1atlLT&DaI. mout Ta1keudet 

yhd1.t'IIII11a B1l61&DD1n V.n&JIULD Ja RwIaD1-.n .aaanl.e1.11a 80-

p1multaella kII:1D a1Dk& he Juur1 

kan..... V01clUD aaviataa .tU Jugoel&T1aa Ja Turldd.a P1J'cle

tUJl lQ'Ö.k1D oA1l1atUJlUll n&1h1Jl JarJ •• tely1.h1.n. IIltta oakD 

pt1Daai Palllla Ja Charlea IIlUa rohDuta aaatt_ U.en8IL 

TaaraaJl' KDslantUai •• t m1D1sterit aJatteleTat, ."a, liUtA

.allI. hUrt' aaat to1e11Daa Ja k11Dnlttl.lll.llIL DIL1D 

kokonahuua.A raultalal8-eD&lmtil&18een •• ~, k.11dd 

DILIIIL b8ldDl.1 .. t TutaYUOro1e.t aTUatu •• oplmk .. t JiLcluaIL T __ 

t"- koUekt11Ti.ta turTal118uu"" Jar1.uL1 •• '" lLI.41 .... . 
• nglaDtll&1.-r.a.kala1 .... na111n.n JiLt.lstolaiRta aaDdo.tai.l 

auoJ_1qka8IL. Joeta ....,..l&1 •• t kau&t .108181.,.10 tunaa. 

EM .11DI. ohJ.laa. Joka ..ah1tell8IL GIl puertautuJlllt 

.alla tuloa.ne br1"1lIL1.en cl1pla.aUm t76ak8lLte17ata. Seu

~.... ..lU7. _ JatlDldJ.a .amtoka111L. Tol_ laGke Tal

tlot .,aral~t l1ID,... l&u1a1.ten tWC'kraUolclaJl r1aalta. 

~ .ad,1IIL cm hel.. Jd.l .. .ua .&b ••• 1D1a. ~- J. 

'fM1rlmel.&rnkUa taJID. PR11ala Ja I.OIl'ooa pol11t1lrlro.1_ ..... 
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tolTOOn ... tt..tDa ne OTat lrrottantun .. t koll.ktllT1 ... ta 

turvallleuu4e.ta, Jolta on lIIU.04oetunu~ kollelttl1vl~ekal katM

troot1lt.l. Haluten TllttäA totallt1&rl.tan valtiol~~an lakn~ 

he toiD.. tohen.a p.rIL&. lu1au1Ta~ TutaT.mutukaaen Jollal 

suorastaan oaallllftlut.en. ltId.&, kwl IIJIlttal Ibropa- Oll Jo 

puol.ksi rakenn.ttu ja ranakalaie-britUlJL1Jla. aPl vol Plkau

taa nJ.n Jml.uwaao4an EOt OOJl , heiU. Pl74atILI.D. odoUaaatta 

tl&D.umlMn lta l.lI:ka.a , perllTtJ1ll&n Ja herAttlmlln haDld1n ___ 

t.tyn luottamuJc ••• ea Jl&DIlökaa~. .. ap&röbat. s:ru-lld ..,
~_ h. U.UTtlt b7YiD .UI. palutulcaHD. it • ..u.m ..... 
he .1Ttlt Tol lIIIDl~a t.hcll.. IelUa he l7kkII.Ttlt pIJltök ..... 

teon to"'oe. atu. bu.hea 411.-9 lolttoD.1al. PlJLlla pIIU". 

81, aikö .a Jolta .na1.lll.1a.... ottaa Tapaan kaJULa Ta. lIk

ko.lt.&a ,-lIe ... , KrI&Il tI.l.l.a1aan ,...11& oleTan Ja .eu.TO'

tOllaD. hallituk... ellu.taja IllULrlUeU .eurall't'an1 }llUUtaupmgU

t..- ."'ua oh.J .. " 1) HE Dellkin leT71.u. maa-aluetta 

auoJata.Bi a) e1 0.all1.tu.1.ta p~entllT1.... J&rJ .. te~i 

s) tI.llI. I4r-

llyen1, nahan aikana tol .. n luokan TalUo~ haluai81vat 

JiLt81ate. T&1JI1ataluJe. ulkopioleU.. IIlt'a Jam arpa GIl. hal

te'tJ" suuret koDHnatllv1 .. t .aa1l11aDTalla' DIb .... t he1 .. 

tuleTa lnoJta ..... Ta.4ltaan .118 kahTa D11ta tu .. e ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Pariisissa huhtikuun 14 p:nä 1939. 

'L ' " I " 1 A I r '". '.: " ~ .~ 1) 1" , • ;" t_, . ', .) , ! ; ! 1 " '. ' . ~. -- ---
" r~ 1ft, I~ .t J' J , :"'" ~ . 3; , 
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qYH~.!Å r ....... \.JT O I\ ;; IA 

Ulk:oasiainmin1ste ölle, f ____ ~~ ______ ~ ____ ~ 

H e 1 s 1 n k 1. 

Obeisena lähetän kunnio1t~aen U~oa8ia1nm1-

nlsteriö11e raporttin1 Pari1sista n:o 9, joka käsit

telee aibetta: 

Tilanne. 
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PARIISl SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Sa lai nen . 
rl--~~------~~~~ 

" ~ !(. RAPORTTI n : 0 ~ .. 

Parl181 ssa ,l~. p : nä lw.hU 

nulla oli tänään, sen Jälkeen kun raporttiD1 

• Jo 011 kir joitettu. pitkä keskustelu Puolan tlUctilä1sen auurlJ.

hettil&in kan.... Suurin pl1rtein tämi keakuste1u vahT1ati sen 

käal tykaen minkä tuoaaa raportl.aan1 olen tl1anteeata eaittiD7t. 

Ll atiin kuitenkin erll~ yksityiskohtIa. 

31urll.hettla. ....ltti VaraoTUl viralli.iasa pl1relU& 

aen klsltyk.en vallitsevan että ao4aD Ja rauhaa mab4011i.uu4et 

ovat 50 oontra 50. Hän 011 samoin kuin a11eklrJolttanutkin ai

tä mle1t& että lI.h1n tu1evalsuua rUpPl yk.inomaan aUta mita 

BITLIIi cm pUtUD7t tai (Ja') tul._ pUttJml'ln. ml.. etukl.-

teen kel1llD. el ole aavi.tuata. Puolan 

ten muutenkin koko keakuatelumme aikana. o.olttl suurta, .anoi

.1apa blmhtytUvlLn suurta rauhallisuutta. NiinpiL hb kat.oi 

jopa etta Iw.hut a •• alai.ten Joukkojen keakityk.eH& Puola ra

jalle OYat m.lkol .. atl liioiteltuja. K11ntola.. 011 .. a1nk& 

h&ll "01 Danz1&1a\ae Hän DAet kataol etU koMa lran .. 'n111toa 

anovalu ~t-.1Ja on supiatunut II1l.te1 ° lemattOld.1a, DaDz1&1n 

at~~ reY1al0 kIT 1Q'9!·'~tl .. atl ~lt~tta.lka1. BIa 

aol JVIa et. _tkuat.u ... a1bu4et 'Puola kDr14or18.. oyat lwm-

JAKELUOHJE : 

T.valU ...... 
T .... III ..... j. 11 ..... , ............ . ... .. mlnl ... rIOII • • 
EI .. Ikomaudu.tu,,- tledoltukalln. 
EI .. Ikornaud ........... m .. tt ... lkoul.lnmlnl.t.rlOn t ledol-

tuk.lin. • 

UI . : A 4, 
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a. 

nottomat. MOlempiin nlhden h&n 011 eitä mielta että nAi." 

voi neuvotella (eont ct.a que.UoDA Mgoohble.). -.nemp&ti 

h&n e1 tahtolDlt .aoa enJdL Jll7ö.k:I.b kat.olDlt Tolvani ... t

taa woraa kJ'BYJIQ'e1ö& sak.an ehdotuksi.ta, koelca hlLD to4eD

nlJcö1ae.t.l e1 01181 voinut lq.JJQ1caeen1 totuuQ1'IM1kaheatl 

vaatat .. Se lIl1.nJdl bln Puolan Ja Sak.an auhtehta kertoi, 

tllanteut .. 

HILDelle ei ollut tunnettua. onko )lJSSOLl!n .. Ua

IDlt ~llle .ellai.en ehclon, Jo.ta e4e111M.... ra-

port1a.an1 pnJn,h, ettll. naet ~1.t1 luopuia1 aoP'.' •• ua

nitelJl1.ta laIoakovan kaUA.a, mutta b&n piti t .. W tietoa mah

dolllaena, Ja. Joa •• on oU.... eritt&1n 1dlntoiaena koata 

.. , 1.lJIe1aeatl HI'1'LJIU.n .an.l .... , todiatai.i t&IIIn .11. 
halu_. pltu kaikki porttinaa auki I41L..... ..0. hucmat

taien a11rtew.mqrGDIl7t78ten puutt..... bI.n tahtoo plt&& 

.11rtom.-.b 40ll1auuct.t Ven&JI1llI 8Ilk1 tahtcaatta nn kautta 

heti Joutua Kaglannin ka... konfliktiin. 

SUurl&hett~. bno-euttl t...... yht.yd..... ti.tavan.a, 

eUIf. KDgl.almh pI.·1pSeter1.... viell .wtaa1a v1.1kkDJa elt

t.n t04ett~1 •• a ollRt 1Dtre.a1 MO~ (Ja mJÖak1n .-b. 
z) 

MUW!)'n) ollel BUUftdl laiMntuml'. 
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a. 

Puolan j a Lontoon .op1Dl.lkaeat. puhutta.... bi.D 

.aiD määrin ylpeinä alleviiv .. i .ita kuinka lopullin.n 

p1lB18 suure.ti .ro.i Lontoon tarjoamaata ena1mlli.e.ta .opl

DlUBIUODDoks •• ta, jo •• a VeniljlLk1n t't6urol. BlICE: 011 .&8I1ut 

CHAMBERLAlNin vak.uutetult.l tällai •• n kooperatlon mah4ott.au

de.t. ldLyttä.n ."'Ja argUMnt~.ja kuin a1Jcan&8l1 

ta k •• kust.lt .... a Ja .elvltellen CHAMBERLJlNlll. .1010& Te

n&jä Puolalle on eurooppala1n!Q kyQ1ll;f. kun se 

_laDDill. on .nai ldLd... M!i.eJ,inen, T&IIILD CHAMBBRT,UN 

011 ldL81tt&~. 

SUurllhettll&. huomauttl ~ös 811ta .tta Puolan

KDglannin .op1.llm., •• 1m. mikä11 kosk.. sotilaallista a'WWl

antoa. JUJle. plt-'ll. kuin puolalai.-ran.kalainen .op1lm.~ 

ko.a .e k&slttlUl rtllllls.Dk1n vaara. SUurlll.b.ettil&. ai

van oik.in hu~tU .tta kaikki Jmu~~ten Ranalta, Puola 

y.m. p8JleT'at paljoa suurempia etuja ja arvoja vaarall • 

altU1ka1 tlUlai.1ap .op1lmk.i •• a kuin m1DkJ1 tekee Bagla

U. joka eI ... ta TäkeI. .otatatenelle, jonka .1 tarTU

.. pelAtI. terr1torstn.a uhattavu .ualta ku1A Il.1lana, 

ta teQllbuu. vain _ .. ao4aRa ~t" 7'" 

kUIl ollut ~.tYDTt .11. että Raak .... 0J1 

~ta _l.aDD1aaa vailU.naa ....... lvolll.uu4en 

te .. ja bI.n aneU ett .. ~ jo. ...velvolllauubA 

t .. 'P.. .1 het1 101.1taaa tehokkaita arm.1JoJa, .111& 

t.Dt1Jl oU.1 tavaton .ekIL poU1ttinen .tt' .oreal' ... 

k1'~ .1 !lM"a p9b,,1olt-!.!er1kp Yh4l!y'l101a ... 
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81 englantilaisen ~ pakko hyviLDI. kauppamiehenä yuIIII.rUI. 

et'" j os e ala. Puola on val.Jll1s panemaan 4 m1lJ. mi •• tä 

vaaraUe alttUkai, s11tll. tu1e. m;rös tois.n .op1muepuolen 

jotakin makaaa-. 

KysYlIIYk8Ml11 pelkU.kö hIJ.n että Bnglamdn meriv01-

mien keak1 tt lLminen VlLl.1mere.nX ) h.1kentI!Lisi Poh,18DJ18r.n 

J en puolustus" ai1nli. miULrin ku1A, Jm.ten ed.l1is ..... 

t isaani Jo mainitsin, Ruotsin tlLldl.lIL1Aen .otllaaaai-.1es 

katsoo. TIhILn vastaai auur llLh.ttil&a pitlLv&naä tällaista 

pelkoa melkoisesti 111oiteltwla, s1l1lL Englanti ei JlLtI. 

kot1rantoJa ilman turvaa, Jotapait8i Bnglannin Ja Ranakan 

keaken Jo vuosi sitten .ovittiin yksityiskohdittain PohJan

aro, AUennin Ja ViL11mer8ll 1a!vaHol1is .. ta puoluatuk •• ta 

vaaran .attu..... HIn liaILsi .ttä laivaatoll1nen yhte1.t01-

lI1.Jlta 011 kaikista Ranskan Ja _lannin yhhiato1m1Jman eri 

eleunhiaU. •• Joka on k.hitetty loppwm asti (a point). 

1:1 hIJ.n JlyöaldUi.n ~tiLn7t pel.ldULvllD. ei tIL .Ui saksa 

taisi ottaa 'fanakan. .hklLpI. Hollazmin. ehlåLpI. tiNu 

takaeen itaelleeu • llnt&rpe1ta, koalta 88 nU tA .aa 

sa tY7dyttlLll1.ekai Unkariata Ja Ruman1asta. IDJ.neu käait7k

.enal. .,kun suurin vaara on a11n1. .tu. sakaa D1't hakee 

kaupal11.en autarJd.caa ekapanaiolle uus1a alue1ta Ja l1A

JoJa. Jotka tulnai.uud.... tak.-at Sakaan b.eg..m1au. 

Hlnkin kat.01 .tu. I'RJNCOu Ja PSTA.INin 

keh1ttyYlt hitaMU Ja hUODOSu.. HIu puolast.... ei U.lI:ollllt 

!II&l.lA kerrot .... ~u tl!LDIIlJl etU a.. J'leet e1 011-

.1kUIl _~ ftlJaerelle. 
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5. 

että DALADDm lähetti PXTAINin BurgosUn hänestä pU.stäk

.een vaan päinvastoin lask1en että tällainen spekt __ '~~'MN.~

nen ayml>ool1 vaikuttaisi espanjalai81in ja toivoen siten 

voivan. a olla vanne si1101. etu. hän P.B:TAINin kautta sais1 

oike1ta tietoja sot1laalliaesta tilantee.ta Espanjaaaa ja 

Välimeren länsiosi .... 

Muuten DIkyy suurvaltojen intr •• a1 

~spanJaa8a uudelleen kUTavan, e.panJalais1a JoukkoJa on 

koottu G1braltarin v.yöhykk •• n raJoille, sak.alai.1a laivoja 

on lll.hten,yt Xspanjan vesiU... Ranskan Burgos1aa ol .... an 

amb ... aa4in sot llaaaa1am1es .1 a lentoaa1am1ea ovat aaapuneet 

G1braltar11n y.m. Kaikki vi1ttaa .iihen etu. akaellvallat 

vahv1etamalla !'llAl'lCOn ....... tahtovat varata 

COn vo1ton s1unaukset. Bn bl ... Matyis1 Jos ~aPanJaata 
x) 

kin tullsi uua1 ptlakeelcua. 

SuurlJ.hetUlJLa .1 uskonut siUmn msU pJbnSn 

raport1aaan1, ettl Bnglant1 mka ollei "intrigoiJmt" ..llba

niaaaa IIJSSOLDIIn •• lIn takana. 

~ot....... auurl&hett1Lis sano1 v1.Li seura~~ 

Itij ,,.,. on tlblLn ~1 apnut kaiken tarv1ta_tta 

la. BI.n on D7t 

ratkai.ta 1m_en 

Jd. rl1~ 

tullut kl&Jmekohta&.. Jo.aa hAnen U.7t17 . 

ti.n bI.n val.1t.... Hstl plätöJca ••• ka1k-

0Il IIl1lten .ldLaltUIIILtGn1i& aUc Ualla antlJccwSptem1aa 
-,.sl .. ntat.o-ut ... a kaaRalta pwolua\.. 81U. etu. .. Ia
.UIll. telato11tac lIoataYall. lnarol .'an.... aape,wn 
ri.te1l1JIa' 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Pariisissa huhtikuun 20 · p:n& 1939. 

Ulko8siainm1nisteriöll., 

H • 1 s i n k i. 

Lähetän tät.n kunnioitta.n Ulkoasiainm'ni8-

teriölI. raporttini Pariisista n:o 10, Joka käsitt.

l.e aihetta: 

Lisävalaistusta tilant •••• en• 



P ARI 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ. -" Sa lai nen . 

RAPORTTI n: 0 10, 

Pm1s1 s sa 19 p: nä buht1 k uu ta 1 9 39. 

Asia : L1sävalaistuata tilanteeseen. 

Mielestäni on tämän päivän t i lannetta arvosteltae •• a 

• lähinnä tarkaatettaTa kolmea, osaksi uutta, kellkeistä kysymystJi., 

joiden ympärille ylinen huomio on k1int~ tai k1intymäs.a. 

Erä iden keamstelujen perustuksllla koetan seuraavaasa n11 tä 

man lähelllll1n eri t e iu .• 

1. 

On luonnollbta etu. ROOSEVELTIn T11k:onlopuksi maa1JJaal

le lähettllmff. kehoitua tlällä on innokkaan poh41nnan alueena, 

ja yhtä luonnollista on ettA Ranskan sekA hallitus etu. leh· 

diatö oTat valmiit antamaan ROO~in ehdotuksille aataprosen 

ti.en kannatuksens •• 

Sen johdo.ta että tUlli ertLisd p11rel._ on arreltu 

että ROOSINEI:rin hl.tlhuuto 011 e4.ltlUdlsin tuntematon •• kI. 

toon .tU Par11sin ha111tukaille, utel.1D. t&tä .e1kku Uallau. 

tlkl4&l •• ltA suurLlhettllA&ltl. kun bln tol •• apl1v!D& kATl ~o

nan1 TaSt ..... aa klyntl1D.1. SUurl&hettllA. luuli aiTan p&1DTaa

toa. e-tta Ranaltan hallitua 011 lQ'T1nJd.n t1e~1D.en .tukl.teen 

.. hata, koeta Yh47naUa1D. tIllcl.]Unen h7Y1D. tolM11.. auura
h.ttU&a BtTLI.l'rJ' .... U1aiD& p&1T1D& 011 JtIJlQ"t tuon tuoahka 

JAKELUOHJE: 

Uf 2 : A" 

Jakef~ hj.mall.ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai .. .......... .. .. mlnlal.riOIl • . 
EI ulkomutdualuu ., Iltdoltukalin. 
EI ulkomueduatuk.en, mutta ulkouialnm inlal.riOn liedol

lukalin. 
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Q.ual dtOrs~lla. Hän Jopa katsoi että BUI.LI1l' oli koko 

man ainakin yksi spiritus reotor. 

Omasta puoleatani en voi olla arvostelematta 

ROOSlVlU.Tin tOimenpidettä, olkoon että hänen motiivinaa 

vat kuinka ylevä t ja puhtaat tahanaa, koska s e mielestäni 

todistaa häneasä Euroopan olojen auurta tuntemattomuutta-

e1 kait kukaan vaka ... 1s.aan usko etU Saksa siihen vaataisi 

myönteisest1. Tällöin on oikeus kysytL, eikö tilanne täatä 

vain pahentunut, eikö kansainvälisen koIlrerensain mahdol11-

euua U ten p1 tklksl ajoiks1 tullut komprometto1dukal Ja ei

kö HITLBR tästä aaa uutta tilaisuutta 8yyt~ ~8Va.ltO

Ja agreaaiohankkeiat.. Sanotaan että. Joa Saksa ja Italia 

vastaavat kieltelse.tl. he slten nAyttäTät todell1aen 

a.. Tähän vo1 hucmauttaa seuraavaa; HITumin vastau8 t.k. 

as p;n& tUl.. luonnollisestl yrittämiän kläntlA kärki &1ot

teentek1JIiIin 1taeenal1 syyttILe:u ~ rauhan mahdollisuukalen 

komprometto1nn1sta. Hin aaa aitlpaltai etsimättömln aiheen 

Juli.taa maailmalle J mitU ne ... aat1Dlukset ovat, Jotka hILn 

edell.7ttu. ratkaiatu1kal ennenkuin '1'01 myöntyi. ROOsnEL'l'1n eh

dotukaeen. Olen n.ILhnTt sellaistakin kirJ01tettaTSA .etu. biLJ1 

siihen menn .. eIf. ehkä ehtii Jl.r.1eatU. muutamia uusla taita 

aooompUa Juliataen al tten aa/~ maailmalle: kas tiL.... ovat 

JIl1.mm e4ellTttkaeni taytetyt, D,Tt olen valmi. n .... ottelema.h 

an puoleatani u*ol81 t&bl.n Jllldllllt'hnn olettUll1k ... n, 

ka ..... Uaikana 8.t\uu hlLnen aJ'D.tJ1llpl.1T1Ln.a1. T.m. IIl.tta _1-

vai. on et. hI.n el tul.e vaata-.. n 81nOaatac -ei-. alia 

SAt· ... n ROOSIfBLT1l1e 1lab.40111.uutta oso1ttaa hi.nt .. aomella 

rauhan rikko.1 ana. 



• 

itse 
Mielestäni hätähuudon /teksti, varsinkin 

ei ole kaiki.sa ~.i8aa taitavasti laadittu. 

Tiedän että sekä Ruotsin että ~anakan lähetystöi •• 

sKk1n ROOSBVELTin alotetta näin ~atsotaan. 

Italian suurlähettiläs sanoi minulle näin: "Ennen

kuin voidaan kutsua kokoon kanatinvälin.n konferenssi järj es

tämään Buroopan Oloja. on ensiksi eräitä 

koja etukäteen järjestet~Vi. Sellaisina mainitsen Saksan 

t omaavaat1mukset ja myös meidän (s.o. Italian) sl1rtamaavaati

muksemm.ej mutta eIIIIle me italialais.t niiden vuokaI tee 

10&8. 

ll. 

Olen aikaisemm1s8~ raporteissan1 ollut jossain mää

rin akeptillinen nUden sopiDnsten tod.l11seen errekt1viteet

tIin nähden, joitt). Lontoossa viime aikoina on osaksi tehty, 

osaksi suwmIteltu. Kn uako näet että 88111L. en&lantllai •• 

puOlalainen sopimu. voi pelastaa PuOlan. jos tulee yleinen 

telDlD8ll1'.. ~ näe miten !Qntoo pU.a1s1 Kre1.kkaa .1 a Roma

niaa soti laalli.e.t i aTUstamaaa. 

J08 Lontoo D1't solm11 sopimuk_n Moslcovan kansaa, 

olkoon .ttä tlLmlL .op1Jm8 JdtaittU. va1n .am. 1l.ma-aae1aen 

nnDanDon, pelJdtä.n, 

r.aktl0 Berli1D1s81. 

kuhn 

tuak1D 

Jo ~a18emm1n olen s&nOuut, 

on Vilt.ttäVI .... x ) Italian 

että 

.uur-

~a polli Uinen tuttavani .anol, että .10. HI'l"LIR S. 
a11hen naso1, täIIIL on paras todi.tu. biLDen .1 hUua'YaD 
tai ei 'Yoivan k&1'S . sotaa. 
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lähettiläs oli luonnol11sesti vielä paljoa jyrkempi tässä 

suhteessa katsoen sellaist a menettelYä suoranaiseks1 vaaran 

provosoim1seks1, koska HITLER e1 voi rauhallisin mielin sel

laiseen selvään sulkupoliti1kkaan suhtautua. Jos on sanottu 

että Kansa1n111 tto muka 011 rauhalIe vaarallinen, nUn voinee 

suuremmalla syyllä vä1t täA Lontoon pattomanian, uuden ko11ek

tiviteetin , sitä olevan • 

Tarkkaan harki t tuan1 en voi olla mielipiteenän1 e81t-

tämättil. , tti!. pelkään sellaisen palctin myös vievän SUomen 

aseman paljoa uhat1!1IIll8ksi kuin mitä se lIIlluten olisi. Tällai

sen paktin kautta suuri naapurimme eJlg&goitu1al uudelleen Ja 

hyvin lliheisest"l Suroopan politiikkaan, josta se p1tkät a jat 

on pysynyt er1llään. Meill.e, jotka pyr1mme kaikin tavoin py

symlän mahdollisten konfliktien ulkopuolella, e1 luonnol11s •• ti 

ole yhdentekevU, onko suuri naapurimme to1m1ntamahdoll1suuk

s1aA.aD vapaa vaiko ei. Jos patti syntn t ulevat luonnolli

sert1 s.]dL Moskovan .ttl. Saksan intre.ait nämere .. 1. Ja nii

den mahdollis.t v arolc. 1Dot yllätysten estämiseksi a .. ""aan uut

ta ilmaa sl1p1enall alle. 

oivon hartaasti etu. .ilI.Uyk.sani Lontoon palctlJIlr

jest.t.I.n etfekt1vite.tlstIL osottautuvat TlLLr1ksi, s.o. ettli. 

Lontoo... ~iteltuJ.n paktien pelkkA olemassaolo pan.e sor

c1U.Don d1ktaattorlen 1mperialiat1s111. mielihaluiUe. 

kataonut velvolllauudekseni 11moIt\aa, miten tl.tl. k1s~~

plekaia .. hekin Ulll. h.tkelll. olen taipuvainen ano.'.l ..... 

'l'8h4on tla. Tht.Tde.... ma1n1b .tu. Italian auurl&

hettIl1La auut.n .uhtautuI Var81n optt.1aUaeatl tI1ant ....... 

var.1Rk1n Puolan Ja Saka.o vlli.iln D8Uvott.lu1~ 
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la)'ösldn Belg ian suurlähett iläs j onka k ansaa vi etin 

v i ime lauantai-iltapäivän. osottautui pitkässä keskusteluaaam

me opt1m1stlaemmaks i kuin mitä ol1n luullut. 

III. 

Kolmas keskipiste nykyt1lant eesaa on ehdottomast1 

G1bralt ar. Minull a 011 tämin yht eydessä olev1sta tyS~k8is

tä p1tkä keskust elu Ruotsin täkäläisen laivastoaaiamleh.n 

kanssa pari päivää s1tten. 

Hän tot esi ensiksikin. mikä nyttemmin yleisestikin 

tiedetään, että Home Fleet e i ole mennyt Väl1mereen ja et

tä se pä invastoin pys,yttelee Atlannls8a ja PohJanmerellä. 

jot avaatoin sensijaan ranskalaisia laivoj a ( ainakin 13 huo

matt aTaa) on lähtenyt Glbraltar1in. Hänen arvelunsa mkaan 

totalltä&r1TaltO j en laivastojen häärälminen Gl b r altariaaa mer

kit see lH.b1nntj eatää. englantilaisia uskalt autWDa8ta VlU1mere 

le, jonka kautta taas Englannin Ruman1alle 

t ama avunantolupaua muodos tuu pelkäksi tikt10ksl. Tällainen 

tilannehan ol1al jo itse.IIiJLn, 1l.man mitiULn 8otato1.menpitel

U, _lannin antamien avu s tualupauaten täyttämismahdol11auuk ... 

alen lronlsoint1a j a naurunalaiseksi tekemiaU. Hän arveU 

myös etU Sekaan laiTat jotka ovat menn.et .. panj an TesU-

le, 'V01vat t 

rysvalloll1. 

~Oll IIOta aytty1s1, tehdä suurta haittaa ymplL

ennenkuin ne llaadaan paralysoidu1ka1. Hän e1 

luullut että aakaalaiaten laiTojen tarkoltua olikaan pyrk1& 

Vll1merel1.. 'l'anakan lähett1llLs aanoi m1Dulle t&nUn ole'Van 

pakko t04eta etta 111118... oloauhte1aaa 'M11llU ao4en !U

tu .. ' S,!dp u!k'lte1 " lIbet!U laiToj'p IM're11e tai 

n ""011. , 'l'anakan l&heUUA. keno! m1m1]e myöakin ettA 



BDglannin Tål1.meri-laivasto jo helmikuun 9 p :n.H. 011 saanut 

Lontoosta ohjeet olla varuillaan. Hän kysyi tämän 

mitenkä on mahdollista että piäs1ä1späivin.H. ainoakaan 

tlla1nen laiva ei o~lut Durazzon lähettyvillä • 
./' 

Toiselta puolen ka tsöl ruotsalainen nä1n suuren sak-

-salaisen laivaston (70 yksikköä ) oleskelem1sen EspanJan ve-

sillä. tOdistavan, et t ä vaikkakin Saksklle Jää Itämerell& 

sekä "Gne isenau· että n Soharnhorst", mi tään ylll.tyks11L Tms,.. 

ken Ja Ruots1n veailllL varmaankaan e1 ole odotettav1a ... 

Huomaa1n myösk1n Ruotsin ~.ttllääStIL että. hän p1ti Joa

sain määr1n 1110teltuna sotllaa.tt .. eansa pelkoa, 

aä aikaisemmaaaa raporllaaan1 te1n selkoa. DIIltta totean 

U. Sklnea uhkaava vaara viime aikoina todella on paha.sti 

hälyttänyt Ruotain lehdistöl • 

.Tos aota a1tty1&1 tulisivat kaU Keak1-Xuroopan 1tä

oaat Ja Väl1mar1 ainakin aluksi taistelutantereeka1. Tätä. 

vastaah katsottuna on ymmärrettäv1s.a 8e vilkas toiminta. 

Joka sekA ympärysvaltoJen että total1täärlvaltoJen puolelta 

on havaitt.,.isaa G1braltarin ympärllll., Josta oike1n on a .. 

nottu että se on Väl.1meren luJdco mutta myöskin helpost1 

11f.lllll8ren louJdtu. Danz1c Ja G1braltar ovat.k1n tILJaI.n hetJt8ll 

• 
Toi .. lta puolen ulkoministeri BOHNBr tlnlln ulkD

.. ia1uYallokunn.... v&kuRtti IRJIDDn antaneen råuhotta.1a ln-

~.lfl Hkl Kepan,1.... ol.n.e;n italialaiaten Joukkojen pois

kuUua1_na eUI. uulraal,Uena euhtautUll1_eta Ranskaa. 

~ab4on v1e1& ai~DDen mainita ettIL Ruotaln ! -
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vaatoaal811l1es ei su1.D.lcar väh.ekBynyt MoskOTan sotilaallIsta 

rki tysti •• 

x x 
x 

Olisin taipuvainen eräänlai seen optimismiin. Jos y11ima1n1tut 

kolme näkökohtaa oaottautuvat rauhallisin keinoin JärJestettävikai. 

Täällä ollnan myös pitkin linjaa sitä mielti. että Puolan Ja Sekaan 

auhteet voidaan neuvottelutietl JärjestäJ., Jos molemmin puolin on 
x) 

hyvli.ä tahtoa • 

ToIselta pUOlen on taaaen tOdettava, että RanakbD hiljainen, 

n.äk;ymlitön mobilisat i o j atkuu v01ms!sksPle, On tuakin sitä taloa, sitä 

aeuraa JoaN ei joku omainen tai palvelija ole mobi11aoitu. MobIUsa

tion viimeinen muot o on se että ~eskellä yötä klo a:n tienoiasa tul

laan hakel48.8I1 mies koto., siis ilman pi enintäldULn häl1YttäviUi. kirje 

tä tai aäbk:ettJ. , joka voisi j outua vieraisiin käsiin. Ku1.nka monta 

vuos lluokka.a tai kuinka paljon kutakin erikoisuelajia on kutsuttu 

aseisiin, näkyy olevan mahdotonta kontrolloida. räs sveitsiläinen 

tuttavani . Joka aunnuntaina 011 Dijonissa, kertoi että rautatiease

ma oli täy_llinen sotil as1e1ri. Ranskan itäoaista saapuvat 

kllllt aamoin kertovat 8ie11.& vi1iaev&n 80tavlkd. Rivieralle 

kealdtetty huomattav1a a t'rikala1sia joukkoja; pitkin rann1k1roa 

on tyJt1atöa ja kuu1aruiakuJa lentovaulIIl Taralta. ~Ils aukulaiaeni, 

joka muut-.a plLiTi. takaperin aaapui Paria-laiTaa .. New YorJt1ata, 

kerto1 että 1a1Tan yläkana1 011 täynn& aotilaslentokona1ta Ranskaa 

varten. LiaUn että n.ämI. koneet pelaatu1Tat mainitun la1'1'_ 

v Uma ötaeaalf. Joka tUllJl on herEt auurta mel-
x 

Ji1Jca1 Var""a e1len Jcatecooriaen1 ~t01 DIUtI neuTottaluJa 
~"'-n. alta en taa!t&. ~ k7ur.J~star1 BONN!:! 
tänään Ulto.aia1DvaliokuDD.saa totea1 neuvotteluJa I9tuell",a; 
ei Jt&yU."'-n. 
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tenkuohua. koska luullaan sen takana olevan rikokae1l1sen 

a8.lato1m1nnan. Uusia puolustusta Ja taloudell1sta elvyttämis

tll koskevi a delcreet teJIl on valmisteilla. .Toka alalla val

mist audutaan. Täällä olevien milJoon1in nousevien ulkomaa

laisten kohtalo sodan syt~esaä on juuri 

tit1etl1. mistä l.ähatystöneuvos IVAID tekee 1kaityiskohd1t

tain selkoa. DekreetteJä ~iisin evskuo1nnista ei vieli 

ole Julaist.u mutta niitä on valmisteilla. Straaaburgi8sa 

oleva konaul1mme. j oka on ent. yleiu81ku.ntamaJurl ja joka 

on kutsuttu pariksi vIikoksi aseisiin harjoituksia varten, 

kävi luonani kertomassa että koko Elsaaa1ssa vallitaee erit

täin vakava miel1ala, joka vaikuttaa ll1ke-e 1Km/JIln masenta

vasti. Hän kertoi minulle DDluten että Maginot-llnjaaaa Rei

nin l..ä.nairannalla on suur1a kasematte~a joka kilometrin 

pUa.... Olen kerran käYDYt niitä kataomaasa saman konsul1m

me opaatamana. Siegfr1ed-linJalla, Rein-joen Itäramalla. on 

kasematteja joka lJI5 metrin pUsd. mtta ne ovat huomat

tavaati p1enem;p1lL kuin ranskala1s.'. Sakaalaisen 1"8Iltal~an 

takana on 50 km. ~I:lb.yke mil1tarisoltu tai milltariaoita

vIs.... Konsul1 ei sitä suoraan sanonut, mutta huomasin hä

nen pe1ldULvtLn S1egfr1ed-linjan sittenkin olevan vahv~ 

(aehJ.n on ~ös uudempi). mutta bän luuli kui.tenkin et 

kwlpa1nenldn l1nJa on valloittamaton. Kuten tunneUua on 

av.itd 1Q"tt81l1111n raken.ta.l1ut' Vaginot-l1nJan 

0IIaa puolu.tuaUJI.1aa. 8amoin Be~la. NILmI mol athan ovat 

IIl&hd. kaartol11Jdtuua vuoks1 erikoiseati ~oa Kasi

uot-l1!lJaa ei voida valloittaa. 

aJ.o1.1llaUa ~ata n&1RI t01unpite1ata Ja vazoo-
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keinoista on empimättä myönnettävä , että Parii s issa vallit

see täydellisesti rauhall1nen mieli a la a1nakin ulkonaisesti. 

Eräänlaisen fatalismin mer ke issä e letUn eikä lrukaan itsel

leen tee illusione ja. On tietysti opt imistej a ja on 

mistejä , on asiantuntijoita ja huhujen levit tä j lK. Mutta 

yleisenä käsitykseni en voi 

tavat huomioon pahi mman r atkaisunkin mahdollisuuden. Pelkoa 

vähent ää tietysti o saksi se että Saksan lehdistö Ti1me 

koina Ranskaan nKhcs.n on ldI.yttänyt var.1n rauhallista ldel

tä j a e t tei uskota sodan syttyvän Ranskan ja Saksan vä

lilU. v a llitseTien erimielisyyksien vuoksi vaan kautta 

tain. Turvallisuuden tunnetta kaikess a tässä onnettoDlJ,uclea

aa 11slU!. t ieto siitä että Ranskan armeija ei koskaan ole 

ollut n11.n vahva Ja nlln hyv1n varust ettu kuin nyt, j a 

että altti. voinee p itll.ä parhaimpan11 

h1s tQria tähän s a akka on tuntenut • 

Olen ranskalaisista llhteistä (myös sotilastahOlta) 

kuullut että Jos "jotaIn tapahtuu·. Ranakan armeIja empi

mättll. maraa1I Belgiaan. Tämä kait seUttu. myös mik.1JdJ. 

Belgias.a vIime vuosina on järjestetty manöövereitä et. 

tlLkin viholl1ata vaataaa. 

Lopuksi ma1nlu.n että tUlli. paraikaa ldI.J'dUn neu

votteluJa ran.kalala-puolalaiaen sotilaasop1mukaen muuttamisa 

ta, jotta se tullai kontomiaekai englantlla1s-puolalaiaen 

uuden paktin kan .... 

JapanJaat. pubntt ... S& on ehk& ~ösk1n ma1n1tt .. . 

etU ne o&OO.QOO .apan.f~a1.t~~Ola1.ta! j otka ovat ... 1&-
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Ranskassa internoidut, alkavat olla tyytymättömiä heidän 

osakeeen tulevasta kOhtel'\lata ja että, kuten minulle sanoi 

siellä päin liikkunut eräs konsul1mme. he alkavat päivä 

pä1vil~ olla ·vähemmin ranakalaisystäväl11s1ä-. T1edän että 

nykyinen s1eäm1.n1steri oli tuon alueen pre:rektll~e, Joka 

häneltä jo kuukausia takaperin tuli pyytlmlän ohjeita sii

tä miten parhaiten ollsi valmistauduttava p1an odotettav1s

sa olevan pakolaia17öpyn varalta, sanonut että. mih1nklin 

varokein01hln ei aaa 17htyä jottei näyttäisi sllti että. 

Ranakan hallitus ei enää usko 

panJa .. al (Mianomainen pretekt1 oli sen itse k.~DUt 

aull~lemm..) Seuraua täetä 011.. etu. kun ryöppy tuli mi-

tään ei ollut valmistettu. 
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SU OMEN LÄHETYSTÖ Pariiaissa huhtikuun aa p :~ 1939. 

/h & ~ / - /?'1-

!:..v 
y- 7 

Ulkoaslainm1n1st9riölle, 

H e 1 8 i n k i • 

LlLhetyst ö täten kunnioittaen oheisena lähet-

t&& ministeri H LYAn raportin Pariis1sta n:o 11, 

joka käsittelee a1hetta~ 

Vielä lisil tilanteeseen' 

V.a. "'alnho' 'aJa: ~fu, ~, 

• II: ... 
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~ A R I 1 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 U •. 
Par 11s1 8sa 1 p : nä huht1 kuuta 19 39. , ? 

As ia: Vie lä l i s iä ti1ante'.'!B. 

lounaalla 
Eilen oli luonani Ijou.kk:o kollegoJ a, u1koaab1nm1n1w .. 

teriön virlcam1ehll., sanomaleht1m1eh1l. y.m. ~ vol olla totea

matta etU ll!!AtIf. m1.11ala 011 opt1.m1sm1in plUn, ainald.n lä

hitulevaiauut •• n katso.n. 

Tosin RCMIKR, Figaron tunnettu ulkopo111tt1ahn k:1rjol

t uat.n laatij., pelkäsl s~an piakkoin telcet&n Puolall. -une 

sommatlon" (lähinni kalt ~ettäva -unkavaatimua-). BIn nä.t 

sanol t1etävänaä etta puolala1s-saksala1siss. neuvott.luis.a el 

päästä p1tem.älle. s11ll. Puola 01181 Danz181in nähden suostu

nut Jo wol.S sunr"lA1t,,\tU p lIDltta .1 katso voivansa meDDiL 

• pit ..... ll., Jotuaatoln Saksan va.t1muk .. t meJW'dt paljoa p1ttlll

mlll.. ~pl1T11s.s'" klrj01tuks.saaan lehd.a8iLn RQUIBR keh1t

t&& aJatu.taan aopimuks.n Yaikeud .. ta palauttaen mi.l"n sekA 

lPr!4rik Suuren .tta BISMABCI't.n .1Il.t Danz181J:l ' OIIl1atam18!P. vlLlt

tlll&ttölll74eaU Jokaia.U. joka hhtop hallit. Puolaa. Puolan 

ab .... Oörl 1ta., Joka 1II10S 011 ~. 011 opt1m1at1sempl. 

_tta .n pIUlaqt l,e'nnlp velvoUbuuka1lt • . bl.ntlL kwmoll. pto. 

JAKELUOHJE : 

UlI : '" 

RYa d. OOPPS'f kenoi . 
• 
. ( . 

kuuU.en.. !port. ~lå1TutOIl 

• "1. .DJt71a1ll nu..re .... oln1ll 'Dr' 
~ 4 " 

Jak.luohj.ma".Ja : 

T .... llinen. 
Tavallinen J. IleIItai ...................... ............. 1111 .. . 
Elulko ............... ~ • 
EI u. __ ....... _. mutta u ..... lnml ........... tIedoI" .. . " •• UI_............. . .. 

• ... aIIn. 
/ ..., 
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l antilais-ranskalaisin 1aivastovo1m1n voitto italialaisesta 1ai-

vastosta on taattu. MYös PIRONNEAU, Bpoque-lehden päätirehtöö

ri, jolla on hyvin läheiset suhteet yleisesi kuntaan. samoin

kuin ulkoasiainministeriön eräs osastopäällikkö, ministeri AR

NAL, pitivät ROO~LTin kehotusta diktaattoreille sittenkin 

effektiivisen! J a näiden hil1ittömyydelle tervee1l1senä. He ar-

voste livat myös Venäjän mahd. sotilaallista apua Ja varsinkin 

sen ilma-apua paljoa t ä rkeälDm.äk:si (esila. Rumanialle) kuin 

yleensä Buroopas s a tehdään.X } ARNAL huomautti minun huomautuk-

seeni, että pakti Venäjän kanssa tulee herättämAAn reaktion 

Berliinistä. HITLERin tämän. J o julistaneen puheeaaaan Wilhelma

hafenia8a, jota ?ar1isissa ei ole julaistu in extenao "eikä. 

Ranskassa täyteen merkitykseenaä kammentoitu. Näin ollen tie

detään jo nyt Pariisissa Ja Lontoossa arvostella mahd. reak

tion merkityst&. 

MOlemmat luulivat että Puolan hallituk_n antlllla da-

.. mentia neuvotteluihin nähden oli lähinnä taktiikkaa. 

ARNAL kertoi, mikä kaiketi on Jo hallitukseni tie

doaaa, että Berl1.n ROOSKV'Xa1.n kehotuksen johdosta on tebny't 

kaildlle ROOSBVBLTin main1tsem1lle uhatu1l1e maille allDWl 11:7-

,sym,ykaen kuin meille. SaaaIIle aii. varustautua aiihen ett& me

kin tiguro1Dae saI" HITLERin vaatauk.aaa. Uettuan vastau. 

on ollut selvlU __ pelkl.lL Saaaata uhkaavaa vaaraa, an~ 

kyll1kSD kieltlLlliLtt& ol .... sa olevan !spptl1kt1a vau'OJa. 

Van1A 1hIIeell1att. on .euraava Pll1OHlt1JtJn bno.aa. 

HILDen lehten8ll on tUDJlettu. 71ebe.1'cuDD aD II.n1tonek.1. DII&

.. pI.1vb& .aapd bl.Den luokaeu Sekaan lQ'Qinen aa1a1n1JA1-

!'TQ1IIl'.bIln GIl ku.1tenk1n &Ii. kU ..... 
lt.. .11t& aJattel ... 

a11t& . 'hd.1iå pma-la , 
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taja. To1sta tuntia kestlneen keskustelun aikana saksalai

nen selväst1 sanoi: "Sota tulee ja !U. sen voitamme". PI

RONNlUU ja ABlUL olivat yks1m1eUset s11tä. että. 1dlynnin 

tarkoitus oli IRONNlUUn kautta 1nt1m1doida, peloUaa Rana

kan yleises1kuntaa. 

alatakseni lähtökohtaan: kaikista keskusteluiata 

huokui erlUf.nlalnen varmuu voitosta tavalla tai toisella. 

lUkäHmme erehtykö: tämä v~us on Ranakassa nytt8llllL1n ego

a.ntrinen 5 . 0 . muiden kohtalo on vain sikäli kiintoisa 

kuin se voi Ranskan intre8sejä edisUoä. Brehdynkö sanoeaaa

n1 ettei Lontoon paktomania merkitse mitään muuta. mutatie 

mutandis? Jokainen siis katsokoon eteenal. 

Yleinen havaintoni näiltä päiViltä on myös se että 

Ital1an puolelta uhkaavaa vaaraa väheksytään enemmin kuin 

ennen. Läsnä ollut Italian amh asaaa4lneuvos koetti kovasti 

a llevi1vata WSSOLINIn kaksi tunt1a sitä ennen pitli.llll.n pu

heen modaratiotaJ Täällä lev1!ä käsitys MUSSOLINIn kasvavia

ta vaikeuksista ja yleisen mielipiteen lisiiäntyvii.atii. tyyty

mätt~destä Saksan harjoittamaan holhoukaeen. 

H. HoI m a. 
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Pariisissa huhtikuun 8B p:nä 1939. 

Ulkoasiainm1nisteriölle, ~ (l'4) 
H e 1 s i n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoaala1nm1n1s-

teriö11e raparttin1 Pariisista n:ot 12 ja 13, jot

ka käsittelevät allamainittuja aiheita -

N:o 12: Luxemburg. 

N:o 13: Puhetta odotellessa. 
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~. !> R 1 I .. S I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n; 0 .. U .•...... 

Pariisi ssa . J(1 p; nä h4hti, kuuta lQ .. ~9. 

Asia; .. !llUJDbur&L ....... _ . ...... _ ................ . 

Oleskelin t .k. aa _ ja 23 pl!.iviDi. lJ.lxemburgissa~ mlsal!. 

maan itsenäisyyden satavuotisjuhlaa vietettiin arvokkain. isl!.n

maallisin menoin. 

Luxemburgin itsenäisyyden historiaan nähden tyydyn 

sä viitt ..... an tietosanakirjo1h1n ja erikoisesti pro:t. K. HIL

DBNin moniin p1k:k:uj·J.lk:aisu1h1n Luxemburgista. TOdettakoon täalllL 

vain seur..-vaa. Luxemburgin historia on llLhe. lOOO...-uot1nen. 

Kealda1k:ana se si1nl!. määrin oli germaaniaan vaikutuksen alla, 

että Sekaan keisarik1n toisinaan valittiin sen hallitsij~vus

ta. l~-luvulla tämä tilanne IIIIlUttul, kun det luxemburg jou.-

4t tu1 Burgun41n ruhtinaitten all.. Huol1matta sen va1her1kkaista 

kohtaloista uu4ella ajalla, •• sUtl!. lIhti.ll. va1k:k:akin ba __ 

burgilais.sti vlr1tetv,y al1.ataanmnrre 011 väestÖIl pläosan kiel •• 

d~ 011 plULaaiall1sesti ollut siv1st7kseUia.st1 ja talou~l-

l1S.8~ - ll!.llaivaltain vaikutukaell alaill8ll. 

L1J~urg1n vaJlhat l1zmoitukaet olivat Il11Il vahvat et

tei 1l11t1. kou&aIl pu.sty Talloi ttamaall. TäbILll vaikutti .,.ös 

88Il eclull1nel1 _ .. t.,.._'. Luxem1nlrgia cllldll kutauttu pohJolan 

G1braltar1kal. T...... 011 tau. to41.tua s11U mltel1 kauc 

JAKELU OHJE : 

..•....... ......... ~~~~ . .,,~ ..................................... . 

UI 1 : • 4. 

Jak.luohj.mall.ja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja "alkal .................... .... mlnl.t.rIOlI •• 
EI ulkomaaeduatuk .. n tledoltukalln • 
EI ulkom .. edu.luk ..... mutta ulkoulalnmlnl.t.rlOn tledol

lukalln. 



• 

• 

1tse.ällytystahto. vahvaan puolustukseen yhtyneed. vol 

lytUl. plenenkin maan. sellaise •• akin asemu.a ku1n on 

lut Luxemburg. ltsenälseDIL läpl vuosi.atoJenl 

Ttatä huoltm&tta Luxemburgin aluetta on 

lue •• a Ja vars1nk1n viime vuosi.adan vaiht .... a. 

2. 

sotien jälkeen, hiljak.ellean pir.tottu: Ranalca sai maan 

etel.l1ki.rJen. Preu88i o.an ltäi.1If. maakuntia Ja Belgia S\D1-

ren kappaleen pohjola-Luxemburg~a. Se mikä jäi taatUin 

kanaainväUse.ti 1839. statuutU, huolimatta .11-
tä että yksi takaajlsta nim. Sak.a rikkoi lupauk.ensa 191~ 

ja ~tI1 Luxemburg koko maailmansodan ajan 011 

valtuma, on eclaU .. n ... ista rii.utun Luxemburgin itseDILi

.yyden tae. SUlä on nykylULll vain pieni 300 mieh.n vah

vuinen. vahti- y.m. palvelu.ta suorittava armelJ. ..)dL kak

.i kanuunaal 

V. 1890 kuniDgas Adol:r1n kuoll.... unioni 

kans.a lopulll ... U lakkas1. Maailmansodan Jälk .. n J,uxem,urg 

111Up Belg1811 kanaaa taloua- Ja tull1un1on11D.. An.ait ... 

viela ma1n1tsem1at. että täD& pI.1vbl. n11.1E maina, . .1018-

•• LuxambUrgUl.a e1 ole omaa ulko edu.tust. (.U1& on lA

hety.töt mu.1.t".eni a1noast88ll Bry ... 11.... ParU.ia.a J. 

Berl11n1 .... ) Hollanti valvoo Hn dlplolDaattia1., IIIIU. Bel

g1a •• n konsulaaris1. intre ... J&, mikä Uenee 41ploJlat1all 

hl.tori.... a1Dmtlaatuinen JIrJe.t.lT. 

Hak.. UHin Lux-.burg1.ta pubnttavan ·operettlvalUo

ne-. '1'l1lI. D1lIl1ty. .1 lainJc.a1lJl vsataa tOd.llisuutta. 81U 

vo1 kyllikin kutsu. m1n1at)'J'ri.- .11 pi.no18valtioul. IIIUa 
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tosiasia on etU hlxemburg on .1är.1estäIQ"t s1eäiset 88iansa 

esimerkiksi kelpaavalla tavalla. mihin t ietyst1 maankamaran 

luontainen rikkaus on paljon vaikuttanut. LuxembU%g on on

nellinen maa. vara..ku, uuttera, siellä e1 val11tse k ......... n' s

mla e1klL työttömyyttI. kuin aen verran m1.tI. on kahottaTa 

normaaliks1. Kaikki kokoontuvat uakoll1seat1 auurlruhtinatta-

nua ja dynastian ympär1lle. TKmIi. ka1klc1 tull näkyv1in 

blh'''styttä'dn selväst1 juhlien aikana. Vasta tällöin todella 

huomaain miten ol1si vä&rin k1eltäJL luxemburg1laiaUta isän-

maal11sta miel tA. ~ 

LI.h1nU. tulevaieuutta . katsotaan t1etysti 

aald.n .peloktain 8ilm1A, koska ymm&rretäl.n että. Yle1aen kon

fliktin ayntyessä hlx.uU%g tuaJdn T01 välttJl. jou.tumaata 

jollei sodan Jalko1h1n n11n ku1tenld.n v1eraan. valtauksen al-

le. 

Te1n p1enen automatkan pitkin Mosel1n rantaa. IIII1t

ta en huomaimut t01eella ranDall a, sakaan puOlella, erik01-

ala varuatukala. Ku1tenkin UecliLn. etU sakaa on VCU'Wltanut 

Lu%.uurgin r~.. eri ttILin tarmokk ... ti. 

Lcpaka1l IA1xUlburg1n tranc1a ei ole 

maa.. Jll&r&a" ku1n ranakan Ja belg1an trang1al 30 lllx_
burgiD tr. ...utu. :50 ranskan trang1a Ja 4D ],uD'lbars1A tr • 

... utu :50 belg1_ trangia. 'rastl. a1beutuu etta lJ1xwbUZS 

talli hetke11& on kall1a maa Ja et1il. aen keppa taa_ 

raati lc11.nU.. 

YUU808Il lII1'öa rapont11D1 n:o lS. 
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J>A R IIS I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa l ainen . 

RAPORTTI n: o 13. 

Pariisi ss a .. ~ . p:nä b,Wl~~ . kuutal9 .~8. 

As i a : .. PUhetta odotellessa. 

_......... ............. . .. ........... .. ........................... -.... .... .... .........• 

........ .....•................. ............ ........................ ........ _ ............... , .. . 

Oleskellessani t .k. aa - 23 plUviDif. Iuxemburgissa oli 

minulla tilaisuus useisiin kesk:uste~in siellä akkreditoituJen 

mutta Brysselissä asuvien virkavelJieni kanssa, Joista vanhaa

t aan tunnen useimmat. Yleinen vaikutelma näistä keskusteluista 

oli se että Brysselissä katsotaan l ähintä tulevaisuutta 

lisen optimistisesti. Koska minun asiani ei ole Bryssel11l mie-. 

lialoista raportoida, tyydyn tähän toteamiseen lisäten vain pa

ri yksityisk:ohtaa. 

Ruotsin lähettlläästä huomasin että hän kataoi es1ma 

ROOSlWllLTin kehoituksen kautta syntynyttä til8.Dll8tta paljoa 

loisammin ~n hänen täkäläinen virkaveljensä. Bräs toinen 

kaveli Jopa kertoi Italian Brysselissä olevan suurlähettilään 

hänelle ••••••• suoraan sanoneen, että J~s yleinen konflikti 

syntyy, Italia ei voi kestU sotaa 4 kuukautta kauemmin. 

Latvialainen vlrkavelJen1 oli erikoisen opt1m.1stl. 

kustelustani hänen kanssaan en vol olla mainitsematta 

hlDmästytaetaenl piti kaikkea puhetta täydelllsest& nautralit .. -

tiat. aamanlaisena ideolog1aena t7hJIIlä traasina ku1n DI1k. 

kolnaan yleistä kollektiviteettia, ollen eitä mieltl ettei 

kUn maa vol p7QI. nautraalina Joa aota 87tW· 

JAKELUOHJE : 

............ .. ... .... . .. T.IIY.al11neJL ................................ . 

....... ..... .......... . .... '.. . .... .... .. . ........ ..... -......... .. ~ ... ...... . 

... ............ ............. . . .... H ..... .. . .. ........... • .. • .... •••• ...... • .. ••• .. ......... .. 

UE 2 : ' 4. 

Jak.luc>hj.mall.ja : 

Tavallinen. 
Tavallln.n ja 11 ..... 1 ............ .. ... ....... mlnl.t.rUllI • • 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltuk.Un. 
EI ulkomaaedu.lukaen, muHa ulkoaalalnminlaterlOn tiedot

tukann • 
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ortugal i l alnen vlrkaveljeni sanoi FRANCOn tarvit

sevan nyt niin tyystin rauhaa ja aikaa maanaa kärs1mäin 

vaurioitten korjaamiseksi, että hänen mielestään 

sanomalehtien hälinää uskotella FRANCOn aikovan yksin tein 

&nastaa Portugalin. .rotean vain tämän. Tässä yhteydessä on 

syytä mainita, että FRANCOn uusi suurlähettiläs täällä Pa

riisissa on antanut lehdistölle erittäin rauhoittavia tieto

Ja &spanjan ja Ranskan tulevista Suhteista, maurlla1sten 

Joukkojen ~Jetuk8eata etelään (koska niitä ei voi damo

bilisoida muualla kuin Marokon kamaralla), y.m. 

Bn voi aalata itseltäni sitä vaikutelmaa että 

Brysselin virallinen opt:m18D1 osaksi on peräisin sii~ et-
j'in/ 

tä sen johtavat piirit mielelllUi.n tahtovat .... llannetta vä-

rittää, koska heillä luonnollisesti täytyy 

tunto" siitä tavasta jolla maan s1sä- ja ulkopolitiikkaa 

viime aikoina on hoidettu mikä yleisen sodan sytty.a8l 

voi kehittyä Belgialle katastrotaaliseksi. 

Palattuani Parii81in olen tavannut paljon tut1;.a

via e~ voi kataoa yleisen mielipiteen tääll& viime 

viDI. paljoakaan JII1uttune .. , mutta minusta tuntuu että a. 
taaaen en..al.n kalllsau uak.oon että sotaa ajan pitldULn.i 

voida välttl&. Belgian amb88sa4ööri 011 tosin edelleen q

vin opt1m1s~ll8ll, m1kI. vahvistaa ylem;p1lDll. esittämiin 1 

tyat& Bry ... l1.-IL vallita.vuta m1el1alaata. HJLnen &rg\UIIeIL~ 

tinaa on .. .ttä IDglenn1n verua~.to1a1nta oa Jo 

t8Dllt .. l1&1s.t JllU)dot, lliYö8k1n lentoa .. en. alalla, 

tile·"Snen yl~ Jo oa taat~. 
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3. 

Sensijaan ol en äskettäin kahdeltakin ulkoaaiainminis

teriön korkealta virkam1eheltil. samo1nkuin eilen Revue d .. 

deux Mondea'in pU- ja ulkopoliittiselta to1m1ttajalta R. 

PINON'ilta kuullut mieluummin päinvastaiaia ennusteluja. Niin

pä ministeri ROCHA'l' , Eurooppa-osaston päällikkö. kyaymyk _eni 

eilen eikö b&n katso tilannetta sentään vähän valoiaammekai, 

vastasi: "Kyllä, j os pidätte helpotuktlena (d'tente) sitä et

tei missään vielä taistella ja ettei mitään maata paraikaa 

vallataw• 

Kuten eilen Herra Ullcoasia1nm1nisterUle sähkötin, 

. Orsq Jyrkästi kieltiU1, että Saksa til.ällä 01is1 tehD;yt a.1-

t&&n sonde.ranksia ennen huomispäiT&n puhetta koskien mahdol

lisia neuvot t elueclellytyka1l.. Olen aaiaa tiedustellut vara1ll

k1n Belgian ja SVeitsin täldUiL1s1ltä edustajilta, muUa mo

lemmille tuo tie~ Gal.i yhtä hilJllldLatyttä.. MUutenhan .. 

pa jolla Englann1l:L Berlii1n11n palannutta suurlähett1llLstä 

ulkomin1steri v. RIBBBNTROPin puolelta kohdellaan todistaa, 

tei Berl11ni ennen puhetta tahdo kosketusta länsivaltojen 

kanasa. S8npi vuoksi DIOnet täkäläiset lehdet (Pertinax, d. 

Kerillis ~.) suuresti pahekauvat että Baglannin Ja Ranskan 

auurl&hettilU.t juuri tällä hetkellJL palulvat Berl11n11n. 

Ministeri ROCIUT arveli Sir lill:NDlmSOHin paluun aiheutuneen 

s11tl. et;ll. Lontoo, pel&ten .. evelvollisuu"enaa 
x) 

tol rauboi""aa Berl11ni&. 

Xurioai"eet"iDa ma1n1~atoon .""ä Higaron Berl11n1a'& ole
va kirjeenvaihtaJa "'nUn tie401Uaa l~lleen. palm ...... 
aUU etMS. ~Ula -u ole ollut aikaa o"aa vaa
taan KnglaDnin auurll.he"1l&a~.! · eUI. Ber1UDb ·p11nia.-
on herl."tI.qt hw.1o". •• .t_ b&IL.llI ~hJlld.n GIl ollut 
aikaa oUaa vaataan m1n1steri lUIIRUI.&l 
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TämIi mieliala, joka alkaa tu.~lIf. voittaa ~aa, 

tä näet sotaa ajanpitldiän ei voida välttiUL, kajaatuu myöa

kin niistä yhä vahvistuvista toimenplteistä, joihin v~tio

vallan puolelta ryhdytään maan ka1k inpuol.iaeen varustamiseen, 

sotil~llsesti, t~oude~sesti ja sosiaalisesti. BEL Tol 

muuten olla ennustebmatta että jos tämIL To1mak:aa t~oudel

linen suoneniaku valtiovallan dir1goimana JatkuU, 

pitkään Toi olla vaikuttamatta Ranskan nykyiseen 

.. en maailmpn]cataomukseen ja järjestelmiiJiJl, jotka ' kuten tWl

nettua oTat tälle maalle, jopa sen pieneläjilleldn, luon

teenomaisampia kuin ehldi. miaaU.n muaaa mauaa. TILJaän rans

kalaiselle rakkaan rahakap1tal1a1n nl.kyv1mmiit Uma1aumu.odot: 

talouden täysi Tapaua, eU.stökapitaal1D. ja lcorkotuojen etu

alaisuua, kapitaaliTienti j.n.e. joutuvat varmasti lähiaikoi

na, jos uutta suuntaa jatkuu, koville koetulcsille. Teo~

suuden tehostaminen Dl.lden sij asta e1 todella tule li1an ai

kahinl 

Mitä sotilaalliseen varustautumiseen tulee en Toi 

ol~ mainitsematta seuraavaa. Ollakseni kaiken varalta 

siit& ett& luxamburglata pääsisin mahdollisimman riippumatta 

kotia, JOB -jotakin aattuisi-.. tein matkan sinne autoa ... 

Matkalla sinne tot •• in että keakellä p&1T1&t1n yhtä mittaa 

kulJc1 ke"itl. tankkeja lt1.rajalle päin. Tie4lLn että yöll1 • 

.. en aikaan nUtI. ~" paljon en8llllll.D.. Paluin Lothr1Dg1n 

kautta - ainoita aeutuJa Ranakaawa, miaaiL en ailta1s8llll1n 

ole låLYlQ"t. lIetz1ad 011 aotaT&ke& palJon, 

-, III1tta Ta.ll 011 tl.7c1i1ll1Aen sotllaal.e1rl. 
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5. 

Tei tä näillä seuduilla parannetaan kaikkialla. Pa

riisin j a Nancyn välillä (tie StrasburgIinl) on yhdeltä.k1n 

osalta suoraa t etä n. 100 km, puhumatta siitä että 

ki tiet ovat loistokunnossa. Pariisista Nancy'h7n voi ta-

v alliaella henkilöautolla nyt päästi!. neljässä. tunnissa Jopa 

vähemmmii.ssäkin ( 307 km) ' • 

Kn voi lopuksi olla toteamatta, miten merkilli

seltll tuntuu ku.l.kea näitä historiallisia seutuja, jotka ai

na ovat oll. .. t idän ja lännen porttina. Chl1on&'is_, Mar

nen varrella, joka nimi on peräIsin Katalaun1sten kentiltl, 

missä Attlla lyötiin, alkaa ti!JDI alue, missä sil.mänkantcat

t omat lakeudet ovat kuin luodut taistelukent1kai, plättyäk

seen Jietz1n Ja Ver4un1.n kohdalla Itä-&1omen maislll11a Ja vaa

rOja mu.Istuttavakai mau'toksl. missä. jokainen lukemat~om1sta 

ltukkuloista on näytellyt Ja ~telee ra'tlca1sevaa strateegIs

ta osaa. Lisään e4elliseen raporttI1n1 (n:o 12) että MagI

not"'linJaa on täälläpUn IIY'ttemm1.n niin lajennettu, että Lu

xemburgin ei taryi te J01l"** sotatantereeksI. 

Yll& mainitsemanI m1n1ster1 ROCHAT uteli minulta 

eilen, kun kävin hänen luonaan Q.uai 4 'Oraqlla, .Ahvenanmaa 

kysY1lli1ksen nylty1stä tilannetta. junoin hlnelle asIallisen IIIlt

ta varovaIsen vastauksen. MiniaterI JRNAL, Q.uai d'0ra&JJ1 Ken

aainllltto-osaatoD pIIll1ltlto, saD01 m1mJUe äskett&in tiet&

vtLnaI.. ettl Saltsan vaataus tulisi k1e1t1.TlLka1. Tyyq1n 

1e sancaaan uuovan! pil1nTaata1eeen tu10k.en. 
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6. 

Kun ministeri ROCHAT 'lta kysyin. mitenkä neuvotte

lut Turkin kans sa ,kulkevat, hän vastasi siihen niIden kul

kevan hyvin. Kun siihen sanoin YJIIIIII.rU.neeni että neuvotte

lut Romanian kanssa eivät kulje yhtä hyvin, hän 

nJt että "eräitä formuloita täytyy vielä etsiä-
x) 

tyydyttävä muoto saadaan aikaan. Hän ei 

nut enempätä sanoa koska samana iltana odotettiin Romanian 

ulkominist erin .aapumista Pariisiin. Kysymyksaeni Belgradin 

suhtautumisesta akseliin biln vastasi ei vielä uskovanaa ti-

lanteen olevan Ranllkan kannalta aivan toivottoman, koska 

Belgradin suhde Romw 1 aan on siksi läheinen, ettei Belgrad 

sitä voi kokonaan 19noroida. Mutta SVeitsin täkäl. virka

veljeni sanoi minulle peitteleIDättä Jugoslavialla ei olevan 

muuta edesaiän kuin yhtyä skseliin. Tämä akselivaltojen 

nokas toiminta Balkanin maissa HITI.ER1n huomista puhetta 

odoteltaasa& on kait ollut viime päivien huomattavin diplo

maattinen kealdpi.te, G1braltarin ja Danz1gin 

väl.1A väliaikaisesti levä'U.. 

Tä.DdI.n aaaPlle •• a perille HITumln puhe 

ty ja 01_ kai t nykyhetkeä vi1aaaumat, m1.n.kä vuoksi olen 

rajoitt~t tämän rapartt1n1 läbinnä työn obeisik.i laatuik-

n. 
x x 

x 

Mainitsin erälf.8a1. rapor1ö1saani että 

ka sitten leveroi.-.&ltK la1Taveistlmölt&&n 

liian ri.teil131n Moskovalle. Tämä tieto on sikäli kDrJatta

Ta että ma1n1 ttu laiTa Taata nU.DIL plf.iv1DlL on leTero1 tu 

x) 
Palaan toiseaaa yhteydessä kysymykseen VeDlLjän .unt .... a 
nyky tilanteeseen. 
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7. 

LiTornOll veistämölU. ja että kyse.ssä. ei ole maailman no;' 

pein risteilijä vaan maailman nopein hävittäJä (3800 ton

nia), Jonka italialainen m1ehis~ö 1&htee viemään Odeaaaan 

saakka. Laivan nimi on Taachken~. Se minkä sanoin tämän 

johdosta Italian antikominternisen asenteen epälooglll1suu

des:t.& - teoria j a prakti1kkal - ei tästä korjauksesta mi

t enkään muutu. Tämänpäiväinen Matin kiinnittää huomiota U-

hän hämmästyttävään logiikan puutteeseen • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N :o 7/ Z- /10 
Pariisissa huhtikuun ag p:nä 1939. 

t zn' ss w' 

U LKOASI AINM IN ISTER I 
',"Q J1 1g1. '!~ D.19 ~ [ . 

.,,: ... 

I !J' -~ / i ... ~ \ lHtt. 
YHMÄ OSASTO ASIA 

Ulko8siainm1nisteriölle, - _--:.-------~ 
Helsinki. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainm1n1s

teriölle raporttini ~ariis1sta n:o 14, JOka käsittelee 

aihetta: 

~ä. keskustelu • 
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PA RII S I SSA OLEVA LÄHETYS 'fÖ . 

RAPORTTI n: 0 . ~~ ..... ... 

ari1si ssa ... K!. . p : nä ~~"'~ .. kuuta 19 ~~ .• 

VHMA A tA 

...... . .. .......... _ ... ·4 ... •• .... • ......... .... ............................................ - .. 

............................................ .......... ......... .. ................ -......... . .... ... . 

Minulla 011 tänään eversti HIIlBN tarjoamalla lounaal-

tt l a pitkä keskustelu Rans kan yleisesikunnan II osaston monivuo

tisen päällikön eversti GAUCHil'n Ja Belgian täkäläisen sotilas-

• 

asi amiehen kanssa. 

Totean ensiksi että ev. GlUCHB kategoorisesti kielsi 

kuulleensa mitään sellaist a mistä puhun Ulkoministeriön kierto

sähkee C 32, lisäten hyvin ymmärtävänaä että tällainen huhu 

itsessään on mahdoton. Muuten hän näistä asioista puheen ollen 

katsoi että Suomea Ja Baltian maita hänen käsityksensä IIILlkaan 

ei uhkaa vaara Moskovan taholta, koska Mo8kovalla on aivan 

tarpeek8i mu.ualla tekemistä • 

Kun kY8yin ev. GAUCHB'lta. marslI1a1lco _lant! todel-

lakin, 3011 Puolan korridoori 30utuisi uhatuksi, hän iDnokkauti 

selitti etU, m1.låi onkin 88ianlaita, ~1ann1n :t>uolalle annet

tava apu e4. lainkaan riipu. lIiitä ky8~k.st& - oli se ait

ten terri toriaalinen tai DIUllAlainen - m1.nkIL täh4!n Puola pyy

tU apua. vaan yksinomaan lliitä pyyt&iltö Puola apua; sl1nIL suh

teellaahan KDglaDnin lupaaa apu mene. pitemmälle kuin 

Ranllkan lupaama. sekl. hän ettlL Belgian sotllasuiam1.. oliTat 

JAKELUOHJE : 
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Tavallinen • 
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EI ulkomeaeduatukMn tledoltukaUn • 
EI ulkomeaeduatukMft, muHa ulkoa.lalnminlaterlOn tledoi

tukalln. 
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aivan sataprosenttisesti varmat siitä että 

avuksi marssiai. 

nglanti Puolan 

Puheen tullen r enä jän avusta itäisille naapureille, 

AUCHE oli hyvinkin kategoorinan siinä että enäjän apu 

niille on välttämätön. ~tta siitä että Puola ja Roma

nia heti sodan a lusaa joutuvat rllppuviksi Venäjän mahdol-

lisesti antamasta aineellisesta ,puw""'''""."wavusta. Venäjän 

puolustus- Ja lentokonetahtaat oTat ulkopuolella saksalalaten 

lentohyöldtäysten siLtean. Ev. GAUCHB aanol nimenomaan että hän 

ei arvioi kovinkaan korkeakal VenAjin avun sotilaallista 

effektiviteett1JL mutta kyllä sen materiaallsta. YillDärain täs

tä, minkä ennestää.n tiesin, että Ranakan sotilasjohto laa

kee paktiin JloskoTan kansaa. Palaan asiaan. 

Koska tiedän että Viron täkäläinen lähetystö on 

saanut tehtäTäkseen udella sen .deklaration tai muun vastaa

van dokumentin s&n8lllUotoa, jolla Englanti ja Ranaka lupaa

vat tulla SVeitsin ja Hollannin avuksi JOs heidän 

sa byökätäin, Ja koaka tiedän että virolaisille on 

eriäviä Taatauksia heidän kysymystä udelleasaan, kysyin tä

tiUdn ev. GAUCHB'lt.. Hän vastaai ei tuntevansa m1J1kI. vi

ralUsen muodoll tlllllL avunantoaitoumLla 011 aaanut, 

a1 että 

t& että Jos ave1ta1ll taikka H0l1ann1ll k'mppsU!l h.yöJdf.Wn , 

Lontoo Ja Parl1a1 t&ktlCTlLt keikkensa I11lt& autt"ts... jo 

nmeattkln intuaaiat"p. MitUD. lupausta aUa ei ole annet

tu Bern1lle eikA Hugille. ~o aUta syy.. että DlimlLt 

T& 1t ole s1 ta P7T'lLIlaet. 
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3. 

Tärkeintä keskustelustani oli ku itenkin kait se 

tote8IlDlB että everati GAUCHB katsoi HITI..ER1n. uskollisena 

saksalaisi lle ominaiSUuksilleen. ei lqkenevlLn asettamaan ra

jaa itselleen vaan pyrkivän yhä piteJlllllä.lle eateistä välit

tämättä - vaikkapa tämä v.is1k1.n sotaan. Ja kun tähän 

huomautiu sella isen käsitysk annan siis merkitsevän että 

taa ei voida välttää, hän myönsi niin olevan. l3ä.n katsQi 

kuten allekir joittanut että lähin tulevaisuus on rormu~oi

tavlssa näin: 1) yleinen sota syttyy silloin . kun 

sen alainen maa päättää as.ellisesti puolustautua; 

mys on siitä päättääkö ja milloin HITLXR ryhtyä. sotaan. 

Hän kuten sanottu oli taipuvainen uskomaan HITLiR1n sen 

.10 päättäneen. Mitii. kohtaan 1) tulee hän piti varmana e 

tä sveitsiläiaet Ja puolalaiset taistelevat vLUneiseen mie

heen. 

- Kun kombinoin nämät ev. GAUCHB'n tekemät johtopiJl.

tökset siihen mitä ealm. raportiasan1 n:o 13 kerroin kuul

leeni ulkoministeriän huomattavilta virkamiehiltä 

viime päivinä kuulemaan1 Ja havaitsemaan1. olen 

vti,i ttämil1n että Ranskan johtavissa piireissä yhä en8lDllliLn 

aletaan taipua siihen olettamukseen että sota tuskin on 

vältettävisal Ja että sen mukaisesti on menetel~vä, 

v&rUstauduttava m1nk:ä keritl.lLn. 'l.'iLIIIiI. on IIIY'ösk1n 

hallituksen kaikkien viimeaikaisten relppaitten otteitten 

kana ... 

Siihen DIi.Dkä ev. GAUCD 88DOi saksalaisten kansal

Usiata ominaisuuksista Usl&n. JlDnta vuotta Salcsaas. e1.&-



• 

• 

• 

4. 

neenä, vielä sen että ulkomailla ei sittenkään tarpeekai 

ymmärretä sitä tosiasiaa että laajat saksalaiset piirit; 

' jo vilhelmisenä. aikana saati nytr vakavasti uskovat Saksan 

kansan, valitun kansan. universaal1seen tehtävään. Puhdas

verinen germaani katsoo että on kunn1a toisrotulselle saa

da kuulua Saksaan. Tästä voisi luetella monta esmerkkilL, 

j a tunnettuahan on miten indogermaaninen (sekin väärä sana 

pro indoeurooppala1nenl) tutkimus määrätietoisest1 Ja tie

teellisistä tOd1stuskappaleista pi1ttaamatta koettaa toitot

taa näitä totuuksia, s.o. että kaitselmus on valinnut Sak

aan kansan Jo ammoisista ajoista hi8torialliseen tehtävään

sä. Oman tieteen alalta voisin luetella joukon äskettäin 

Saksaasa ilmestyneitä teoksia, jotka panevat kaikki histo

rialliset tosiasiat muinaisessa Etu-Aasiassa ylöaalasin. Sak

san kansan ja aen JOhtajan tämänhetldsiä päijmaaleja arvos

teltaessa ei ole lupa unohtaa tätäkään tärkeätä näkökoh-

taa • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa toukokuun 6' p :nä 1939 • 
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UlkoaS1ainminhter1öl{ 1 d ~ I ___ ~_ 
H e 1 8 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnioitt~en Ulkoaaia1nmin1s-

ter1öl1e r~portt1n1 Par1isista n:ot 15 j~ 16, jot

ka käsittelevät allamainittuja aiheita: 

N:o 15: · 1UTIalin pulwtn j ä lkeen. 

N : 0 16: LI'l"lINO Win ero. 
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RAPORTTI n: 0 .. 15 . ....... .. 

~iisi ssa ... ~ .. p:nä tou.l!;o kuuta19 . ~.$l . 

'c 
, ,J 

As i a : . IlITW 1.n. .. pu.lle~n ..... j .äJ..ke.en.. 

Salainen. 

1. 

Ranskan "piir it" j a yl einen mielipide eivät olleet 

erikoi sen hermo stuneit~ puhetta odoteltaessa, sillä kuten ennen

kin olen mai ninnut. diktaattori en puheet alkav t t äällä "kuu

lua kirj allisuuteen~. Puhe ei tehnytkään täällä suur empaa jäl

keä osaksi jo mainitsemastani syystä osaksi myös senvuoksi 

t ä diktaattorien lupauksiin ei enää luoteta. Se tosiasia että 

Venäjästä ei sanottu HITLERin puheessa sanaakaan. herätti itse 

asiassa suurempaa huomiota kuin se että puheessa Ranskaa käsi

t eltiin hellävaroen, sillä täällä on opittu ~t1meo Danaoa

nojen syvä merkityal dOS HITLER antamalla puheelleen rauhal1i-

• sen ja hillityn dQa sekä muodon että sisällyksen luulee 

sen v01vansa tuudittaa länsivallat jonkinlaiseen optimimni1n 

niin tämä yr1tys ainak1n Ranskan osalta on hukkaan mennyt. 

Puolan-sop.1muksen Ja Englannin laivastosop1ul1kaen irtisanominen 

e1 sekään ole voinut täällä herättää suurempaa iWnettelyä, ja 

lehdet huomauttavatkin suoraan miten naiv1a on luulla toisten 

kansoJen lähtevän aoplmustielle sellaisen maan kanssa, Joka 

maaaa hengenvedoss, sanoo irti Jo olevat sopimuksensa vain 

vuoksi että ne eivät enKä sovi sen -Vitaalisille intreaaeille-• 

.JAKELUOHJE : 

Tavallinen. 

UE Z: A 4. 

.JakeluohjemaU.ja: 

Tavallinen. 
Tavallin.n ja lIaIk.1 .. .. .......... .. ........ mlnl.t.rI6U •• 
EI ulkomuedu.tukaen tledoltukaUn. 
EI ulko ..... edu.tukeen. mutta ulkoeelalnmlnl.terlOn tledol

lIIkaIIn. 
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Tässä suhteessa on k r eivi d'ORMESSOlin pääkirjoi tus Figa-

rossa /4 e r itt ä in valaiseva ja yleistä mielipidettä ku-
x) 

vaava. 

Tämä ei tietysti mitenkään ole estänyt Ranskan 

:lilltusta neuvomasta Varsovaa pysyttelemään r auhalli sena 

j a v arov isena eikä antaut umaan tunteittensa v altaan. in'äis

sä lehdissäldn nämä varotuaäänet ovat saaneet i1ma1sunsa • 

i tule näet unohtaa e ttä, huolimatta siitä 

sesta joka nykyään Varsovassa vallitsee (Jätän toisten rat-

kaistavakai onko tämä suunnanmuutos ulkoministeri 

oma a lote v.a1ko hänen ympäristönsä sane18lll&. seikka jota 

näet jotkut lehdet e päilevät), Puolan ulkopolitiikan 

keikahdukset ja ulkoministeri Bi.'CKin Ranskalle osoittama 

kyl.mii.kiskoisuus e ivät ole unohtuneet, .ta että täällä ei 

tapaa suurempaa rakkautta olaan. On kuvaavaa että MIlle 

TABOUIS eilen lehdessään siinä määrin "neuvoi- BlCK1ä, et-
, 

tä suurlähettiläs ~VICZ eilen kävi kysymässä ulkomi-

nisteriöstä, edustaako rva TABOUIS'n kirjoitus virallista 

mielipidettä, ja että L'Oeuvre-lehti eilen takavarikoitiin 

Puolan rajalla. 

DALADIER'n sana ettei ole parempaa l.iI.iJcettä Sak

san ylläp1tlmälle "hermojen sodalle- kuin rauhal11seat1 j at

kaa jOkapiU.vä1su' elämää ja suor1ttaa jOkapiU.vä1eet velvol

lisuutenaa, on langeIlJlUt hyvään maahan, ja jokaisen objek'" 

t11v1aen tarldcaaJan 1iU. että täällä ka1kk1 la1l.

x 6/5e S8D0in bänen uusi pUk1rJoUukåenaa tänlllD, Jo ... bIIl 
huomauttaa mitan. Sakaan tarjoukset ~ökkiUjmJlttömyya- y.m. 80-
pimuhilcd vain 1JIp11c1te t 041. tavat SeD 1t&eld.n ~ÖDu'"dD 
DI1040.taT." v aarUl81118Dt1D& 
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kee r auhallist a la't.uaan. Eräät tää llä ä skettäin oleskelleet 

BUomalaiset ovat tulleet minulle kertomaan, miten he ovat 

ihmeissään ranskalaisten hermojen rauha llisuudesta. ·.cähän 

LADIER'n saarnaamaan j okapäivälsen elämän j atkuvalsuutean 

luu myöski n aseis t uksen jatkuva tlivistys. 

on muutettu suureksl kaasusuojelukellariksi. 

ta on koko sivllliväestö 

. aginot-linjan takana 50 

evakuoltu. Verdunin 

km leveydeltä kaikki 

suunnalla 

eneIll!län 

vähemmän milltarisoltu. 

minulle kertol, minkä 

Tapasln erään Tunislssa asu an, joka 

muutenkin t ledän, että Tunis on 

rena sot alei rlnä j a että s ikäläisen itä isen ~ inot-linjan 

yli eivät italialalset koskaan vol tulla. Välimeren poh.Jois 

rannalla, n.k . 

rltettu vl1me 

s l. 

Ranskan Rivieralla on suuria v rustuksla suo

viikkoina varsinkin ilmatorjunnan tehostamisek-

Ranskan kansa a lkaa t ottua j atukseen että t ä ll is

t a epänormealla a ikaa voi j atkua ehkä k auankin j a se mu

kautuu sen mukaisesti. Jos sota ei tule, niin sitä parem

pi.- - - -. Paul REYUAUD, rahaministeri. saattoi eilen yl

peiLDIL rahn-aslainval1okunnassa ilmoittaa että 11 m1lJaardia 

pakOkultaa on viime aikoina palannut Ranskan Pankin holvei

h1A, että. tre800ri on kaikkiin menoihin varustautunut 

tä Ranskan frangi on tälLl hatkel1i maailman ki1nte1mp1& 

valuuttoJa. 

Olin eilen Veraallles'iaaa, missä juhlittiin 

aää.tJ'Jen tunnetun iatuJuu:m 150--cuot1amW.stoa. Panin 

tl merkiUe. miten varovals"U kaikki puhujat käslttel1"f&t 



4. 

i tse va llankumousta ja vallankumou8a&tetta kohdlstaen pää

huomion nii hin henkisiin ja yhteiskunnallisiin saavutuk

siin, joita voi pitä.ä anakan val1a.nkumouksen todella 

suurina humaanis1na tulokaina. 
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P AR I 1 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o l .~ 

e.rUsl. ssa .. B .. p:nä touko. kuuta 193. . • 

A s i a : .LIfiINO.FEin ...... aro . ......................... . 

Kuten jo eilen lyhyesti sähkötin, LITVINOFFin ero tuli 

täällä pommina. Le dist ös sä vallitsi täydellinen hämminld. ja oli 

sääli nähdä., mi t E:. Moskovan täkäläiset ystävät koettivat lehdis-

sään bagatellisolda t apaht umaa. 

Optim1~1i koett&.v at '1äitt.ä.ä, että LITVINOFFin ero mer

kitsee käynni ssä. olevien turvaneuvottelujen aktlvolntia. Toiset 

t asen katsovat että Lr.Mr.n~OFF, kollektiviteettiaatteen varsin i-

nen edusta ja oskovassa j a länsimaisen yhteistyön harras a jaja, 

on epäonnistumisensa kautta todistanut tämän orientation ajautu

een ktU'ille ja osottautuneen mahdottomaksi, jonka vuoksi on 

~ oletettavissa että hänen eronsa merkitsee pal utumista STALINin 

lsoloitumislinj alle. Kun eilen olin muista asioista keskustelus-

8a erään täkäl. ulkoministeriön korkean virkamiehen kanssa, tä

mä kysyi minulta mielipidettäni LITVINOPfin erosta. Kun hänelle 

esitin ylläolevat molemmat alternatilvit. hän antoi minun ymmär

tää että Quai d'Ors~lla ollaan taipuvaisia uskomaan 

eron merkitsevän juuri i8Ölointia. 

Bilen lehdet eivät vielä kirjoittaneet · siitä mahdolli

suude.ta, Johon ne Jo tänään viittaavat. että näet LININOftin 

JAKELU OHJE : 

................ ....... ~~y.~.~~~.!'! ...................... ............. . 

UE 2: A • • 

Jakeluohj~malleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ........ .. .............. mlnl.l.rlllll •• 
EI ulkomaaedu.lukean Iledoilukalln • 
Ei ulkomaaedu.lukun, mutta ulko .. ialnminl.lerilln Iledol

lukann. 
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ero myös voi mer kitä Moskovan tähänastisen ulkopolii ttisen 

orientoitumisen täyskäännöstä ja hakeutumista l ähemmä Berlii

n iä. aini t s eman! virkamies, joka on ollut kauan Berliinis

sä. myö s HITL:Ilin aikana , sanoi tosin ei voivansa uskoa 

t ä llaista t äyskäännöstä HITLBRisaä . mtta keskusteluissakin 

kuulee tähän ~dollisuuteen viitattsvan. Huomautetaan että 

HITLam ei viime puheessaan lainkaan puhunut Venäjästä. Vii

tataan siihen että Völkisoher Beobaohter v apun tienoissa si

sä lsi kirjoituksen. jossa s anotaan jotenkin näin, bolahevis

mi itsessään oli nuorekas ja terve liike, mutta sen pääsi

vät juutal aiset turmel-..aIl; kirjoitua on t äällä herättänyt 

vissiä huomiota. Todistuksena siitä että pelkoa on 

on että LITVINOFFin eropäivän aamuna, jolloin hänen 

Olemassa, 

eropa 

siis ei vielä ollut tunnettu, Matinin päätoimittaja 

pääartikkelin Berliinin j a Uoskovan välillJi. vallitsevista so

pi.rmlssuhteista, joblen puitteissa l ähentely ol1si mahdollinen • 

Jo se seikka että Berliinissä ilmi'taan UTVINOWin 

erosta - mikä on perin luonnollista - todistaa että UTVI

N01!'Fin ero ei voi olla Ranskan diplomatialle mikään voitto 

vaan, riippumatta sen motiiveista, päinvastoin tappio. 

ta puolen on syytä main1~a että DALADIlm j a Georges 

eivät ole, kuten tunnet Qla , vllme aikoina erikoisesti enga

goituneet Moskovaan pl1n vaan antaneet Lontoon piäasiallisea

t1 hoitaa neuvotteluja koskien Moskovan yhtymistä 

tel.yJn. TämIln vuoltai, se on käsitykseni, Ranakan u1kopoliU

tlM11 Johdon asema ei LITVINOJI'in eron kautta ole 'Yaaraan

tunut. 



• 

Olen kuten muistettaneen aina ollut sitä mieltä 

että sillä hetkellä jolloin länsivallat asettuvat kylmäkis

koisiksi Moskovaan, HITLBR pyrkii ideologisesta kannastaan 

huolimatta substituoitumaan näiden sij alle Moakovaaaa. Olen 

senvuoksi pitlnyt ranakal ais-venälä.1stä ystävyyttä, niin 1ldi.

vä kuin se i t sessii.än on ollu t , kui tenkin pienempänä. paha-

na ja pelastuksena 

Mos kova ja Berli1n1 

siitä onnettomuudesta mikä syntyisi, Joa 

löytäisivät toisensa. Figaron pääto1m1t ... 

taja, jonka kanssa näistä asioista pari päivää sitten jut

telin. sanoi minulle suoraan: "Sellainen ystä'lYYS merkitsi

si nykyhetkellä. Venäjän ka ikkien länsinaapurien, suurten ja 

pienten, myöskin Teidän, hyvä Ministeri, 

onnettomuutenmehan on siinä ettIIL va ikka kuinka toivoisimme 

HITLWmin voittokulun PYSähdystä. me emme voi olla huoleatu

nein silmin toteamatta että jos se t pahtuu Venäjän myötä

vaikutuksella., meidän asemamme joutuu vaaranala1seksi. Tosi

aaiahan on että tällä hetkelliL meUle on jotenkin yhtä 

vaarallista, jos Ven&jä liittyy :u;,ntooseen tai Berliiniin. 

Oma käsitykseni LI'NINOl'.l!'in eron syistä on seu

rasva. Moskovaa alkoi neuvottelujen pitkittyminen ja ~en 

monivalheiauus - olen edelleen sitä ~ltä että näitä 

votteluJa alunperin on hoidettu diplomaattisesti huonosti 

hemDstuttaa sikäli että täy4ellA syyllä alettiin ymmIi.rt&& 

niiden karille .,... aJautumisen merk1tse~ Moskova. auur

Tall_, prestigeUe varsin huomattavaa kolausta. Jo, 

ka että Puola ja Ruman1a ovat .ettun .. t tunnetulle km

nalleen. on it.esalln Mosko'YaUa presU,gen zanetystL Vält-
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tääkseen t ä llaista kolausta LITVINOFFin annettiin mennä ja 

vetäydyttiin takaisin iaoloitumiskuoreen, jonka kautta edes

vastuu neuvottelujen epäonnlstumisesta silrtyi toisille. Tä

män ei tarvitse merkitä sitä etteikö Moskova uudelleen 

ollsi valmis neuvot t eluihin, mutta varmemmalla a lkupohj a lla 

ja myyden itsensä silloin vielä k lliimmaata kuin nyt. ken

ties käyttäen Berlljn1ikln pöpönä suurempien etujen saami

seksi. Tästä huolimatta täytyy myöntää että hetken v a lit

seminen on tOdistus siitä että STALIN tahtoi LITVINOFFln I 

erolle (oikeammin erottamiselle) antaa ponmin luonteen. Tu

lee olemaan ~ös kiintoisaa 8aada tietää, oliko PO'l'lI9aNin 

matka Ankaraan vain osa LITVIN02Fin eron lavastuksesta. 

Kun olin tämän k irjOittanut, minulle kertoi erään 

lehden päätoimittaJa eilen louna illeenaa ulkoministeri BON

NET'n kanssa, jolloin tälIli. 011 esittänyt I.ITVIlmFFin eros

ta samanlaisen selityksen. 

x x 
x 

Mainitsan lopuksi että lehdissä on kerrottu FlUN

COn antaneen suurlähettidäälleen Lontoossa tehtlTäksl 

matta huomauttaa lord HALIFAXUle, mitenkä onnetonta 

iiuroopalle, Jos englantllais-ranskalals-venälä'nen kolm1l11 tto 

syntyisi. Lehdet kerto,~t ~öak1n, jota täällä ei voi 

4eta, 8 .... 1 viime päivinä taaa CH.WBlmLUNin intressi Mas

koTam nähden 011s1 vähentYDTt. 
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Salai nen . 

8"o.u D1a1 cm Joutuu' RlI1l8kan leh41e'Ö... ~ 

• koilla ko~n •• ".~ t .... alU.t. UI.-s.n .. luUu.l. HIIII.!17t 

oy.t •• ur ... " 
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1) satau TaeMU AltT-_·., DOO"Ull, 

1) Sak.aD pollJolaa1U. t.k.... ehtotu. lar"""'.U'G

.". ... ops.uJtaekll. 

3) n.l .. t tunaDeUToUelllt MoekDWaa ku .. .. 

0Jl 1U011D01Uat. ... D&14en q'7IQ'.t.. 1A' .... dWPb •• 

GIl alk ..... llt ... t'-aIIkia AIf.SaHI ~a klL81 ".lua .o\laaa 

11.11 .. 1& a1el1pltee .... tU11& ~ ... e" .. 
II1ta koIlt .... 1) h1e., sata_ Taetau.DOOUUa e1eU-

'J"f'& Tar_ Jd.1uonl alubl ... lt. 1ehts.a. *". ~o 

11'-& ta T.,. Ii.ual olDu Ten101l liUI II1ta "'a w-
I 

"11a aooU .... 0 •• uomat euhtautaa1 ... , ... xae&1.D,U:nOOAe 

1a .11.. 111.'" lourDll ... »'b.t. 

(OIIaIta puo1e.taa1 aat.a U ..... T~ .1.au ... ilMa .. tIl 

~a1 a.o .... KwlM'.'U"O ... aataa pUU 1Jc" Idalatm A1DIAL . 
• 11ea ,...u.a __ s.n. l8Id !'UILo'" lIUIe'TaUltMa ....... 

ta .. "...... '. ~.. .1aI.la1 ...... BIIl.kD .S.lrIllt: .. U. 

JAKELUOHJE : 

... ~ ... allbe~~:: .. :_ ..... : ...... : .. : ... ::. 

UE2 : A4,: 

J akeluohjemal leja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. ::::: .. ::: ..... :.:. mlnl.lerIOlle: 
EI ulkomaaedulluklen Iledollukllln. 
EI ulkomaaedualukaen. mutta ulko .. lainminlller iOn liedol

tukaiin. 
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:Se 

l&bettu.l.&n ti.dot unnllt ...... nuat.... .n ole kat.oat 

oleTIUl tarp.eUlata qua1 d tOnIFl1a ..,.q&. a1JdL •• .uhhu-

tUldJl.. oUd SIla.een Ulot.' taT" tunalu'llD~f'-. ko*a .. 1-

la1Dea Dl.J1;tl.ld turhalta h.mo.tUlle1auudeUa. Olen ... lJaa 

.rtLla81 keaku.t.lu1 •• a ul IrmdD' n . rll1G Tlrkalut.. kana.a Ta

roY .. tl .... DtolDDt • • lla1.1a 1.htltietoJa. Jotka •• 1Yl.tl 

OTat pa1kkauapl t lilll. tta.u. 

Todl.t ukeena . i lta alten suuri kl1Ato pobJol..a16aD 

poUlt~ ..... -en t&&11& D71!;r11a TalU' .... u1D1ta ... 

b41o-T.qzabCIIUC ,)Tt..,lll o. PJTtILa7t a1Daa pa ..... 

ao_t TolTan1. suutua t&h&a. q..,.,a.n 011 .... 

Llbet78tO oa koo._t ParU.la 1.h41H& d .S- pI.1. 

rtJII. ollMt su.a.a koaJr.:.Tat uutl_t Ja l.I.heU IA n. l&ll1p1.1-

n.& pteD&1aad kokoe~ UlJEDaaiabphht.rUlle MJl arkla

t o... a&1lTt.t~l • 

IUD 7ll101 .. a Jo oU klrJolt.tta J0a4u1a V.raa11-

lea1n uso-notlaJuIalaaaa latu-- Xre1ba Uhet~lU·. tuae

taIl POtntIat .. T1enea. BIa oa o" ... t bb aJ.. oa_ ta

Taa.uTottela1b1a Ja 11..... 111& ~t.. iator..oltuJ" 
BIa kertoi Hn a1U& 8&1 ... ·h ....... l .,. 51 Jo 

aa1a1tala. J.1 ..... tlla&D ~ Yle •• tu. kMt ... ka

tua t:;raJ1a POLUDt.lu. tarkol'taIIb ""USa T .. tMh40na 

.1' .... '. .. ~aa1.' .. '.,.ter1. ..' ... hkl .... •• al. .-
- ..... , ..... kG'al. . 
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• ua _'ent. ell40ba Urko'''' ....... __ a T_'~ Daa

pariwetu. .1 ... a1a .... '_Ja ~. 8& __ ..... ..,... Ilo ...... 
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pao1e1'-i .11. .-alla ta .... n. b1a 1Datoo ~a ParU81 

DDt 
Jo. IOlolTIB JQIIu .... tel"'''. Iloa ..... Ilaapu~ .. 

ta I .U. IITÖ. SUOMat.. .a1å1 ..urb. p.... .. lIIa.. 1M

Jomw ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ PerU. usa toukokuun 25 pä1 ~ 1939. 

N:o 

Ohe1 aene kunn1 01 ttae n lähetän 

Ulkoasialnminister1ö11~ raportt1n1 Pariis1sta n:o 

19, joka käsittelee fl.1hetta: 

"1l1sce11anea." 
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p ~ .R I I S l: SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 . .... ~~ .. ... . . 

.. 'pq..X'11.1ssa .a4. p : nä 'touko .. kuuta 193 

Asia : ...... M18cellanea • 

011e8san1 äakattAin Gen~e'lssä kuulin kaalss10nin1 

t!Sltten laidassa kaikennäkö1stä, Josh tarmltulcaen1 oli rapor

toida heti Pariislin palettuan1. Matkan1 Errs8eli1n ja Haaglin 

o .... t m1 tenkin lIlinua eatl.Deet nUIl alkai8emain lIlenettelealista. 

x 

Pre81den tti HAilBRO kertol lIlinulle kakal k11ntolsaa 

a81aa. 

HU 011 v11_ elokuussa kä7DTt Washingtonl .. a ROOSK-

81n t suh tautuaan jos sota .Tt t)'ls1 Euroopassa, ROOSEVELT 

tasl ole~ selTIA ettel hlll vo181 ajatellakaaa 80tajoukop 

hett"18tl :&umoppaan - jOlle1 awrl "lainan kanaamaoU8U aitä 

Sensijaan hlll 01181 Tal.a1a ja voia1kin lähetw.ä 

__ rikan lalnstun Yi,1a .. 1kaine raDDIlUS-

ohjelma pltalk1ll ta'" nlkftohtaa 81la1l1a. Se081ja. ROOSEVELT 

011 ollut ~..... po81t11vlne. t1pap •• laTUll antaa1 .. sta Euroo

palle ao4an qtt78 .. 1 .all).' -.111& ( •• 0. lmglazmllla Ja 

JAKELUOHJE : 

........... ~!~~~~!~ ... ............................ .. ......... . 

UI 2 : .4. 

J.k.luohj.m.II.J. : 

T.".lIInen. 
T .... llln.n j. llaaIt.1 ........................ mlnl.t.rl611 •• 
EI ulkomuedu.tuk •• n tledoltukelln • 
EI ulkomueduatukaen. mutta ulkoulalnminlaterl6n tledol

tukann. 



2. 

Benakalla) on l'taell.l.äD kyll1n rahaa tinaJl801dak.een .ot8D8a-. 

Täml.D johdosta lWIiBRO kertol äakettIL1n taV8.Dlleena eräIa EDg

lanD1n paDlcln johtajaa joka hänelle 011 • anonut oleTa. syytä 

vleläk1D harkl ta e lkö Englam1l1 tull.1 tarkl.taa Te1anmak.upää

töatUA. vallcltak1D näia vU_l .. seA hetkea.ä, koska on pelät

täTlssii et1ilL Englann1n, saJlO1l1ku1D BanalraJl, Tel.a.Dmaka .. attolllUu 

T01 hädän tullen Ta1keuttaa rahaU1een aTUJl aaantia Yhd,.Tal-

ta lolsta. 

• 

Tolsekal lWi&'BRO kerto1 käJ]leend Geneve'11n tlLmb 

kuun alus.a tu11euaan Berliinissä valtloslhteeri 0 1sziCKAR1l1 

luolia kyaJDll.aaä onko Saaan tarkoltua anastettuaan 1tä'9811_ 

Ja TsbekkoaloTaklan jatkaa nalden maiden aop1mukaellla1a Tel

'YOll1euuk.a:la makaa. kahd_ Tuoden a1kalla Kanaa1Dl11tolle Tuoal-

•• mn.a. 1S*ll.CKEl< 011 vutannut Sak... el alkoTaJl IIBka .. 

pennläkUA, kertoen 11ai.kal .innärtlge. Aat' 1D kimppuun jatku

Ta.t1 hJÖkä.ttäTlLD _U tä snatl. etU Saksa 011 lähtiessään 

Kaa_1D.l11 toata _uanut -111e 5,5 .11J. kultatrang1a. -Mitä 

kaikkea v01a~kaan s111ä rabaUa nJ"t ... dal-

dead 6 15Z.iCKEH huomautU HAMBBOlle pelUe»II&Uä IIl1ten awria 

Taikeukala {SaDa wlearlng- y.a. lait alheuttant auh ala .. ul-

kcaa1JLla. lUMBRoa aukaaa W1US~KEB ollal k1uaa8llt.eeaa aaIlO-

nt et. ~e. tlaan. f1Daaa.1auhtelaaa ulkoaa1hlJa -el TOl 
k __ Jatkua-. 

IDDt~111kftw1aalOD &lku1atunto 011 ykaltJ1De .. Sea 

Jaalu.aa pläalhteerl .6.YUOl. taki ael.toa .U... a18UUll tel.a1ata, 

Jolta hlll na. alkoilla .. ,.ua., Ja ftla1atellu' aU. 



0). 

varal ta etu. Kaneainl111Dn tul1s1 paldc.o .... akuo 1 tua Ged ... e' let ... 

K1rjo1tln tietä as1.et. jo t01eta kuukautta sltt.n a.rra Ul

koas1a1nm1n1s ter11l. kir je.n k.rtoen erääa KaDsa1.nl111Dn slhtee

r1atGn korkean v1rkam1ehen minulle Parl1ela.. luottaDUk .. lll .. e

tl kertone.n me.. että Svelt.ln hal11tus 011.1 AVENOL111. 

lausunut ael ... 1n to1TOmuka.1 e .... molnt1in nähd.n. Tiliä tieto 

el pidä paikkaan .. , a....1t.1n hall1tua ei ole DUs.ääD DlUO-

• dossa laulIQnut tällai.la t01TOlllUka1a. Pläsiht •• ri AVENOL1n 

• 

on tlstä huo11lllatta tunti.n, ku1ien hän .anol, ylels.n aiell

plteen S ... e1tsi •• &' joka ~ kylll on äärlmmäisen her.Dstunut 

.oclan .... aran aahdoll1suudell johdo.ta, ollut pakkO ottaa huaa100ll 

.nkuolnt1lahdoll1auuakin. Totta on .ttä .räät kana1Dl11 ttolai-

set jo cwat ..... kuolneet perbeana&. 

Kontrolllkom1Bslon kokouks.ssa 011, yhtä ainoa-

ta polkkeusta lukuunottamatta - hänkin maanaa d61.sue Gen~ .... ' 

la.,. ., ;yle 18.1. lIl1el1pl1ieenl. ae eUIi KaIl8.1nll1 ton joht ..... t 

plirlt oyat t..... utas.. oaottane.t turhan suurta hl.tääDt;r

ai.~ Osan .1h~eer1atal. sl1rtJllinen sodan aytt,. .. I. e •• 

Vloh7'in 011.1 Jo lt •••• U. 'fIh.aäJl opportunin.n 1loimenp1d., 

0D!um tol .. kal .... n.. lGTtIA to1.a •• ta Kul'oopa... joka 

011.1 väh.... .xpo.' kuin SVeit.l Ja .lID8n ka1lclaaa x..ap-

11110, ..... kuoinU _eki .. l.l .b.a1lll11ten loppua. sanon suo

~ .t, •• 1eleatlLnl AVRNOLla follal.1Bt1nen j. h;rviD jur18tl

ua •• lla .. tao-. oa hl.net Joa •• 1DaIU1r1n BO_l .. ut. KI1 -.01 

.... , k1.UU .t telk1 Kaaa1ll1111Da T11a_1ka 18.. aleau.tllMll 

01. o .. ltaa ftlDttaut 81llteerlBVa kork.~ J~ II!!:: 

4011' •• Bllhtau'-1ll_ .... 1llSa ~_l.l1a qaJll7bUJa. 

Cllllaata PIOl"'.l •• _SauUa.. olla koko_ .... 

I 
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hUOllautt._ta e~oiDnin vaaral.li8uu4e8ta Kanea1nl111i1On ole

... allOlolle sekä 811 tä. että päinvaatoin 01181 koetettava 

.1ett1& keinoja mitenkä Kansainliitto sodan aytt,e .. ä, jolloin 

VU081m.ak8Ut ehkä l.\lpuvat Ja v irkamleb.18t1S hupcee, tästä huo

l~atta V0181 ylläpitää aktlviteett~a, vlltaten mJÖa 811he. 

että mleluu.m1n 01181 ajateltava mihin mahdollls1in uuslin 

to1m1ntllJllUOtoihin Xanaa1nll1 tto 80dan sytt,e8sä v01a1 turvau-

• tua (pakDla1aten huolto, aabulansseJa y.m.). Näin että pää

sihteerl ÄVENOL ei täatl. puheenvuoroa talli p1 täIlyt, mutta 

puheenjohtaJa lUMBEO 011 alvaJl aa.lla kannalla ja .. )dl. 

Engl8Ulin että Ranskan edustaja yntyiVät minuun perästä päin. 

Knnen lähtöäD.1 Gen~ve'i8tA ja UI8~nae88ani sieltä. Parl18iin 

paria korkean virJr:.amiebea seurassa otin vielä puheelat1 iQ'aT

ll)'IaIen aktiviteetista ja sen muodoista mah4ol11aea sodan 8at-

• 
Olen jot eakin vara s 11 tä et tä seuraavan yle18ko-

kouk88ll aikana tämä. IcyaJlllJII muodo8sa tai toises.. tul.. ta

petille ja 01i81 valitettavaa Jo. sth.eristö el aUloin o11si 

a1h1akääJl valm1stautUDut. 

Kun tOl... päiVällä kävin Baag1a.. viralli.estl 

DOtlflot.a... m1aiaterl LtrGain kuo18ll8ll ulkoas1atnm1nhtert 

PÄTUIlllle, tal.I puheeksl IQIS. Geane. Tällöin P.i.TIni spoa-

1;_1 ... 101 lausui 1haettelevbaa .4.V'BWL!n Slunnlttelemia evaku

ointltolampltelt1. arto .. Jopa kIrJoittaa ...... SlD"aan .4.VDlOL' 

111. aittt hIa puole.ta_ 88laata ajattel... HIll 011 aiva 

._- aleltA kaa.8IIIlI tlLaal 118 la s .. , sambain .iinl et. 

olla1 eriDOM'" _&ral11sta Jo. - ais. oa dkJa7't 1_-



. . 

• 

• 

'Yaltojen kotlliedekai, koska tällBin neutraaliaten maitten 

011si va1keata sinne jäädä. (ED usko että a ina v aro'Yainell 

AVE OL on näi tten suunnitelmien takana. Voi tietysti myös 

olla eri mieltä siitä. oliko otolliata että äskettäls.t eng

lant1laia-ranualaia-venäläiset neuvottelut, jotk.a ont ilmei

ses ti jo johtaneet sop1llluksen sol1ll1lll1seen. tapah~i'Yat Gen6ve' 

iaaä. ) 

x 
x 

Jouduin Gen~'Ye' lseä parikin kertaa istumaan pää

aihteeri ÅV"'~~ Lin vier.sai. ruokapö)'dbaä kuWuissa. Hän vältU 

puhua I'Il1nulle e'Yakuo1nn18ta ja _n yhte,cleaali olevista sei

koiata. Sensijaan hlD ott1 spontan1sestl puheeksi .a.hvenanmean

kya;ylll1'kaen ja a hven8DUala1atu adre8sin sanoen suoraan suo._ 

hall1tuksen hänen miele8tääD olleen 8iinä kya,mykaeasä l11an 

t'omalisU.en. Se li t1n t1etyst 1 hänelle alllan oik.an la14an. 

Jo1101& hlin raJOitu! aaIlOlUlan hänen l'Il1eleatun ol.van SYTt& 

etv. SUoIun ...x nl_utettu •• uvo.tos.a it.. es1Ja. eai ttel7-

puh .... aan ottaa puheekal tIIdn aran kyaya,xaell, 51 ten etukä

teu välUl.äk_u toi.te puol.lta eplm1.lyttä'Y1I. huomioi ta. 

P77ain hlin1a .a1tUmlän Illaät lläklJkohdat -J6aldn ministeri 

HO~ TIll. ko" hlD 011 'Yaltuut.ttumme ja r:lenaln heti lou

aeal ta soi tteaaan alni.teri ROL\:iTIll. kuul_atan1. Ma1lli ta.a 

tllllD Tlel.& nä1& poat t •• tuIl, vaikka ministeri HOLSTI Jo on 

.11 V. raporto1&ut. Ja l1.1L1a .ttä 1akI.lU._ ulkoaa1d.DIL1nu

teriö. k8DaaiDliitto-oa.atoa plälllkkl ~ kaht... otte ..... 

0Jl ... lDhoUaja IVAlDU. Ja ldnulle ..... t. ..ia.ta puhunut. 

'YOw. kaab1ao14a etU I.VlUiIDL J. bb ovat oUe.t sUtI. paJaa_ 



f. .. . 

• 

• 

'11nkeskusteluasa. 

x 
x 

Eräällä t o1sella lounaalla, kun 1blllettelin 111-

ten Sve1 tein lehdet äkk1ä ont albnee' kiinnostua Ranskan 

oloista j opa si1nä ml.l.r1n että. DALADIERn äskettä1nen puhe 

oli painettuna in extenao moneen sveitsiläiseen lehteen, 

.ll.VENOL aanoi hyvin kategorisesti että T11me marraskuun 30 

päivän jälkeen 5.0. kun kävi na1 että yle1lJlakko Banskaasa 

auo dos tui t ia.kok.1 Ja kun BoomaS88 - jO.H väar1n laske1.-

ao1t1in yleialakon onnistuvan - nuo tunne1ut 

ka1lcu1vat pe.r18lllent18sakin, päästettiin irti, 

ka1uhuudot, Jotka 

Sveitsissä y1ei-

ne mieliplde pälvä.tä tolse_ lllUuttul sel väst1 rcskalalS1lie

liseka1. 

x 

Xoa1salon Jäae~ Borla STElN 011 heti LITVINOVin 

kaadu t tua mll1nyt Moskovaan m18 ta hän sähköt t 1 e 1 vo l.anaa 

tu1la kokoukseen Genhe'l1a. Genhe'i .. ä kel'Httiin 

01181 jou1wlut .pa.t1o.iooa. Xn ole voinut tietoa 

x x 
x 

JUkIl.1 ehdin koeUn Brya •• l1.... Ja Haag18.a 

tutk1a oDlco IIl1tLID p..atL huhu... hollantilaia-Jaelg1alai •• 8ta 

aoUla •• op1auk •• at.. Tälla1D1I1 IDPUaaa. katao_ IIOleIlp1.. "1t

'-Ja erlla1... auhtautwa1... turv.Uisuuakya,s,x ... n s.kI. 

Belg1aJl kUaik1ell.m... GIl ml.lea'lIl1 a prlor1 vi!beewln 

~denn&Jd'in.. Sa1nk1A .. n tle1 'tJb- .UI. huJallD 1aka_ 11.h1A-



4. ... 

'Dl. oli Rollenin kuningattaren peraikaino virallinen 'Yierai

lu Belgian .. 

Mi tä .en81jaan 1ulee kYSJIIlJltaeeJl Van ZEELANDiJl 

matkoista, minulle kertoi junaa.a erlLa w'tavani, Brysselissa 

aSU'Ya ulkomaalainen f1n&Jluim1ee, että todella on ollut ky

e,.,. suuren lainan aJlta.1.eata FR..i.NCOlle, minkä lainan ra

hoittajina 01181 Englannin, Ranskan, S'Yeitein, Hollannin ja 

• Belgian f1nanseipl1rej&t ja etU. Van ZEELANDiIl matkat 10-

della tarllDittava' sonderata tlsaa suhteessa .. aperu.. 

• 

Lopulali pieJli hUOllButua: 

Kirjoitin raportissan1 n:o 5 et,a 1baetteliJl, 

Ital1aJl ja Ranskan 'Yllisen rajan tuolla puolc maaliskuus" 

klydeealn1, ital1ala18tan teiden huonoutta. li:ttei huomioni ol

lut aubjektUV1Den, låLy ilmi s11tl että Pol1tikeDin 1unna't

W toimittaja Andreae VINDDlG t.ke 2 päi'Ybl ketoi lehde .. 

a&äa pltklaaa matkakir ".eeaa al'Yan saoJa huomioi ta .-olla 

ajoilta ... oilte .euduilta. Krllt kohdat O'Yat kuill koploidut 

a1IlUll raportietan1 ja plJ.DaaloiJl' Lie... etteJl ole 78tbaä-
I 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ... .r ............... ... .... . 
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ASIA: ..... ....................... .. ......................................... ... . 
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1;-> ('-,fl" ........................................................................................................................................................................ ...... ........ 'J. 
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v~ I :J. 

SUOM EN LÄHETYSTÖ 

N:o S''II - /J; Pariiaiasa toukokuun 27 p:D& 1939. 

----- _. -- --- - ------1 
-\ Zy I ~ J :f c..-f. '.\ ~9Jc- _ 

_ 1 . - , 
1 - "'1 . 1 • 

U lko as ia1nm1 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nm1nist.

riöU. raportt1n1 Parl181sta n:ot 20 ja al, Jotka 

käaittel.vät allama1nittuJa alh.1ta: 

N:o 20: Käynti Su&! d'Oraayn piUia1hteer1n !UK

läh,ttlläs Ltser'n puh.illa, 

N:o 21: Kans"pl1Iton budj,tt1 v. l~1oO ' 



:P A RIISI SS A OLEVA LÄHE TYSTÖ . Sa lai nen. 

RAPORTTI n : 0 . ., ~ 

JlU u.,,! ssa .. 1&5 p :nä . t .CNko kuuta l~' - - -

Asia : ..... g mt1 Qua1 .. lltOlMlA···· p". ; 

.ihteerin !9Ul'lhett 1lia tIgf"n 
J..y .'!J ._--

W. ~r 
J • J I 

I I : . , 

puh.1lla. ............................. ....... . ..... _ .................. . 
_ __ 1_'-- _ • . _. _ 

I~YH:;jÅ 1 ) " 

j' t ( 
I. '. 

Saatuan1 t01a8apl1v&D& Ulkoa.181nm1n1.t.r1ÖR .alaalbk.en 

n,o f5~ koalden Venl..fl.a kan.sa BUUDBlt,ltu. kolMB vallan sopl

.. ta .ta suo.n niMn e.11Bt11l1aU UJIIILn .0p1Jmlt.en valJll1ate

luis.... pUUn _uni .. laata puhum.en 1t.. pa.ihteerlB kan ••• 

• .tonka luona en1DDik ... n vain auurl&hettllUt ldL7Tf.t. .1U 

BUulWllJllalla ."11& kun en ollu' hlLnU tavaDBut .airauteni 

Den .ta koalta •• tuin • .aana p&1T1Ln1 erlAllI. loun .. n. hiLut 

tap.-... BI.n. ott1 mnut Taataan 8euraaTan& pI1T1D1.. 8.0. el

len. lCN4u1a bILun kana... 1 1/8 tURU, k .. UvlIB 1ntel1811v1-

.. en keaku.telwm. .tonka vero1at. aihe 1 den mon1nal.uuuen .t • 

• ano.fen 8Uo~ai8Uu"'n kataoen minulla pltkln d1ploaaatt1tol

IIl1atazd aikaaa hU"YolB .to. ko*aan on ollut. m1II:l .. ur ..... ta 

llJun ... 

Eano1a ,n.1kal Uetoa-- tuUe. Ko.kev .... 

lann1a auurl.&haU1lU.Ue annetue.. uu.... TlD&l&1...... ehck»tak

...... JQhutlm IIIJÖ ..... t • .t ... tt1a. • .. 1B oh,f.Utu1 

...u., Id.kai _ t&1lal.ta .f1Lr.f .. t.~ _ldIB 08&1t_ Ui

~a1, 1181MB v1ela ld..U.l_ v ..... _ ... a1a1.tlD. lImP 

JAKELUOHJE : J.keluohj.m.lI.j. : 

T .... lllnen. ~ 
T .... III ... n j. lIaIk.1 ........................ ml .. ~I • • 
EI ulkomaaedu.tuk .... tledoltukalln. T""all1a&. 
EI ulkom .. edu ........... mutta "lkoul.lnmlnl.ttrlOn tiedol-

tuk.lln. 

UE 2 : A 4. 



'. 

agreaaioeh4otukaeen aitOTaD meidät toiaellakin auuanell .. 

SUurllll.ett1läa LBGD Takuutti minulle 

neuTottelu18.a ataal b&n on ollut mukana. koskaan ole 

~OIIen n1Ju& erikaeen mainittu n11cI8D maiden JoutD .... Joi-

4an autt..toen mahdolll .. ati Toi.i tulla tarp .. lliaeksi. 

HiLD lblLai: "Btte kait Tol aJateUa etU Ranakalla 01181 

eriko18ta intreaalä ailt& että Jo Dlt pltk1 turTatt~a 1 

linja. piten.. TlelA Puolan poh,Jolapuolellek1n-. ('1'&111 pa

nee minut JIIl1atelaun , a1n.IdL ahmUe OTat aanoneet. Ja 

miatil. olen raporto1.Dut. Vlron Ja Lan1a l&heVatöt, ett& 

nlet Quai dtO~ on heille a8DODRt el k11anoatuYana. 

Baltian aa14aD tunau.ke1ata.) 'l'IIIID. Jälkeen bIn II1Dull. 

teki ~aU .. aoa Moa~an kuua klLrt:rJan nw.,otMluJ_ 

bhitytaeata. Koeta tlLlll Q'tt.-1a Jo hiatorlalll .. kal 

8O~a kehit7a on _urln p11rtein :rle1 .. at1 tunneta. an 

aita tILa.. kerta.. 

~Q1IJl aUlOl KoakoTan .,lt.&iMD ehdotuk8an olnan 

awr ........ aan _tuaall.uua GIL kahd.enlaiDaA. oToa tol_Ua 

puolan -..uak.. tai JlaslanDin tai tol .. Ua paolen V.D&Jb 

k1wtPJcaaa auoraan (~) ~tU.J:l. ka.klD"n an ..... .., 

GIl autoaaat"-aD. oToa t&Mell ll:rDklr;l.J'a On eplnora (1D41-

raot) •• 0. kob41.hR Johcmk1a V..a.1" lIaa1naaPlri1A. Ja 

t... naapa.rl PJFtU Ko."" .paa Ja IloatoYa IIUO ...... 

.. t··-. _laaU ~a Raaka et···"".,, tuln.t JIDako

.,.. ..ut.1. MRa601'S ... t1 .... to.t.. BDs'ennlD Ja BaDa

kaIl n.1IJIIIN1Il1a ah4oU1aut1 kolI41at.aa ll:r~ I.BGa 

__ bftUll palDon1 .".1 altlla tap..... ..0 ....... 

• 1 t1I18 lAu' ••• pu1 .... ann1. ~oU.l , ... iIIL. ai. 

ola P77t1D;rt. 



l l1Ja1.n k8Dllu, Josta .10 osin saluiLhltöUn UDI&D. 

(n:o 69), VaraoTa ja Bukare.t J171: t ellllll1n oTat byTlI.kayn_t. 

ViellL ennen GenllT.' iD. neuTostokokou.u CHJMBELAIN. Jolta 

Taln Tllh1hll.n on aaatu -kun MoakoTu linJall ••• p&röl • 

.mtta GeDtT.'in n.uTott.lgt .aiTat hänet Takuut.tuk.l 80-

pilllk •• n TlLlttlLlll.ttö~a. ImBR s&lllOl 8U0rua. .tta 80-

piJaa 4. tacRo JO on TalJI1a, Taikka tekatin .laborointl 

Tl.lI Tie JoDkall aikaa. .. 11 .... 1 .tU ClWIBIRLATRs.a 

pitkä .pariSlIlU cm ,.an.tv.Ti.... _n kuUa .tta. kut.n 

bILIl ."'1, 'V.DI~1Il ~a ~.n lopaka! kuit.DldJa GIl 

bI.Il.ll. QIai.lu1nen (OOIlt" .cm gott). B1 t111. unohtaa 

m.... oloauhte1... CH .... x IDI tu11 "alt.. Ja JI1IlJIa 't"UiOk

al .. poiat.ttlin. It.. aalas'" CHPeDLAlN Ill't aJaa 

_llabta politiikkaa Jonka Tutu st am1_ka 1 bI.a tu11 hal

litukeell plMbMnl 

Tieain mam'n .rUUe Tlrka .... 1J.U.1l1 pari. pti.a 

sitt.n all.,.U"8DJleen 'rIlrkin osaa aopialk .. n 8JIlIl78 .... Xl'

a7in MGTUOkal I.&GE'lta • .onko to"- etta Berli'nhaa 01-

1uD koT1n hemonun.lta 

.. n JoIa4ost.. 'Vah'd.t.. tllllR Uedoa bI.Il 1I1.D111. plt1E1l.

t1 .. 11tU 'rUrk1Il aktl1T1ata 08Mlr 1di,.1 llJ11 .tta 'fUJIdtl 

011 'e!mT' aopiEkMll Lontoon kauaa "a1n a111& eh40Ua 

.tU 'V~1Ud.Il ot.Ua1alin -ken. 'rUr1dtl p.lJdII. Dlet"

aalaist. tuloa lalataU. .anu. ~a BalJtall1U.. llau 

~ aaka. ,.a1bwa Balkan] a on huc.aUa,.U'I'i za

Jolttuaat. "t'. a1t1palt.l Tur.kk1 eh40ttaaaatl 

• ........ oU.l ..... rJ.a .140.... ~.".l .. II:oItn'k'Ua 

...... ..,.0 t .... lIl YolIda "01.1 ptJ& _tal8Sk-



kUn 8a1&. Sakaan puol.lla. TlI.saä suht .... a, L1i:GJDl .&DD1. 
Turkki on ollut 8a1marklll1Den ka1.k1ll. IIIl1ll. maill. .i

JdLl1 .tU •• ei ko skaan ole a.11Snqt bolahniatiat. toi

aiDtaa Turkissa buolimatta ulkopoll1ttis .. t. yatlVJ7da.U. 

Moskovan k8Da.a (Ja L1i:GD antoi lI1JmD yJIII&r~ .tu. 

aä toisla •• mat ... ·, lue: Ran.ka •• a, on JUn.t.lty valit ... 

tavanl toiaiD). Turkki on DTt val.a1. Jopa .·U' ... ·n Te

Dälliaten Joukk0J.n tunlt.utwl1aell turkkllai .. ll. alueell .. 

tITVlNOJ7iD eroa s.litti LiGBR yk.inkertais.st1 

n1iD .ttl hID 011, -.ellIn m.141Ln tl7tJJ ka1kk1u. tumLua

taaa , Mnn;rt a1Jca pitklll. lQTlLksy •• aun l.I.na1eurooppalai81a 

kä.Utelt1.. Tissl yhte74 .. aI l&Gl:Il k.noi m1ten lIr.ttGll1& 

va1k.uka1a hID.llIL 011 p.rsoonalli •• sU ollut ensika1 .aa

daks .. n KnslanniD u.ko-'en .tU Ran.ka .1 ollut bolahaTi.

m1n partaalla, toia.kd ...... t •• en LtTVIBOJfl.n, lmo11llatta 

MoskoTan Ja earl1.iD kOIWl1nnbUan vanu.tuItaaat., p7Q1llllA 

nonint8nentio .... ti tule UDOkta& .tU "panJan sota al

koi Juuri .1l101n k1m hcmt poJIUla1n ayntJ1, Ralakall ... 

LBQBJl .moi ei h.tkellrllD .pUlnand. • tt. ikG BerlJhhll 

Ja Rog'M.. .illo1n laak.1otu .Ulaen .tu.. Raaka J-tue .. 

.. .1a&po11i "ta.aU "kM:poeU1oon Ja UlkopolllU,s,--'1 1ao

lo1n1011a. ~an Jau.ttm1D.D to\al1ta&ri.i1n kla11a a'-181 

.ta1all.ttCllllll dM_ a1'lM .', elo" .. Raak .... utaua .. 

sota, Joka .1llo1D hIIIIOtt1 IlehdGll.1euuke1an DlkD»Ur1e .... 

ftUUn (l:Leh11nm ... 1_' ~, n11a bIa 1'- keno1. 

A1 r.- BUlMt~D valam'-ab1 dltul&1o'~ __ x... 
10008 ••• -;ri JlGIdatenanUo Ja ~ .. aQenJ- "atlaa1. 

ldJdl U.v.U 011 lt&ekaa 1Au..u ... 804_ ".ÖIIe", Ja 



Rmllken a1"18en tilan yb& parantu.a_ eekl. :Iaglann1n Rana

ken tulevaisuuteen n&b4en oaottsman luottamukaen palat .. _ 

vähenivät myösJd.n p1.1v1. pUTal. BerU1n1n tol .... t v01u 

pl.l.eU Ranskan k1Ilppwm. Ranata e1 bolah.vl801tUJlUt (~ota 

olen rohjennut sivu.menn.n sanoen ka1Jdt1na nIl1n& ouoaina 

ennustaa) Ja Ranskan euhde _lan'Un on a1dpol1lttla1na 

er1m1ellayykslstl. huoliaatta kiteytynyt vahvenmakal kuin koe

kaan ennen. Vissilll. 71pe74.llJ. :tIllGlilR sen01 U.... 11.n 

vaikeusa tehU.vti.sai&n suurin pUrt.1n onnistuneena .. KuUa. 

hän 1181.a1, bl.nen kti.BitJkaeuIL skaan sakaa prrkl1 n;rt 

konaol1401maan asem&lll1aa Xeaki-lCu.roopuaa Ja .en 1tao.l8aa 

ei va..l.m1etautuakseen b;(öJdtl1k8Hl1 Venll..11&Jl p&in VUD 

... n VA"" "9".n pl1a' "Tiliin 'fUokai on me1d1.n n;rt 

t.hUvl. ka1klt1 vaaran •• UJI1aek.1 &,101e8&:.-. 

Puhe.n oll.aaa Berl11n1n Ja MoakoTau IlUhtel48n 

1Il8h40111.eata para:uaa1 .. sta. Jota Ankara n&qJ pel&Jmeen. 
ettll 

I3Cli1R aenol VarDllUclella t1e.~ /SerU1n1n Ja lIoako"WBJl 

"WÖ.Ul1& kaik •• ta huol.1aatta IiI'l'UmSnk1n aikana 011 ollut ... 

nclaia1a son4earaukal.. XUn tfl.bIn sanoin .tta. Berl11n1.

ei Maall:.o"Wa-rakkeut.n perloo4in .lI.Il.-&. .n vol kl.a1 UlA 

.tta 'Ee1!s1sl .ena1ku1 .. t 7atlT77clet oUdvat lopu... 1&GD 

7tat71 "'nmm huollUPlU.- .UI HlTID aina pahe1.... on 

~ ~t.rn1A _Ua e1 UO.kDTan hall1tukaea k1JIp

paml. (ntl to41aua8C"~aa "W01e1 .1a~ ... _tt. 01_ .. 

a1ta1.-.1n 1:eluQ"t. Joan tnQJl ~ 1:ote~ .. ) 

al t&GlIl auo1 U •• TI.UI .tta Lrl'VlROJna lakeUUaa aa,. 

"'ei.. u~.ll& Berl.11a1e" 011 hd&Jlll7t uul toi_ ... 



lcoTan orbnto1DDJ.n mahdolllsesta IDlUt\lla1aesta - Berl11D.1a

on .",.u. pelJ.tt, ~. edelleen pelJ.uan KDg,lama1n 

en&~lLn kanaa. au1UUl1 tt81.... aop1.msta - Ja hILD. kertoi 

etu. -.1.bI.& eDIlen kl.J'Ilt1l.n1 aotJLONDU 011 Berll1D1a1il. 11-

molttanut rtld.en huomattuan s.a&1&1 .. n, nUd_ ~ouko ... 

kahden kenraal1l1, l&h1ienMJ1 VClI~l.l1a. Kun ]qa,1I1 ol1to 

t01nan nlJ.su. kenrMlelata -.. H'~D. awm -.a8taa1 

el tunte-.ans. held&J1 n1m11lJ1. 

n. 

1.8d keake)'1iti. 111814&t puhal1nkeakuate1u. San loPlt

tua ot1l1 eaUle Alrnnenweap kJ8J11.Ykaen aalAUoksl et\& pari 

tuntia a1ka1aeJllll1J1 puhu .. Cl1 *al1a1t8a Gene-.e'1I1 kana .. 

trl AKASuHTI kerto1 l7kIcl.7na&rlll1 kU'Tu .. n Ja PJ'781 111-

ua, laUl kU'%'C ~ I.&QD.'n 1UOD.&. pulm •• ., b&DeIl k8lUt

.am Uat&JdD.. ft1.lö1l1 auureksl hl.aat:rk"aanl ~ n.· 
taall -Joa -..llIL1aet aenne'1aal. p)'J'tl.rit l.7kItI.P\&. n1.1n 

Ue4lLn etu. _luU aitiL kannattaa ~a .1110111 Mk1D. åta 

lcaJ:mat_e aita. Rl ole ulaa h01taDUt ukI. tUD.D.e MD. lk

altyiakohtta. .utta sanon ku1t.ak1a poliittl!t" propp,,"'l
aa.. et'" ~1iI. tl.11al..... tapauk.a.. ei -.o1.t.a -.IUtu.. HuoIl8l1U. Ua"aU aaa'nplk'n 1bmeUelMlA1.. atu. quat 

4'O~ lIIl1 DT' GIl ahall to1ua ku1.Il alkala 'n. a'. 
aa..... ~a Baota1.n ..... tulla! w..61aan rdka1na kauUa 

er!U&1.n -.a1kaakal. e'. e. -.01 puoleatani ,..artII& at. 

tIlIiIIl .aakka tapaht..- kDut.'aUo - a11l1 _taha aa.s. 

a1 pnM - ] .'Dk_ Y014u1l ,... (1I1kI blMt 1*l1 b1.

... JIIiIIllla_) ..... at. tilli t.-.alla a1IIoaataa p&1_le 



laIIIl 8aJc8an intreas.JIL. koska M.osko~alla el ~oi olla JIUU

t ku.1n etua aUta että liDnoittam.1aen kautta aen kilpai

liJ a e.tet1ULn ainakin J oka1k1n aikaa ... ap .... ti l11Jdalllaata 

noilla .... slll1L. Syntyi pi kl vlitt.~ aiitl onko saarte. 

linnoit tam.1.nen t a1 liDnoi t tamattomua rauhalle e4ul.l1aurpaa 

... ai Sakaan eJulpanalolle opportllUJl1aqp--. e4uat1Jae .1 yrJdf.8t 1 

... astakkaisia kanto#a. IEGRR 'n arguMntatlo 011 tiili.: 

r.t o ... at l1nnoi.tut Ja Sakaa alkaa aodan. .. tul.. he~ 

'Yal.lottamaan DIIII aaar.t. Joita SuOllL1 Ja Ruota1 lDdtlllkUll 

ehU lqkan. ykain puoluat8lllUA. -"iki kuk&llll. ... oi tUlla 

teille avuksi, 81111 englantilainen labaato ei uakalla IUn

nI Itällareal Joa te 81111aUtt. aataala1a1a. n11n Saaa. Jol

le täml lqayDQ"'a on paljoa .n.-in polUttinen ku1n 8OU

laall1nen, tek.. helpoati 10paA aek& teistl etta 

TUkholma hI~1IUL aeuraavana pUvlLnl olemasta. lI1nI Jopa neu

Ton t.i tl, hyvI l41.n1.t.r1, IlkIIL herran ru...alll 8IIpQto aak

aalUai-. aUtI. e1 teill. ole m1tUn lqöt,a-. JI1.mm 

ha •• Utu. tlasa ka1kk1a lI1nun argJaentteJBD1, koska 

it.atlLlLn 8el~t. ..Ua III1'önnln etten aaaDut L1i:GER'tI n11a

ta "'akuut.~i. 

Kun huomaut ill etU Joa asla Genhe'iaal. l.yk.ItIILD., 

D.11n tilaune tul._ oleaaau a.. B7Takuuaa&. Jolloin biIa 

er1UIL1D kategooriae.u aaoS.: .. 1 au1at __ • h1TIL K1n1aer1. 

lI1D& T.Ule ~aJauat_ .tU analamaaa tlllll IDlrooppa GIL t01-

.. DlLkG1Da •• Kab4a. kuuJtau481l tuluttua _nJllk .... b1n BO

p1ma Vell&.11Ln kaaaa on tehtJ'. 8ak8&1l UJ"1J' ~ako luopaa 

lIQuial1aU.a1na pm.1ataa. tai .. kat800 oleTanaa paIcD

'-ttlla to'e1== nUa .*1& ao'- ei Tolda YU.ttlL&-. lIIa_ 

a.o18t .. uJaIad. D.11Jl _1. cIp ... .., .". _lla1ata _aII_ 



8. 

1II1111taak.en.1 koskaan Hanakaaaa T1rall1ae lta taho~ "le Jcuul-

lat.. Bn T01 olla n1tsematta että olen Tit.i aikoina 

ymp r1stöllen1 läaetystös.a aanouut etten p14& mahdott~ 

sen pl11'Y1.n tuloa, Jolloin Bng1 ant1 Ja RanKa tuntien v01-

mansa OTat valmiit alottamaan SOdan. En ole ollut n11n 

varma 1m:pr ... ioatani että. olisin sen pannut raporttlin, _10-

ta eilisen ke~.telun Jälkeen olen pakotettu uud8Ueen tI.

ta mahdollisuutta aJ attelemaan~ 

vol olla main1tsematta tlsaiL yhteydea-' ettl 

LlGlm Jcuten mu1atett.aneen 011, JO" se1kkaa hiLn nytkin ml

m1l1e painostl. lII1nohen1a vaatUll. koska blin e1 uskonut 80-

t aan Jako lika bI.n uakoi rlITLER1n Jo silloin hesi to1 Ten. 

käsltya Joka hänen mlelestlUf.n aa.1 vahv1atukeen .11t1. ett& 

HITLBR suostui MUnchenin neuv 010 10 elUlUl. Jollaiseen neuvotte

hDm hiLn aikaia.-u el ole au_tunut. LI :s:R'n kanta on 

talven kuluesaa oaottautunut otkeaka1. On myöskin aerk1lle 

pantua ettl ent. 41r. pol1t1que lUSSIGLX. Joka on DIGlI:R'n 

kalmalla. l&hetett11n auurlAhettUutai Ankaraan. Joa.a hII.n 

on tehD;1t loistaTaa työta. T&ta taustaa Taataan. selv1U. 

lII1'ös oaakal mGKR'n erU.nla1nen ylpeya Jopa mahtipontiauua 

nalatA .. lolat. aiDUlle kertoe ...... 

XW:l aanoin Suo.n p1\äV'b moraall .. na IoIMb ... l .. 

naau koe Uaa , J11't kun Kaaa1nll1tto on he1kent~. ryhtJI. 

.. l1a181in to1aanplt.1a11n .".1 19&1 TUo~ ata\1mtin henJd 

(uprit). JODka -taen Sal-.n on .... lTo111auua e.ua nl1a 
~r~tto~, 

keila. tu.1Il autath T1holli&eu pe.iytpd.ata aurilla, /gaa 

kHka~t1 amat aanoa, "]t"5SS pWmII:D .:ralltHte1at. 'YUIl 



• 

• 

~. 

o'Yat tehneet kaikkensa Genhe'1n kollelctl'YlteeUn piratoa!

_ks1, 'Ya1ltka he lru1tenkln he1kkoina Ja ekaponeerattu1na 

ollsl'Yat olleet hI~ t ullen a'YUJl tarpe .. aa, n11n me D1t 

'SS ' 57' egoiatl .. at1 t01m1rns yksS na.aan realiatisten 

toe1aaiolden 'Yaraas.. ll1nI tiecUf.n ettl SUam. a1na on koet

tazmt pyayteUI 'YarO'Ya1aena Ja etU telcl1n ulkopoUt11kk:aa.

ne on ollut kaulconlkö1n.n (olairYoyaate), mutta aaarten 

11Dnoittam1nen U71 Juuri nI1sal oloauhteissa voi ko1tua 

teille vaarakai. U8kokaa minua-. 

rluomautin tietysti siiU eplloog1lli8uu4eata ml

lcä hänen sal:01aaaan pUU.. koalea haD D1Let tol_lta puo_ 

len D.1.mIsDOll818een )qa1ll;1keeen1 vastaa1 Ranakan .e1ao._ aa

nanaa 8.0. sen. nootin takana Joka annett11n 'Yalltauksek:ai 

SUomen Ja Ruotsin nootte1h1n, Ja ko8ka toiaelta puolen 

bI.n luul.. ayksyUI tilanteen olevan sellaiaen etteI lin

noittaminen enl& ole tarpeellinen' BIn p111ot~autu1 realia

tiaen opportun1t .. tin taatae aenoen tilanteen D1t kehitty

neen 811lle ett!. tl.1tT.r "dlttl.l ka1tkea a1kI. 'Yol Sakaan 

etuja pal'Yella. 

SOitin kohta aan Jllkeen m1D1ater.l BDtarIlle, 

Jolta kertol a1nulle lykJdlysa,Jatuk"en ainakin all1& hetkel-

11 ~tl"dn 'YIh.-ln uhkaaYalt.. fie40ssan1 

RaJl8ka valtuuM*ld Qe~'1a'" oaolUSD .. t ..... kSlDJla

JIDlUtoata lDl1n maa. _tta II1ItI mt.la 1haetT'v.& on eUI 

suurlllletU1Ia KAISI'JD en_ a1D1ater1 BDLSl'IUe hIaa 1oa.

aMl1_ 1 ...... aJat._t - Id.abter1 BOLSfi 1Illd 1I1mal-

1e pab8lf ••••• Uu Juar1 Hab'"lrU. lIheU'''n. 4h1reen _ 



• 
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b8mMat1'ttä~sd mlärif.SIlil mu1stutta"t'at D1ltf. ajatukai., ~oi

t a 1 1/2 tunnin kulue... auurl.lhett11&. L100lm IIl1Du.l.le ek.
ponot Ja j oista olen koe t tanut 1'11&oln&8.. tehdJl mahdol

l isimman uskollise.tl selkoa. 

UIGBR on helpost i moni. maine Ja innostuu puhu_ 

maan. lelUa minun täytyy kuitenkin qayt. its.lt&n1. eikö 

t &sall. t apaami........ ollut oa1n lavutu.takiD.. Tulin n&et 

n . e minuut U . ennen l2IIUI.ztI.ttyt. aikaa DL1n1sterIöön .nkä eh

tinyt 84.s iatahtaakaan odotuahuon .... 811 ennenkuin lIliDut 

pyydettiin .Isa&n, m1nkIL j&aHJl auurlAhetUlI.., jonka ai

ka on äärettömästi rajoItettu, alattaa pIenen maan etRata

Jan kanaaa keskustelun Joka keatU 1 1/8 tuntia. lif1nuUa 

011 .e tUlllle että bAn tahtoI että. nimi ajatukset. 

Ranskan vahvuus ~a sen muuttunut s1d1nen tilanne .ekl. Al

roopan muuttumassa oleva aspekti DlLyttelhat pU.o.... tu-

11s1"t'at melll& tunnetu1kal. Tol.elta puolen en salaa lt

..lu.n1, _tta koska auurlJlhettil&. IEGJm'ua on pa~on .a

nc:a1.ta hallituksen cua1rl"t'1.n mie.ten n8llvottelu1 ... , 

nen Jqyn1ll1 .. en realIa11a pc'Ustu"t'a suur"t'altakanta 

alaa!a ~ota _t .aa vlLhekq&. L1a1.&n _ta hAnen mu.taan 

parl1nJd.n kertaan pUsi .mo~a. joista 1JIIIII.ra1n 

1haatuk .. nsa "t'ara1na1 ... t1 lllamd1naaY1atc aaidn. poUtUk

kun ei ole ko"t'Sntun 8UUr1. 

JI1D& tulen lUOJlDOllt •• U lI1Jl1ateriöJl pol11 tU.en 

o~ t01.t~ JOht .. len henk1l11daR taD .. a koet'~ 

kontrol101_. 111.. .arin IaIIJl'Jl kataatokalata OJl tataot

t... edR.t."t'aa 71.1." mtel1pl4et" ~uai 4'O~lla tai 



• 

• 

• 

m1sali 

JOl"... painostueta m.ihin. Bb.lI:I. myöakin vutauk-. 8a1taan 

nonagressloehdotuk .. en - Joata bI.Jl el lausunut sanaakaan. 

vaildca hlD.el1ll ollsl ollut a11hen 10 ilai suua - pan1 hänet 

tol~ .1010.... ole vlell tIlydell1sestl menetetyt antlaak

ealais.lta yhte18r1Dtamal~ 

ld tll muuten tulee nOll88reaaiOTutaultae_ saksalle. 

en vol olla kertomatta ettll kun vl1.M vlikoll. _U1& oli. 

kalca1kin suurta vut&aDOttoa. JOBa kau~ta tulin tave.ma.llltal 

lultu1suti tuttal.. to1Dan tolaens. JlJJteen tuli minua on

nUt.luaaau vaataull:88IUIe k1elh1a"den Johdoata. 

x x 
x 

86/5. Kun tapaain eUen tunnetun smC1lD&l.eht1m1ehan 

SJLJCRWI"dn. Joka on ollu~ Sakaan kanssa etaittl.TIn yht.1e

ymdrrykaen lin.1alla. kyslls1n hilne!tIl mitä. hän ajattelee BD&-

1&DD1n ja Ranskan aop1.alks.ata V~jlln kanssa. HlLn mleleatll

n1 aattuvasti vastaal ka1Jcen rUppavan sl1t1L. kulta tulnai

auudeu. tll ssll kol.lll1aop'mJk.... tul.. olemaan s. joka 

Ja ohjaa. -.roa. aanol hIln. plJLoaaa tu1.. D&y\te18lLlllln 

va. en oDIllttele me1 ta -. 8aaIl aihetta palata tolate ~ 

lqlQ1llTk.... raJoltlm tlas. vain huomauU..a 

p1mllaauh4e GIl ehtiDTt alis va1kuU.. ainaJd.l1 ma.a'n auh~_-
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PA R 1 1 S ISSAOLEVALÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI 0 :0 ~l. 

Pari 1s1 s s a ~6 p: nä touko 39. ' -
k uuta l ~ t y 

Asia: - ----, 
Xansain1111Dn budJe t U v, 1 40. IVJI,- , ..J I "J,A 

I c, \ 
- ... ~I~ ~ ~ .... 

Raportt11n1 n:o 19, mikäl1 ae koskee osanottoa

n1 Kanaa1n1111Dn kon tro1l1kan1ss1on töihin toukokuun 8Os1 v1ikol

la, Joll01n Xansa1n111 ton budJetU wodeklli 1940 10pull1sest 1 

valm1stet~1in. liaään vielä seuraavaa. 

ilme syyskuussa Yle1akokous asetti komiteen poh

t1maaD k7sy.mysta mitenkä ~itaisiin Kansainliiton budjettia vä-

hentääe Tämä komitea on tehn7t pitkin talvea t7ötä ja tullut 

aUhc JOhtopäätökae_ että budjettia voitaisiin vähenUiä 0-;... 

Kanaa1nl1iton pääsihteeri J. OL, joka ott1 osaa kom1 tean töi-

hin, 011 itae valmis tanut ehdotuk8c tälla1sc v äh eJlll7la1en 

realiao1miseklll. Ensi TUoden budjetti on näin ollen teht7 

kom1 teen tolvollUsten pohjalle mennc jopa v1elä p1tellJlläll.e kuin 

mmi tean ehdotua eli noin 21 ,.:in alle täaän vuoden budjet1n. 

Tällä tuloa on saavutettu ...-.raink1n alten että. sekä s1ht'eeria

töaaä. etti. vötoimiatosaa on Vähennett7 virkamiesten lukua te-

Idal lII1ell sanoa huiDlaavaati. lUinpl. on aihteerist15aaä ai tä 

vähennett7 8i:llä. t7öt01lll1~aaa 44:11ä. 

JAKELUOHJE : 

UI 2 : A • . 

Bud.1e ttlehdo talkac mcopuoli pl.ä.Un 2:).4 milj. 

Tavallinen. 

Jakeluohjem.lleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.11ta1 ..... mlnl.teriOlle. 
Ei ulkomaeedu.tulcsen t iedoltukaiin. 
EI ulkomaaedu.tult •• n, mutta ulkoaaiainminllterlOn tiedol

tullaiin, 



~. 

on laskettu koko Kansainli iton 8kti vi teetti , s11s myö8 He.ag1n 

tuomioistuin. 

uuri &nsw Kan8ainl11ton oudjetin vähenemisestä 

j8 sen to 1m1nnan ratsional1so1lllisesta tulee 1 or Jan parlamSltin 

puheenjohtaJalle H.cUi.BROll e josta voin S&n08 että hän nykyään 

on Kansainliiton käytännöllist en kysymysten ei valn suurln tun-

tiJa vaan myös ohjaaja. Ennen kaikkea on hU01D8ttava hänen 

• työnsä 'VUoa1makBujen säännöll1styttämlsek s1 ja vanhojen maksamat

tom.1en w08iJIIBkSujen perilll1seka.1. 

• 

ya1kka jo ensi vuonna Ka!lsa1nl11 tosta eroamisia 

kautta vuosi1D8ksut alkavat 

nl tuo Dud je t ti pur ls tuksen 

makBuyks ikön suuruutta. 

v ähentyä on kultckin 
I 

10itu edelleenkin hican 

k11 tos yllämal-

alentaa vuosl-

Mainlttakoon vielä että pait81 ?1rk5a1est en vähen-

Dystä, mikä ltsessään l uonnollisest1 mahdoll1stuttaa mui tak.1n 

Täbennyksiä, pääsihteeri on jo osakB 1 t01llleenpannut osakB1 suun

nittelee sihteeristön sisälstä reorgan1satiota siinäkin mielessä 

että tähänas't.1a1:6 osasto ja yhdistetään ja tähänastinen usein turha 

oaastojen rinnakkaisuUB lakkautetaan. 

Tahdon vielä msinita että eräillä tahoilla oli 

pyritty vielä suuremp11n vähennyksiin en81 woden budjetissa. 

iinpä Argent1Dan hallitua 011 1Di'90nut våhennyatä 5 

Omasta puolestan1 olen sitä mieltä että n äin suurta äkk1nä1stä 

vähennystä el 'tOi. pitää onnistuneena, osakai koska Kansainlii

ton sisUnen t,cs s111& 1untuvast1 kärsisi oaalall s11. ."., 

ayyatä että KanaalnliitoD viholliset sais1vat etstaättöaän a.1heen 

aaDOa: ''v1h401nk1D. Xanaa.1nlii tto its. huomaa turhuutensaw• 



• ~ 3 . 

Lopetan toteamalla että Kansa1nll1 ton raha-asiat 

oTa t erittä1n realiselle pohjalla Ja loistavalla kannalla. Jä

aeDJllääriin vähentyeaaök1n - n11 tä on lrui tenk1n v1elä v11t1aeD

lcymmentäJ - on etukäteen ryhdyt ty aella1a1in to1menp1teis1in 

ette1 nyky1nen onnellinen t1lanne pääse muuttumaan. Suur 1 hyö

ty on m.yöskin KansaiDl111Dlle sen uudea ta ruota1m1laala1aesta 

y11rev1Bor 1.8ta joka e 1 pelkää panna aom.eaan p1eneenkää.n haa-

tt vaan JOB hän sella1s1a löytää • 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o ~- %~ Far11s1saa keaäkuun 1 p:nI 1939. 

UI 1': a .. 

Ulkoaa1a1nm1n1.teriH1le, 

H • 1 s '1 n k 1 • 

Lähetän taten kunnioittaen UlkoaalaJnm1 n1ste-

rlHlle raporttini Pariis1sta n:o 22, joka käsittelee 

aihetta: 

LILh1n tulevaisuua, 

sekä n:o 23: 
UOLCTOn. - Alr!ena • 



f A~ I I SI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa l ainen. 

RAPO RTT I n:o • 

l'ar11a1 ss a :K>. p : nä touko kuuta 19 39 • (2 . 
A s i a : ..... l.ä.h1Jl ..... .t.ul.e.vaiauu a . .............. .. 

... . .. .......... •....... ......................................... -
" 

lDuna111n tänään ".ak.alaisen lähteeni" kans.... Hän on 

• Jo par1 vllkkoa, pyrk1~ puheilleni, mutt a on tapaamisemme tl.

hä:u . a.akk II. lylddi.l.n t yDy't • 

• 

Sen mitä hä:u m1:uuUe täl:lJfJl.n kerWl, rybm1tiLD. seuraa-

HITLIR .anol puhee.aaan Mamel1a8ä ,."._...... .euraa 

V&l1 Ni1r:ubergin puoluekokouk.en (817skuu •• a) tulev an "rllUb.a kcm&

r ••• ikai". Tällä h&:u tarkoitti kait sltä että .iinen maDJl .... 

Danz1g-.. ian tulee olla sel~. TImID vuoksl kat.oi k.rto3aa1 

etu. kedJl lopulla pakosta ayntl1 kr11si Danz1gin vuok.l. Kun 

.anoin itsekin "luul.-vani" .1111&&, hän keskeytti minut sanoil

la, "W.nlf. en si tli. luule, m1:uIi. s.n tiedlLJl". HlLnen mieleatIJLD. 

vi1lll. ma&l.lakuua pUla ei ollut .otaa .nnu.t....... sensiJaan bI.:u 

luul1 .ttl. .ota 011 hyvin l.ILhelll. v11.ma marraakuun loplll. ... 

alllo1:u kwl Rooma •• a kalku1:Yat nuo tunn.tut huudot (Tun1a, 

&wz. !:or.1k.a .to.) Ja kGlllea aUloin luult11:u Hkl. Berl11:u1 .. 

af. .Ul. }lgomM.a .UI. Ranaka 011 perikadCll partaall.. BIn 

luuli Jopa .ttä aota 011.1 allloin ay1itya;rt. Jo. ParUai.aa 

yleialakko 011.1 OAni.~ut. K11nn1t&D huomiota .11beD mit.:uta 

IIII.IIIL .aat oyat yhUplUvl.t Hn kana •• ldlIldl k1rJoiUn rapor-

JAKELUOHJE : 

UE 2 : • , . 

Jak.luohjemalleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIlIIkal ............ .._ .... mlnl.t.riOIl •. 
EI ulkomaaedu.tuk .. n tltdoltukalln. 
EI ulkom .. eduatuk .. n. muHa ulkoaalalnmlnlat.rlOn tledol

tuk.nn. 
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a. 

tisaan! n :o 20 auurlähetti l&. LlGER'n minulle sanoneen. 

erlanz1gin pula, aanoi kertojan1, t ulee hyvin vaaral

liseksi siitä syyst& et tl luulen todella sekl Puolan että 

Xngl.annin vast ust avan Danzlgin liittämiatä Reiahiin. Tämä ei 

I!I8rkitse s itl", hän s anoi, "ett& sodan täytyy ' sytt7&, DDlt

t a .. Englannissa jat kuva g arantiapropsganda j a se seikka 

että ruola laskee 1Cogl annin apuun tekevät rauhallisen rat

kaisun, jok olisi vie lä pari kuukautta sitten neuvottelu

tietä ollut saatavis s a , erittäin vaikeakai-, 

Hän tiesi DALADIXEPn lukevan sotaan' SamoiDhan L&

GER sanoi minulle pulan parin kuukauden päästä kärjiat1"4A. 

Samaa on suurlähettiläs UAISKY sanonut ministeri LsrIlle, 

ja nyt kertoo minulle aaksala inen lähteen! ylläolevaat1. 

Omasta puolestani en ole vielä varma siita etteikö 

Danzlg joudu Saksalle piankin ilmaD sotaa. jos lii.Iwivallo1s

aa sattuu Jotakin sellaista Joka hetkeksiJd.n vähentää isku

lcyk;ytf., ja sella1atanan voi aattua. HITLm on, kertoi l.i.h

teenl, sanonut ympäristöU_n, josta bI.n on sen kuullut, 

että "Danz1.g1.n ja lIIUlll ohjelman täytyy mikAli mahdolliata 

tänä vuonna olla valmiina, koska se en.i VUODa on Dl;1ö

hliaU·, 

Olen edelleen ait14 mie1t1L, Ja samaa mieltä 011 

kertojan1, että nyq1nen n.k. d'tente ei ole lIIL\uta kuin 

keinotekoinen ja ettIL Hl'l'LBR ja MUSSOLINI koet tavat lILna1-

vaItoJa ~41tt.. JODkiD1 a1ae.n rauhan uskoon. Lialän to.in 

eU& I&GD, kuten _ 11111 raportla1i8D1 n:o ao I e1 ole tU

lA kannalla. Mntta todaa1a on etU e1'&1t& 

0Jl ollUt ha ... a1ttavana ds.a ... 11Jr:lc01na Ranat.· ... 
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Ketrto j snl l UT 1 varmuudella että Milanon puoluatua

ja byölddf.y'saop1mua, j onka merld tystä. ei na väheJtayl. (pa

laan 8iihen myöhemm1.n ) 011 yhtä paljon MUSSOLINID. halua

ma kuin d ITLXR1D, 8.0. etU "MUSSOLINI halusi 8aada Sak

s an sidotuksi aiinll. määrin et 1;ä. .. ei voi kieltäytyi. 

tamaata Italiaa 8illä. hetkellä joll01n tämll tahtoo . 

viä tuloksia u8koll1auudeataan. Toinen asia on että .108 

sota aytty181. Sakaan armeijat ottais1vat Italian sodam

käynnin huolekaeen". 

Kerto.1an1 011 täysin selvillä ailti miten uu8i 

liitto VenäJILn kan.aa tulee :aoatamaan aen itsetuntoa. 

ten tärkeik8i HITLERille lIlY suorittaa vielä jälel1l!L 

vat tehtävIlnai ennenkuin tämä li1tto pUsee Moskovaa .L.L.L";

ai vahvl.tamaan ja miten liITLER tekee kaikken8a ko1m1ao

p1muk.en ja sen mahdoll1aten vaikutuaten e.tlmlaekai. 

vuokai hI!Ln luuli että. sodan enai vaiheet eivät tule 

pahtumaaD. ainoastaan Väl1mersllll vaan myöskin Itämerellä . 
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P .A R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o &3.. 

Pa.r11sl saa p: nä keall. kuuta 19 39~ Q ... 

I 

Asia: WLQTOPF. - Ahv.nh ................. .. 

LITVni01F1n I:aatumisen seuraukset alkavat näk;yä. Sel-

laista puhetta m1.nld1 LOTOl1 toissapäivänä MOskoYa&8a plt1, 

LITVlNon tuskin 01181 pltäny-t. Sanoin raportlaaani n :o 16 

LITVniOFFin eron ~ohdosta seurasvaa: "'I.'iLmitn ei tarv1ts. 

sitä ette1kö Llosko-«a uudelleen ollsi valmis n. uvotteluihin, mut

ta varmemmalla al.kupohJalla. Ja myyden itsensi. sUloin vielä 

kalll~sta kuin ~, kentIes käyttäen Berl1In1äk1n pöpönä 

suurempien .tuJ.n aa.am1eelesl-. N"å1n näkyy tapahtuneen. !i>LOTOFl!' 

11 slf.1 1.. yaat1muksla Ja uhkaUe. Ber111n11lä. 

Puhe on tUUä heriiUäIlyt suurta uomiota. Ja pahelc

sumist.. Kauppaminist.rin 10Qnaalla ellen kauppaneuvotte!wR\ .... 

• lcunnblta1 DIOllet lI.anäolle1sta. ldlytthiit siitä sanaa "lQ7n1lU

nen-. Tiimlnpä1vä1sten t i etoJen mu.lcaan Moskovan uusI va.a.t1mwl 

eroaa aikaisemmasta neuvotteluPOhJaata. Josta. tein selkoa ab .. -

sa4ööri L"IGlm'n mukaan raportisaa.n1 nto 10, a11nä .ttä Baltian 

maille luvutava. garanUa tulisl automaatt1aelca1 eilel 

puvaka1 nä1den maiden OIIl88\a tahdosta tulla autetulkai. Jos 

Lord HAI.J74 Ja K. BONHK'l tlblLn auostwat - Joka tosin tuntuu 

mahdottca.a1ta • yuto1n baltllaist.n maid!J1 tahtoa, Jllerld.h1a1 

s.llain.n JlrJ.8t'lJ lks1Dkertai .. 8tI slt& .ttA V.n&J1 pl&a181 

JAKELUOHJE : 

Ul 2 : A 4. 

"akeluohjemalleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen J. II ..... ; .. _ ................ mlnl.terilllle. 
EI ulkomaaedu.tuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulko •• I.!nmjnl.terllln tledo l

tukal;n. 
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2. 

melkeln milloin tahansa sotkeutUlll8.al1 nälden maiden asioihin. 

~ voi olla tote tta ett~ • minkä minulle v . k • 

• VeDäjlln-l1itoata sanol LEGER ja Josta tein 

ti.san! n :o 10. 011 siia ennenaikaista, 88JJ101nlcu1n 011 en-

nei1a1kaln Clua1 dtOr minulle lausuma käsltys että Ge.-

nhe t lasl!. oli jo tuona päivänä päästy periaatteelliseen yk

s1m1ellsyyteen. 

Kävin eUen ulkoministeriÖD. Kanaainl11tto-o.aawn 

pU.111kÖD. ministeri ARNAI.1n puheUla. Otin tekoayyka1 sen 

m.1nk& rva TABOUI.S lehd.ea8ään eUen kirjoltU Ahvenen-asIaata 

ja josta 018llllle aähköttä.neet (sähkeet n:ot 72 ja 7.). 111-

n1sterl ARNA l pyysi etten k11un1ttälal huomiota rva TABOUIS'n 

ki.rjoUteluun. 

Siirryimme senjälkeen päil.lqsymykaeen, jonka vuoJcal 

olin hänen luokseen me~. n1m1 ttä1n Ahvenan-asian nyk;r1seen 

tilanteeseen. Hän teki minulle lyhyesti selkoa s11t1. mitä 

Genne t 1aat. oli tapahtunut; aUnlL el ollut suurin piirtein 
xl 

mitlän oleellisestl uutta. Saatoin kuitenkin sal~stl huoaa-

ta ettei hILn ollut tyytyväinen Moako .. an .1JdL liioin mei4&n 

taktl1kkaan. Hän piti täyain sop~ttomana että MoskoYa 4 

.......... kuukautta mieti ttyIJLA vasta Genne' 18.... toi •• 1U • 

• p&.U.yk .. n.... J!1t1. taaa melhin tul.. hILn jyrkäati tUCilll1tal 

~aalahten .1viet1sta kantaa .... tia Kansa1nlllton suostu

mnata (approba ...... ). Hall auol'Utaan tuca1ta1 tlmlHln it_pU

anda klTttl..n aauraaYia aaDQ.1a' *l'lec111n .tu. t. ett., 
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hyvä M1n1ster1, ole juristi. enkä minä sitä liioin ole; 

varokaa aina seura.sme.sta juristien neuvoja'" 

3. 

Mutta näin l!IY()S se lvästi. että min1steri MmJJJ. s i

kälikin 011 tyyt1TÄtön että hänen mielestKAn olisi pitäD7t 

etukäteen Moskovan kanasa neuvotella. Bo rupea tässä tOi8-

telemaan ka1lcld ni1tä argumenttej a, jotka toin es111e kan-

tsmme ja :nenettelyumae 

kutelma ettei häneen 

puolustukseksi, mutta minuun jäi va.1-
ka~ 

... kuten moneen muuhun / - ole .1~ 

vaikutt&matta Moskovan argumentatio, jonka mukaan Ahvenanmaap 

saarten l1nnoittaminen voi merkitä uutta vaaranpe.&i pohJoi

sessa, että l1Dnoit ttu AhVena saksalaisten käsissä on vaa

rallisempi kuin jos se 11nnoittamattomana joutuIsi heidän 

hal tuunaa. ja että Moskovalla muka on jonld nl a1nen olkeua 

vaatia läbemplä tietoja Ahvenan l1Dnoitusauunn1telm1en detal

j e18ta. 

Totesin oyösldn että, kuten Jo tiesin , Ranakan 

valtuuskunta Genåve t 1ssä ei suinkaan ollut ollut sUlä km ... 

nalla, millä t uona päivänä 24/5 r.s:um täällä .011. Re1atoin 

näet lyhyesti ministeri ARNALille keskustelun! tEe: 

Tähän ARNAL sanoi sanallisesti: "LBQBR ei ollut selv111ä de-

taljeista. eikä myöa1d1ltn Uloin täysin informoUu sUU mi

tä Geneve'ia8ä todalla tapahtui, jot8paitsi häneen 1lmeises't! 

s1Dl päivänä vaikutti sUloinen suurpollittinen tilanne, s.o. 

juuri silloin hahmottumaaaa oleva sop1Jrus Venäjän kanaaa. b 

voi kIeltl& että til.mil. ylelspollittinen tll.anne Genhe'ia_ 

vaikutti AhveDanw88pldn k;r~.en, ja että venäl.äia.t sitä 

käyttiTät hyväkseen-. KUn hänen k;rsyJVk8eenaä mitä lII8 DTt 
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aiomme tehdä vastas in t otuudenmukaisest1 en olevani sUtä 

elv1llä, hän us~paan kertaan toisti käsityksan~. ett 1 

mikään muu auttsne kuin neuvotella venälälsten kanssa. Kun 

t olselta puolen huomaut in että neuvottelujen alkaminen venä

lä1sten kanssa aina sikäli on vaaralllsta että Venäjä to

dennäkölsest i ase ttaa vastaehtoja, jotka eivät ainoastaan 

tee neuvotteluja mahdottomiksi vaan häiritsevät maittemme 

suhteita pi t kiksl ajoiksi etee~pä1n. hän ~önsl epäily.k

sissän1 olevan oikeutusta. 

Kun eros1.mme sanoi hän nimenomaan Ranskan ul.kom1-

nisteriön mielellään tekevän kaiken helpottaakseen mahdoll~

sla neuvotteluJa Moskovan kanssa. 

Aivan kuten keskustelustani a4/5 a:mbasaa4ööri ra
GBR'n kanssa. nytkin sain sen käs i t yksen että ruotsalaisten 

tut1.1kka ei tää1l& ole saavuttanut kannatusta. Ja kun mi

nisteri ARNAL m1nul.ta äkkiä kysäs1, mlk. 1 me oikeastaan 

domme Ahvenanmaata 11Dnoittaa jolloin hän alleviivasi sa-

naa "!:u- - nlin en voinut olla saamatta 81 tä va1ku.tel.Dtaa. 

että hän , va1kk:ei hän sitä tietysti suoraan sanonut, ehk.i 

ole a1van vapaa luulosta .. idän käyvän Ruotsin aaio1ta. 

Loppu.vailrutelmani 011 se että Q,uai d 'Orsaylla katso-

taan Ahvenanmaan kysymyksen 

laiseksi kont11kt1ka1 monien 

voivan muuttua uudeksi 

aikaisempien lisäksi. 

eurooppa-

Olemme lähettäneet Ulkoasiainm1nister1öön er1aä1siä 

tiLk:äl.Usiul. lehdisali. 01le1ta kirjoituksia koalden AIxYenaa. 

Luulisin olevan erittäin h1'öql11atl.. jos niidan 

to1m1ston alhköaanca1.en vaatapainokei, Jotka ovat .. 1oataneet 

Mosk~ ... a ja Lfosko.,an lehd1.8a1i. .,al1ita • .,ia miel1'p1teiv. Ah

.,.naata, _Utö .,oitai.iin lIhettu. e'!kettn ja 1ke1MeW 
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RaY i1le lyhyenpuoleinen asiall1nen selostus kys~ksen sekä 

histor iallisesta puole ta että MYÖS sen viimeisistä vaiheista. 

LOTOFrin puheen monet valheelliset lauseet Ahvenanmaan ky..,_ 

~ksen historl1k1sta tekevät mielestäni tällaisen eriko188&h

keen vlilttämättömäbl s1tä suuremmalla syyllä kun Ranakan kan

ta t&.8sä slaaaa e1 su1nkaan ole meille yhdenteke'ftl. . 

tin'11n Ja F1aaro 'hon, Jotka molelllllat edustavat Jokseenldn 

aelVU antlmoskovalaista kantaa, vol MYöskin saada oikeita 
viisaaks1, 

tietoja. mutta en ole katsonut ainakaan to1ataisekal /kyrrs-

lIlTksen harvinaiseen arkaluonto1suuteen nähden, klyttää nä1tä. 

mahdol11~ukBla ilman erikoisohJeita. 

On syytä tässä yhteydessä mainita että ennen LIlLO

TOl!7in puhetta .10 u .. 1JDfi täldU&l.t antimoskO"lalai .. t leh

det Ja henki16t oUvat muuUaneet kantanaa VenäJ&n kanssa 
Gr1ngo1re'in 

eolm1ttavaan paktl1n nlLhdeJ1i yks1npI!L ARDIlW /v11me1aes8ä nu-

I118ro ••• asettuu puo1~ sko~an kanaaa tehtäTää sopt.u.-

ta. :arKa Q,uai d 'Ora.qn korke1..lQ1a virkaiehill, vahvaati 01-

keistola1nen, minulle tosin ArY0atel1 

ta 1111.81, 1tMe141n UTta pU.atä 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N :o q't Y Pariisissa 8 p:nä kesäkuuta 1939. 

.11: &4. 

I~ l~ ~J (J" Yf 
1 

a 6 
Ulkoaaia1nm1nisteriölle, 

HeI • 1 n k 1 • 

Llhetän t&min mukana kunnioittaen Ulkoa8iain

mini8teriölle raporttin1 Pariisista n:ot 24 Ja 25. Jot

ka käsittelevat allama1n1ttuJa aiheita: 

U:o 24: SUomi Ja VenlJä. 

• 25: Tgantee.ta • 
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PARIISI SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sa lai nen . 

RAPORTTI n:o a . 
Pariisi ss a 6 p :nä keaä 

Asia: SUomi ja VenJl jä. 

SUomen nimi on t ... en viime pä1viDI runaaammin kn1n 

pitkiin a1k01hln ollut nähtävi.... Ranaken lehdi.tön pal.toUI .. 

Syy on kahdeula.1nent Ahvenan asia Ja MoskoYan uual vaataua 

läns1vallollle koakien ko1m1l11tto .. 

Suurin pl1rte1n täy't17 .anoa eUIL lehdi.töa 8Uhtautu

m1Den meihin nl.1aaIL lqaymy-bia... on ollut obJektl1vinen. A1noan 

var.1aa1.en polkkeukaen tlLatlL tekee na 'l'ABOUIS, 

vU 8itten (Ja au..1älk .. n kun olin käyJ2Tt ulk01linhter1öa" 

nlster1 ABNALin puhellla erälLatä tol ... ta TABOUIS'n 
x) 

ta) vlLitti SUomella olevan 8aktan kana8a aalainen .otllaalli-

nen aopiala. 'l'oiaeapl.1T1.1aualL J18aroaaa kreivi d'OJNWllSON pP 

hue.aaan Ahvenen lqaym.yk .. ata (Jo .. a b&n niLkH varainai .. n anu 

VenJlJlLn uu"en Id.1ntoon Baltian maihin Ja nllden turvalllsuu

teen yleenaa) toteaa Iloakova, -. ton ou a ra1aoa-. pelldUL

v&n .ellai.en aop1muk_n olemaaaaoloa. lIaut lehMt e1vlLt tlLl

laiata ole kartoDeet. 

mm toia.aplL1 dD& tap .. 1n Ranakan ylel .. aUnmnan II 0 •• 

pU.ll1kb, kerroin h&DaUe buoleatua1a.a1 na TJBOUIS'1l kirJoU

x) 
latao r.p. nlo II. 

JAKELUOHJE : J.k.luohjem.llej. : 

T.v.III ..... . 
T.valll ..... j. IIdkal ... ........ mlnl.t.rI6l1e. 
EI ulkomaaedu.tuka ... tladollukalln. 
EI ulkomaaedu ........ mutta ulk .... lalnminl.terl6n tladol-

"'''In. 

UI t : A 4. 
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a. 

telun Johdoat. Hän pyys1 minua olemaan tl.ydn rauhall1-

n n, uud1staen - jonk myö eilen ma1n1tsin ulkom1x;1ate-

rl ERKDLLB puhe11m1ts • että Ranskan ylelRee1knnnaasa v 

l1ts.e täysl selvyys s11tä ettel tällaista sopimusta ole 

olemuaa ja että s1elllL täya1n t1edetään, mitenJdL aa1at 

Itämeren ympärll11 ~..vat·. Tiedän tolse.ta lähteaat& 

ett;ä puhuhltavani on .elvästi antlbol.ahn11kk1nen. joka 

minua v1ellL en8llll&n rauhol t~, koaka hän a11e flIIIIIlrtU. 

me1diln va1kean aBElIun- kahdella rintanall. .. 

a TJBOUIS on vielä myöhemm'nldn tavaUlasen niU-
• .Dle 

v1vään t71]"n-' kirjoltellut mels", / .uamalaiaten Jääkärlen 

klynn1eU Saksaaaa Looka1i&dt1D mu.1.tomarldn palJaatuetllai .. 

luudIN... V1kiUln muu lehti el ole t&atä uh.ta hl1am

nut, mutta on luonnoll1ata etU tllm& konaa1n ..... Uu. 

tullle jub)U]e. Joka kait 01181 voinut .aada hleman pie

nempiä muotoja ~ö1.anI a1k8Da, el ole .... 8.... el-ak

.ell"'alt101... ainaka.n p&rantaaut. 

On luonnolli.ta etu. uHl... leh4iaal tapaa pabo

jak:1n .. 1allla1a ereh~ka1A ... ara1nk1D AhTanameen aunen 

b.1atOl'ta. nlb~1I ennen 'YUot'- liU. mbaii auhte.... __ 

LO'l'OI71n kana.. aa1a1A 

tURt ... tta.uRGe.... UUtta yleaDaI k1rJolttajat l'aJolt~ ... a' 

kiinni't..... latiJolttanaa haaNioa .unen ~.tl'at--c1. 

... ..rk1Vkaeu Ja _ .... 'k.... RaotalD intreaa11A n&1dU 
, 

.unen ~ uuvul1al ... ' ka.ia.. (1IalId.&). 

laiDa ... ll'kaYel.~an1 k7-UIda 1IlIml'- toiu.,ai...ana _0--' 
Id.ta lDv..aU _lla _ ...na l1aaoiU..s....... HIllaa 
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:5. 

n11nku1D monien muiden on vaikea k&alttl& t&ta 

ei , eikä a ina ole liioln h lPpo l1n 

taa .elltyks1& sallimatta kysyJAn samalla 

taakse. Tosiasia on YÖ. ett& aal01ta tuntemattom.an cm vai

kea )'JIIIIILrt&I. m.1Jca1 emme neuvottel. VenILjAn kanaaa, aivm 

kuin ol1silae lllUka p1tän.et oakovaa valon takana. 

MUtka vaikeuttaa kukuateluJa leht1ll1eat.n kansaal Jlbke1 

ollal ul.JccRltahen opinionin kannalta kat.ottuna hullWIPa&, 

JollcU.n tavall a , e.1m. lIIlutålllana pI.ivlLDl. Ja~ ... a kk:a·_1Di 

k ... arJ...., allavl1vattai.11n -neuvotteln~alu.... - 011 .. 

aitten todellin.n tai .1 Ja 4et1n101matta sanaa -JI8U'fl)tte-

1u.l - tai hal~. pltu V.Dl.JU aivan yhU 

kaikk1a ~ta Jopa .1'.kSrJolttaJ .. alt101t.. ~ tuli.l ~.

le.tIn1 Dl.et antaa .. 11a1aen klsltykeen .m.. .tu. -

01.... m1aaiän euht..... jotain 1.1m1n17öaee'-

TaYat ••• ai tol .. ap&1T1n& ...ua .... Ula1_uu... suuren lIILI.rtLn .. )dl. vlruv.IJ1& .u.. IIII11ta 

huaauin II1hnkl. Ko.koYan v11M .. aat __ • Jaa .. SUa.m n1a1 

Viron Ja Latri- r1lmalla to4ella me1n1tau. GIl j1.11 .. 

aaattcut suomen lI.1JI.c tap •• tlll.. 10 e4elllHDiL pI.1V1D& 

011 Buota1n lI.hettll&&ll. i·kll .. 1 ...... 

noUu .tU dellA .1 voida Q7t lIJl.... auta ol.U ... k ..... 

\a ku1n .11t1. .'U a.a.1 Q7t .11. ~ulaR n'Sb1p _.Sb' •• 

Jo1h1A nlb .... YeDIi.1lL .. aU1 au.tcaaatUata tunauntoa. JlQot

dIL lILhe"UIL. oU ~ J0b4oata IMU .. utalmU' tIl.l.a1_ 

eh4otWt ... YeD&JI.Il pao1e1.\a p .... U bI.1r1t .... _ 

pteUQtIIL Ja n_vallMnla lM*J--

Ml-na OD .. 11:&81'78 ... 
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IDTOlrin puheen Jälkeen - Joka täällä aikaanea1 terveelli

sen reaktIon vaikutt n kuin lc;ylmä suihku 1.kU.D. - on 

tu paremmin VenäJAn naapurIvalt1014an asennetta. 

mm ~olan Ja Rumanhn Jälkeen uyt VenAJIn luoh1Htk1.n 

naapur1t puJmvat samaa kLeltä. , tä.ytyy tlilDiLn 

telnaa8a luJdJ 88 a herä t'tU. m1ette1t&. I.11laxunottamatt rva 

TABOtiIS't., Joka on parantumaton Ja Itsepä1.nen;) muut tunne

tut leht1m1ehet wayttelsvätldn varsin varovais1na Jopa obl

Jektl1v1sina - m1lcä11 8ellaista sanaa v01 käyttU L'Bpoque 

XerlU1kseat& Ja L'Ordre'in Pert1nax1.tal 

8/6{1 l'änäI.n l4a't1.n ena1 s1vulla elsältU. suurin Jdr

Ja1JI.1n palaaen Josa. se, klLyttäen 881110Ja 8anoJa ku1.n minä 

y18ll1p&nJ1. huomauttaa luldJo1Ueen että Jos PuOla. Ruman1 • 

Ja ka1lclcI b 'tlla1set maat lde1tä.ytyvät byväkaymiaU. Veni1J&.n 

tarjoamaa garantlu., tIyty}' tämlLn yka1m1el1syydan takaa olla 

sellais1a argQJll8ntte.1a, Joita aJattele..,a luJd..1 * e1 T01 JI.t

tää huomlooDOttamatta. Kreivi d'omlJCSOON Julkaisee tlnlil.n fi

garo... pläJdrj01tuk88ll ote1kolla "Bal. t .. •• .101:.. biI.n asIal

li ... t1 tekee .elkoa epä1lJka1a~.. ~öa Pertinax L'O~t 

1aaa kirJ01ttaa tlnUn 8Jl11PaaUIsen kirJ01tuksen .. laata. Per

t1nax huomanttaa ~ten etu. Ven&J& on Tarm;ank'D ottaont 

SUomen IIJuka.cm baltila1sten maid8n Joukkoon, Jotta aan kautta 

lII.lk:a käT181 8el~1 ettel MoakoTalla ole aitU..n er1k01a1. 

P11't81t& ItI1IIerell.lLt 

til.UIUan Le Tqpa a1aUai enal e1ftl.l& hUOlllattaal-

1& paikall. · .. loatuUn. Il1n1ater1 ~ t01 .. apiibI.1 .. at& l1'l-

Iin kutllUDllt hänet hwal .. laI1 long .. ] 18 luokMDl. imUa 
bI.Il aan01 lIhtnl.naf. tl.DUA IIDltamaka1 pI.1~ Lontooa .... 



• 
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he .. ta e4ua aa8 KwIaa kyllä tähän .e10 atukseen on huo. 

hautunut seur a lause' -Le cher da 1a polI tlque 6tran

gltre t1.nlanda1a. a 1ndlqu6 6galemant que le UtaU 4e. _
suru ele rem1llt a.rl. a:t1o.n pro~et'-. aux tle. Alan4 ava1t 

~t' oOlll\ZlmSqu' am: puia ancea e jgJlat a1rea 4e la Clonnntloll 

ele l~, mai. P88 a la Rue.l.-. Soitin tltD.ll. UIIIUla eli

raoteur pol1tlqua'llla, m1n1steri OHARVSlUAT'll., ~oka JllYöa 

011 huomannut ereh4,ykaen 3- 30ka l upaai itse huomauttaa 

täe Le T8IIlpa'in to1m1tukseU •• 

Läbatämae joukon le1kkelelta viime pälvien leb.tltuo

tannoata valaiaten ylempänä käalteltYJ& kya.ymykaiä • 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .... .. L .......... _ ............................. __ . 

OSASTO: ....... C6.: ....... ..... ........... ................. . 

• ASIA: ................................... ........................................ . 

l !~~~L~_~_~~~9'~ ~a: 
J.J. CI /I . 

_ ... _ .. _ ............. _ .... _ ....... _ ..........•... _ .... _ ..... _ ...... _ ................ _.~ ......... ~.~ .... : ..... ................................. . 

...:_ .. _ .. __ .__._- ~. Ij'1 

• 



(-_ .. 

p R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STt). Sa lai nen . 

RAPORTTI n: 0 • 

&ri1si ssa ~ p:nä kesä 

Asi a: llantee.ta. 

kuuta 19 3., 1, i? J (.; 
/~ -

f ~(/ 

Venäjän kanssa käytyj en ja käynniallä. olevien suu.po" 

lUttisten neuvotteluJen jatkuva v inoperll1ayys, johon u .. aat1 

aikaisemminkin olen Viitannut , e1 näy loppuvan. W LOTOl!Yin pu

he on täatä p ha1m:pana tO!l1stukaana. 

On miel stän1 aivan vä8.rin vlheka7tL Saksan ja Itali_ 

äskettäistl sopimusta Milano •• a, jota ei v01 pitää muuna kuin 

täyde1l1senl. puolustus- ja byöldtiLyasop1mukaana, aitan luoclen kiLy

tänn611iaaat1ld.n uuden tilanteaa. Se myös Jo ant1aipo1 aen 

p1muks8n VeniLJIn kansaa, Jota p1an kolme kuukautta on Lontooa. 

aa ja arUsiaaa vanottu. Olen erll&sal, aikaiMIDm,aaa repo"1a

aani huomauttanut että sopt.uk.en ayntyayyDl kaiket1 011 yht& 

. • paljon WSOOLIlnn kuin l:lI.'rID1n tohoJll.l8. lUU tulee HI'l'LKR1A 

tark01map.r1in tl.b&n sop1.Da1keean nl.b4an, on ehldL ayytä huo

mauttaa seuraavaat .. 

V. 1881 Italia 111 tty1 Buroopan silloin 

valtaan nimittäin Saka ... · Jo .... liOa Italia todell1suuä .. a 

täat& aopilalk ... ta luopd, Joalt1n kIL7tl.nn6111 ... ti ..... ta v. li15. 

V11.Juk. 'me1 n1ttuna ..-uonna Italia ll1tt71 a11hen valtar,yhllllla. 

Joua 'Yoiit<ll&h40111auuke1a .. p1ti suur1lQ1na. luoplleJl taas 

JAKELUOHJE : 

. T ... all~~n. ..... ... . 

UI 2 : A 4. 

JaIt.luohJemalleJa : 

Tavallln.n. 
Tawallln.n ja lIaIIr..1 mlnl.terIOIl •• 
EI ulkomaatduatultaen tiedoltukalln • 
EI ulkomaaeduatukatn, mutta ulkoulalnmlnlattriOn t1tdol

tukalin. 
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8. 

täatäldn kun Saksan vo1ma~ taa alkoi olla ympär,yavaltoJen 

vo1main tasalla. Johdonmukaisesti pi ti näinollen rlITLER1n 

laakea että J.lJSSOLINI , ~o. vo 1maau.hte et taaa muuttuisivat, 

taasen hakeutuukin toiseen l eiriin. Tämän estä.m1sekai HJ:TLiR 

lienee painostanut ll1ton uutta aemento1m1ata. m1JdL 

aa tapalltu1.Jdn. 

laDoa-

lfUollmatta ka1keata. mieliala Ranakaasa on kuten .10 

viime raportiasan! totesin rauhoittumiataan rauholttunut. Kea& 

t ekee 1Q'6slc1n tuloaan eikl. e4as MoskoTan-ct'IUvotteluJen j at .. 

kwI1nen D&7 tuottavan suurtakaan leTottOlllU t a mieliin, 

ka jo alkavat olla tot'tun .. t jl.Dn1 t"stUan luonnolllsuut..n. 

Oma kä.sltykseni on kuitenkin 88 että VeDJL,11A .1at

~a vitkaateln - seld.n taytn yadr'tU, .1l.l.I. mahtanMko 

pitki1n a1ko1b.1n tauen ~alle ilmeatyl. .ellainen tilai

suus tu1n on nyfcy1nan au4a BDglantl I!I1 k aan l.11ttosuhte ... 

... n.. m1.nkä vuoksi aellaiae8'ta li1toata on etu1åL1öeen pusa

rettava niin palJon valtteJa lcu1n mahdollista - ei voi 

aJanpltkaLn olla antamatta untta tuulta akselivaltojen sl1-

pien alle. Luoien ROMDm aanoo tlLDUll figaros.. etta 

1&1a1llJL on kllPfteUinen tapa viULrin erdolda auhte1ta Ja 

mab.dolllsuuka1a. Vaikka vlell JIIWlt&lDa kuukanal 

l11öett11n JIollkovan olevan ~ooP8ll auurpelisaIL nollan arToi

n8n, .. )1lUlddA Dl.ytteleelc1n ensi rivin poliittiata roo

u.. mLIIIlt toai .. lat 8Il~.t Lontoon ja Par1iain neuvot

telu1t.;. vias1n haPP ... n.t.lIn alVU111&UJl. joka e1 tunnu 1m

v1nkaen vahvalta ..-.nttia1n .. lta. semm'nkiD kan sekin ~

dol.l1auua on ol ..... a etta VenAJ~ t&ll& t~. a!*Ii 
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jännitti.i liiaka! jousta, s.o. Lontoo ja Pariis1 kylläst,.

vät. Tällä hetkellä tos1n ku1 ten.ld.n näyttILä sUtl. että so

pimus Venäjän kansaa tulee aolm1tu.ka1. 

Kataoen siihen etu. Danz1g1n ula. huolimatta sen 

uJJconaisesta rauhallisuud.sta, m1.IdUl täältäpä.1n vo1n pU.tel .. 

a, hitautl mutta varmasti kehitw k1'PBT7ttä koht1, en 

uakaltalsi olla pitämättä mahdollisena etU yhtlkk1.l., ehldLPL 

jo keaällA kenenk.lUl.n eitä odottamatta. jotain sllllf. Iml.'o. -1a tapahtuu. VoiDllle olla vamat sUtI. että HITIJm kyl.l.& 

tietää valita hetken. ~ tahdo olla pesa1m1st1 enlåL mustan

maalaaJa, mutta mielestäni kaiJdd enteet. 10m nlltä l.oogil

lisesti ajattele., 'Yllttaavat tällai •• en kehitykaea. Miel .... 

Uii.n.1 ei näet tul.. l110in aulkea sUm1JL siltä t08ia.a1alta 

että nykytULn toiselta puOlen vakuutetaan ka1kldalla Bog!an

n1n. Puolm, Ranekan ei pe1kU.vb sotaa jos Danz1g1n ld.mp

JIIUD qök&tuD, mutta että toi .. lta puolen ka1ldd. DQ'öntl.rit 

että joDllam ajan. s&DDtaan muut__ kuukauden tai JonIam 

vuode pU.atä, Dauz1gin noraaaUs .. ti tlL7tyy tulla takaisin 

Saksaanl Tahtois1n erikoi ... ti pa1DOstaa tätä kontra41ktiota 

ajattelussa, jolta on niin kuTaua ei 'Yain auurllle 

l.e 'Yaan .,~ 'Yaltiaad.eh1l1. s1l.l.oin kun tohovat ettei JdL

'Y18i to1ain ku1n mitl. tahtovat. 
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SUOMEN L ÄHETYSTÖ 

ll :o q l( - ~ 0 
ariisissa keaäkuun 10 p :nä 1939. 

J 
Ulkoasia1nm1nisteriölle, 

H e 1 a i n k 1. 

Lähetän tlten kunnioittaen Ulkoasialnm1nja-

teriölle raporttin1 PariIsista n:o 26, joka käsit

telee aihetta: 

Ranska ja Ahvena, 

111" : A .. 
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.1'. ~ R I I S l; 

RAPORTTI n: 0 a .6.! 

SSA OLEVA LÄHETY STö . Sa~a.i.Den . 
, , 
" I 

l'arUsl ssa 8 p :nä k.eaä kuu ta 19 .a.~. -Z 8 g'f tai JJ I 
Asia: Ranakta. . j ta Ahvena. 

-' 

Sen lisäksi minkä tänä pi11väni1 säbkötin eilisesta 

kesku.stelustani lounaalla lu.onani Ranskan ulkoasiainministeriÖll 

directeur politlque'in m1nlsteri CHARVlmIAT'n kanssa .. Joata 

keskustelusta toht, AKASI.1HTl:. Joka osaksi otti siihen oaaa. 

on selvilllL - ma1n1taen vlea seuraavaa. 

CHARVlm.IAT lähtee aUta ... Ja 011 Geneve'iin tullea

saan tullut taatä vakuut8tukai .. etU SUOIDBn-Ruotain Ja Ved

~1Ln kantoJen vä11111L ei ole m1ti.lLn oleellista (tonoiere) eroa

va1auutta, koska molempien tarkoituksena pohJ1JImaltaan on tur-
• 

vata It"'ren pohJoiaoaa vieraita hyökk~ailL vaataan. HKn 011 

asettanut GeneTe'isa& 

lähtökohtana. o1keakal, m1h1nldl .MAISKY 011 vastannut 

ti. 

HILn vakuutti minulle a1Upaita1 etU a1nouukac b~-

~hlu_a IaKYil kanaa. GeD.6n '188& ei tIJaI kertaakaan ol1u.t 

llJu.1aaut a1 tllLa par8OOD&lliata vutena1e11anrt'" sw..en D&hdaa 

- kuhn hAA on tebnT1i BIlota1n l&hattlll&l.le IDntooa.. _ ~. 

eUIL JUISn' 10ppaJen 10pak:a1 e1 ol1.t ollut D11A intranaSce .. t 

Jtu1D. m1h.1D Jl&ul1l ol1al qy1a !JIper.tl1vlaten oJa.1el"_a. __ 

JAKELUOHJE: ....... uohjem.l .. ja: 

T .... nlnen. 

T .... ,Un_. T .... IIi_ j. liaaka! miniaterIOII •• 
EI ulkom .......... _ tledoitukelln. 

.. , ....... .................. -........... . 
Ei .. Ikomu ......... _. ""'"" ulkoulainminlat.rlOn tItdoI-

tuk ...... 

UI l ' a 4 . 
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jalla ollut mähdollisuus turvautua. 

On selvää että Ranskan ulkoaaia1nministeriö tät.n 

ko.ttaa mahdollisuuden mukaan vähentää Moskovan ja meidän 

vä118tä kont1iktia. kos ka tämän konfliktin jatkumin.n .i 

Toi olla .1l1ekään mieluinen • n1s t eri OHARY.&RIAT senvuokai 

• anoikin ei pitävänsä mahdottomana n.uvotella tulok •• l11 ... ~i 

iJlO.kovan kanas&. M1DiL olin luonnolll ••• ~l tä.aI!I. suhte •• sa 

mahdollisimman varovainen huomautta.n kuitenkin. mit.n va&

rallista 0118i jo. neuvotteluihin ryhdyttäeUl. Mo.kova •• it

täisi valkean ehto-ohj.lIIIaD., johon neuvottelut he'ti katk.ai

.ivat ~ .iten ~kyttäeD välejimme pitk1kal ajoikal. 

Sain myöskln tilalsuud.n tämän keskustelun kuluessa 

hälventää .en pienen epäilyksen 

mainlt.in rqös keskusteluatani m1n1sterl ARNAL1n kanaaa ra

porti.sani n:o 2:5, IlII.k17 vallSDDeen meidän Moskovan kanaaa 

muka k&ym1.~. neuvottelul.ta aikai.emmin talTen kulu .... 

" ja mistä _ .... 1IDlk. 011.1 Ran.kall. k.r'tone.t. '[JmUa1A 

.ttä mSnkl'nnMköiatä .pa..lVJYttä tilant ••• t. tä.sä taikka 

aaw.aa&. auht...... .1 ~ua1 4 'oraqU. Dl.1nol~en Tallit ... 

rä.tä k •• ku.t.läatani .amo'nkpln k.atu.~.luatan1 

me TUkoll. min1at.rl ABN.AL1n 

t1n, että auurl.l.heUlla. LBQE'n. lIl1n.ulle M/5 .. lttlll& kan.

t. perutul ain.ak1n oMkal vä&rlin .4ellytyka11n Ja ~ 

T.'l.. valllu.van tUantea tuntemattOllllUt.an.. 

KUten. Jo, .lbk ..... n~ ma1n.1t.1n, m1n1sterl CiiJRD

RIMr tä;raln ,..ar.l .tt... vol hy'd.bJ& .1 tä gumU __ -

taa Joka _11Jlt" JIc.Jcgqu vu..l .. ua ehdotuk ..... kol.ll1-



• 

• 

• 

:5. 

liitoksi. I:DLn sanoi nimenomaan tämän kannan olevan trop 

6l6mentaire et so .t lisäten löytyvtln 8arjot~ muita 

tormulointimahdollisuuksia. mutta pidättäytyi kertomasta mi

hin •• llai.iin uai d'Orsay puolestaan on taipuvainen. 

nitain ministeri CHJRVBRIATtlle Lord rlALIFJX!n meille anta

neen täysin virallisen vakuutuksen siitä ettei meille tyr-

kyte sellaista garantiaa jota 81111le halua. 

Olen luottam:u.kselliaesti saanut tietiUI. että Viron 

täkäläinen lI1hettiläs eilen t eki virallisen d6marolle'in 

uai d tOre~lla ilmai ttaen Viron kannan tunnettuun 

kys~ .• een. Latv1ala1nen Tirkaveljeni ei ole s1tä tehnTt • 

lO/6. Ruotsin aaia1nh.oitaja kertoi minulle tänään •• llIUtltlJll""l 

aa Ranskan kannaata Ahvenanmaan )qs~seslliL aivan saman käsi .. y ........ 

kuin m.1nka ylempänä olen eaittänTt,. 8.0. ettl. Ranaka mieleUIULn 

Idä. kontl1Jctin mei4l.n ja Ven&jlLn väUllIL mahdoll1a1Daan pian sel-

vi&~. Hänen tletojensa p I ka8ft. joille olen aaanut aaanma'ehtlta

holu vahvlatuata, Ranak !7:1 01181 viell. lopulliata ehdotuata 

tatormulllkal liDakovalla koak1en balt11ais1a maita VUll ollal U&1 

d'Oraq Laatooa .. eä.t~ uHlIqp1a vaihtoehtoja, jolsta vlalJl. 

lDLa nl7tU "hnlla JU,lteD. T'Ukbolauta aa-..naa _;~u.J~iI •• 

joka d"'1Id .s.as.atari 1lLJOoo8IDI-IIl'_r: 

MJ" 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 

UI II: • 4. 

JO/ ~,f 7 

Ulkoasi inministeri ölle, 

H elsi nk i. 

Lähe t än tämän ;lukan8 k-unnioitt· en Ulkoasinin-

ministeriölle ra,ortt i~i ariisist a n :o 7, joka 

käsit telee aihetta: 

.eskustelu :'\10180 suurlähettilään kanssa, 
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PARIIS I 

RAPORTTI n: 0 m . 
arllsi ssa 16 p : nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTC . .•. _ . .. ,3IAI NM 

kesä .... ku u ta 19~:}~'L. _ _ ~:~.-!.......L..::lo"'::'---~ 

Asia: eskustelu ol an suur-

lähettilään kanssa . 

..-

ulla 011 tänään p itkä kahdenkeskinen keskustelu 

J:'Uo lan suurlähettilään kanssa . Teen s11 tä seuraavassa selkoa. 

Kysymykseenl oliko suurlähattiläällä mitään ek&aktlala 

tletoja hra STRAl Gln ohJ-eista, tämä vastasi el tletä'lti.naä ai-

van eksaktlstl. mitkä herra ST Gin lopul l iset ohjeet ollvat, 

mutta hän sanol, sen perust uksella minkä hän 011 kuullut Lon

toossa olevalta virk veljeltään joka 011 t avannut STRANGin, vol

vansa vakuuttaa että huhu s11tä, että STRANGin ohjeet muka 

ollslvat erikoisen elastlset ja sisältäls1vät kokonaisen sarjan 

erl ehdotuksla, el pldä paikkaansa. ~älnvaatoln hänen tleto-

jensa mukaan STRANGin selvänä ohjeena 011s1 skovpsa ilmoi t-

taa Englannin ei voivan menn.ä pltenpnälle Bal tlan maille annet

tav1in garantlo1h1n näh.den kuin siihen että, jos jonlam baltl

la1sen maan kimppuun suoraan (dlrectement) h1'ökätään. sopimas

valtojen automaattinen velvolllsuus on tulla sen maan avuks1. 

Suurläh.ttlläs luull puolestaan että Englannin halli

tus tässä. s.alaaaa on varsin jyrkkä. eikä hän pelänny't 

nin suos"tuvan sellaiseen formulaan. jota ' skova nä.kyy ha.laJa .. 

van ja Jonka väl1ttl\mlnll seurauksena 01181 julkinen proteatl 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

Ta ... lllnen. 
Tavallinen ja """al .................... .... mlnl.terlllll •• 
EI ulkomauduatu ...... tledoltukeUn. 
EI ulkomaudu ........... mutta ulk ....... nminleterlOn tledol-_ .......... .. .... .. .. .. TaY.al11D.m •....................... ...... .......... , 

tuk.lln. 

u. 2 : A 4. 
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asianomaisten gar anteerattavien maiden puolelta.. .. olan oma 

kanta sille L.oskovan puo' elta annettavi1n granatioihln näh-

den ei luonnollisesti ole IID.luttunut. uttunut ei tosin 

liioin ollut suurlähettilään käsitys suurvaltojen itsekkiäa

tä pelistäl 

uten suurlähettilä s ei uskonut Gin ohjeiden 

salU.van mitään sellaiata. Itvitaalisten intressien" tai 

taa.1isten alueiden" 1nterpretatiota tai inkorporointi pak

tiin. JOllaiResta on huhuja kuultu. 

SUurlähettiläs ei tahtonut vielä ruveta ennustele

maan, miten SI'RANGin missio tulee onnistumaan. mu.tta hän 

lQ'öoai 'että J. ienta1n1n huolestuttavat tapahtumat voivat 

votte1uih1n vaikuttaa. riän kat soi näiden tapahtumien merk1t

sntln että .Tapanin ja akse1b:a.1tioid8n keskinäinen yhteis

t7ö on soliid.imp1. kuin mitä y1eensll. on uskottu. SillA on 

selviö että ... ienuin.1n tapahtumat Jossain suht ... sa ovat 

yhteydessä akovan neuvotteluJen kansaa. 

Omasta puolestani lisäisin että mielestäni on ole

maasa kaksi mahdollisuutta, minkä vuoksi .Tapani akaellval

tioi~ tukemana nyt on ryhtynyt Tient81nissl tunnettuihin 
ebldt 

tOimenpiteisiin. oinen on ae että VenäJä täten /vielä 

JIIa heaitoi mennä liittoon ~lallJlin kansaa, Joka lähitu

levaisu.u4easa s11s voi Joutua sotilaallisi1n selkkauk811n 

Xauko-I4&asl - olkoonpa että en&J&n k8D8aa tehtävä 80pi-

Idoaa. lUODnoll1 .. sti ollean yhtä •• 1vUa kuin on m1n1a

'eri YRJÖ-IDSJCIlQN aiiU. ettli. STALINin epäil7a suostua palt-
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t1in on a priori suuri. (L ' ~POqUe lehden pääto1mitt ja C 

TI.4R, joka näinä päivinä lähtee Suomeen ja joka eilen käv i 

puheillani. s anoi suoraan s uuresti epällevänsä tuleeko 

koskaan suostumaan SOP1mu.kseen~ ' oinen selitys taas on se 

tä lloskova täten käyttää tilaisuutta hyväkseen osottaakseen 

LontoolIe miten tärkeätä on että auko-Itä otetaan paktioh-

je~ puitteisiin, mihin nglanti luonnollisesti ei mene • 

olemmat nämä mahdollisuudet ovat tietysti akselivaltioille 

mieleen, kOdka siten oskovan neuvottelut voivat häiriytyä. 

Olen tosin tänAän lehdissä (l'ertinax) nähny"t sellaisenkin 

olettamuksen ttä ientsinin t apahtumat muka l isäisivät lon

toon ja ,Ioskovan halua pian pääst ä. sopimukseen. ämä näkö-
:x 

kanta ei ole ainak an toistaiseksi voinut minua vakuu t taa. 

Ovatko Danz1gin t~dettavissa ol evat uudet huolestu-

neisuuden aiheet ja Italian mikäli tiedän erinäisissä arols

sa Välimer e n osissa suunnittelemat l a ivastomanööverit ll.letta-

vat tähän samaan "i1m1öttttompleksiin, jonka t arkoitllkaena on 

Moskovan neuvotteIllJa häiriU, siitä en uskalla vielä 

mitään varmempaa. 

ämän jälkeen suurlähettiläs kyseli minlllta Ahvenan

maan kysymyksen nykyistä tilannetta. Jost a te i n lyhyesti, 

kaikkea varo1'aisuutt a nOUdattaen. hänelle selkoa. 

Lord HAWAXin äskettäinen puhe. j08sa hän 

nettua puhui lannin halusta neuvotella Sakaan kanssa. 

tä.äl.lä kyllä herättlLnyt oa1ttaista hämmästystä . J"o1ssakin 

CHAMBERLAmin 1JIlpI.rlllä olevisaa pi1reisBi. o11si taas 

että Moskovan neuvotte-
lut... .1lell LO'tOJ'I' 01181 a.l'R.IR}lUe aaD.ODIlt tolvOYaIlaa 
.ttei .urn-_Mta l1mlolteu,. BIL ole voinut tätä b.ulma 
kOlltroUolda, IIIIltt. se tod18taa 8inln ... mitell AhYenenma;m kyaym;yst& 
Jatkuvasti sotketaan auurpoll1tt1alln neuvo".lu1.h1J1. 
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t ämäs sä kaksi l uentoa, 

pimän vastaanoton. On 

on täällä s aanut ostentatiivisen 

tie~s~i niitä jotka kxtxxXzk näistä 

ilmiöistä ovat keit t äneet kokoon sellaisiakin uutisia että 

ariisin j a Lontoon välillä olisi huomatt avissa ystävyyden 

pi entä kylment ymistä j a että eräi ssä Lontoon parlamenttipii

reissä oltaisiin sitä mieltä että Saksan j a ruolan tulisi 

sopia De.nz1gista neuvotteluteitse etit leu tssä on näistä 

muka erimielisyyksistä jopa ensi sivun kirj oitus t änään). 

Kysyin tät~ k1n asiaa suurlähet iläältä. jok~ ei 

t anut näille ilmiöille suurtakaan merkitystä , koska 

lopuksi se minkä wrd LI FAl: sanoi on täydessä sopusoin-

nussa CH.AHB..:.rlLAINin alkuperäispol1ti1kan pääl1njojen kanssa, 

jot paitsi on ilmeistä. että akaan vo1mak: s proilagandahuuto 

ngl annin s aartopolitiikasta hermostut taa Lontoon hallitusta. 

nkin syyti. pä1nvastai sena ilmiönä mainita että 

INin ä skettäin käydessä Lontoossa t odella on sovittu 

tä. että Ranskan j a ~lannin yhtyneet maavoimat sodan 

tueasa saavat yhteisen ylipää l likön j a että merivo1ma~ sa

moin alIstetaan yksiin ylipäällikkökäsiin: ohjanmerelli., 

llmerellä ja k~ovesllll englantilai sen amiraalin, Uantin 

vesillä taas.n ranakalaisen amiraalin käa1in. 

TämiI. toslae1a eI todista mielestäni ainoastaan mi

ten lI.heis.t LontooL ja r arl1s1n suhte.t t ällä hetkellä 

OTat, vaan se todistaa s1n.ll.nsIL myös miten suuresea mlULrin 

anskan kaikinpuolinen elp1!ll1Den on edistynyt viimeisen 

den kulu..... Tätä Däk~~.. on Taikeata tarpe.ksI 

vat.. Koetan saada 

Ranak8l1 sls1L1 .. n pol1tl1k8l1 vIU1i1a1kais1ata klULnteiata. 

tun tä.saIL vain ma1nIts~ eräitä etappeja, rah __ aa1oI~ 
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5. 

t ehehtyminen, kansanrint aman 

kokoUS, joka de t a ato jakoi 

t en suhtaut ua kommunist eihin, 

r odun parant amlsyritykset ja 

y.m.m. 

ha joaminen. Hantes'1n soa1alistl

puo lueen kahtia 

syntyvä isyysprobl emin tarkistus, 

:t>a l aan ke s kusteluun1 S]lUrlähettilään kanssa. J,;nglen

n1n kautta tulimme ~ös puhuneeksi Danzigis ta. Kysyin suo

raan mitenkä Danzig in kysymys tällä hetkellä "makaa". SUur

lähettilä s v astasl sananmukaisest i näin: ~symys 

vä. piilvältä ja k.ä.y yhä. va lke8Dlllaksl. llinä en näe mitenkä. 

tästä suoriudutaan. HITLJRin tosin ei olisi mahdotonta peräy

tyä, koska hän ei v i1ma puheessaan sanonut että Danzig on 

oleva saksala inen vaan ainoastaan että Da.nz1g ei voi tulla 

puo1ala iselts1. LIutta tilanne kä r j istyy ja saksalainen propa

g anda Danzigisaa on niin voimakas että jokin i n oldent vol 

sytyttää ruutilangan. Siitähän el voi olla epällystäkään et

temmekö me t appellsi jos Danz1gin ldmppuun käydään.. J a vaik

ka Bnglannissa löytyy plirejä, jotka eivät tahtoisl silloin 

ryht1'ä t aisteluun, nlin minun mielestäni on mnhdotonta että 

_'anU vaikka tahtoisikin voisi P1'syä konf liktin ulkopaolel

la. Jos Danzigin k~ppuun k.ä.ydään. merkitsee se slls 1'1els

tti. aotaa. On kuvaavaa maail.m.m opinionin nyky1aelle vinop_ 

rälsyydelle, että meltä puolalaisia .10 etukä teen p1detlUl.n ur

holna _nvuoksl että me oleIlll18 plättäneet tehdä 

velvolllsuutemme'. TähIn loppui keskustelumme. vol olla 

huomauttamatta että JIIIluten niin opt'mhm11n taipuvainen suur

lähettlläs enai kertaa m1mm nlLhteni 011 huolestunut. 
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Brääsaä aikaisemmassa raportissani mainitsin että 

Ranskassa on tapahtunut viime viikkoina osittaista de.mobili

sointi~ Sotilasaaiam1ehemme saamien tietojen mukaan tässä 

on kyllä perää , mutta demobilisoltujen vilalle on lähetetty 

toisia. 

x 
x 

I,fainitsen tässä yhteydessä · että ul koministeri B N

pari päi vää sitten (15/6) hallituksen istunnoasa kertoi 

Xs~anJan åriislsaa olevan suurlähettilään hänelle selittä-

neen että uuden spanjan ulkopolitiikkaa määräävät S8Uraav t 

neljä näkökohtaa: aae~stettu neutraliteett1; ei mitään soti

l a ssopimusta minkMn v ieraan vaJ.lan kansaa. mahdollisimman by

vien suhteiden pal utua kaikkiin valtioihin nähden, jolloin 

Italiaan. ja Saksaan kohdistuvat sympatiat ovat etualälla.; 

ei ml tään autarkiaa vaan päinvastoin pyrl(jJI~YS elvyttää 

paa muiden maiden kanssa. .L ämän j ohdosta. näin s8JlOi edel

leen BONtmT. hän ei usko "panJan aisä.m1nisterin käynnin 

~, Roomaaaa vievän 11i ttoon. mutta hän piti mahdollisena että 

tässä tilaisuudesa& allekirjoitettaisiin X8~anJan Ja Italian 

välinen taloua- ja kulttuur1aopiDl.ls. Johon myöskin ehkI. Sak

aa yhtyisi. 
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k.tuaaan-. Tarkoltul 011 .. 1.: ~Cia 30tath JQ't ~uurl KarGo

puu l.ttuUl 01lll81lltu11l aop1lm. VaJlJlD kauaa GIl Ml_. 

tullaan 1111 lUUU tet ouaaatuull1aib1 aopi-kMIl Ta!-

IDb~Mn l7kkIInt11l1 .... Ja t&IIIIl MU1'8IIk81an. 

M1.mm 011 turha taa. aa1.Il1ta ka1kld.. Al1t1. 

'-Ja ,Joit. t&71Iin bl.nU Tanaa. ~ hu __ t1Il aUU ot. 

V.D&.f1 toki nh1 tJTt7& wmJum ku1A aataproMlltU__ .'0-
.. ~..u.n S&rallt10JOIl aonUuUaa1aMJl nIMen. na ~UI8 T .... 

t .. 1 ·Uotl."fI.JlaI-, oUI. Vu&.11 01 1.1pk... ole Jd'nnoatumat 

luoteb1ata naapure1at .. TUIl .t. Puolan ~a Rue,n'. qa,. 

• ...' OT.t De Jotka aita Jd1Jm.onaYat ..... ta otU be1llA 

tI.~ olla .. 1kA pobJo1a.aa 'unaHuDa. HIla.aut1ll Uo1ö7.t1 

tIJI&Jl otti. lm ....... ...,1 011. to1a1a ~. kl1Ilto 

nal~ ...,1 lIdt1& ..... 'oUo. kiila..... mm 1'h ~ 

sao1 1t .. oplUn&u&. -ratnd Yo~1Il kaa .. .auton_ 
aops-. ... bllauut1ll lIiIMIL 0 __ oplloog111t-. 

_lika a11D& 'IIP......... cm Tallaa , .... 

lI7IIIr8 2dka1.taa ~ tol~ ....... Dm 

Ueltal ... 1 Y.~ olwa la.iDa. _ TOs.., 

_" __ ta ... ta Soa Yu&.fIl _ ___ ~ dWla 

kaUM ...... aUa • _ t..,.*el TIIBa 011 •••• 

""'--. --,alta1 ., • ., •• _ Tan. JIHIIInD J'~. 
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nlill taToMUaan. 308 .e 0Jl n11D. heikko' 

x..matelu.. oU kuten aina lIIMn kan.... aUON8D 

aa101h1n mennIL ,ta 0 ... 1 Jd.1ntoiallt1Ja .UI. _040111aen1 kal

k1n ptolin aITT18&. _tta pel.tl&n ette1 ae ollut er1koiaa 

ant01a.. a111& na 5!.mOtT.IS on n11D. it .. p&1uA eUe1Tlt ba

neen tolatan ~ntlt ~. 

Tahtola1D. kuiteDk1a TTa ~JB00I8tt& a8DOa et" Ta1kta 

hIn a1Da 11a111ea a.aata pIla~ tutaatla1a Tk.l'T1~l.~,t .. 

• 30tk& ue1n e1Tlt pla. palkk.... 3& 30tka lla1t'--at ... 

hinta etu blnen lIlUtaa Ja kanaa1JlYU1a11 nhhlta. lIIJL OA 
J 

kuUeDld.n Dl.1IIIL TUOa1Jl& WurUll q.".,b11n nlbda ,...1 .... 

DI.ImTt 01ke1D 3a UllUt&Dllt 01te1n niiden hp_ba1u 

ta. Jotka AUroopu pol11 tU.ta t.a1TUta D7q&1a n11D pelo't.,. 

Ta.t1 .u..ntaYat. 
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Tan TUr&t. Bb. tobU l~eua intrtaal.-. koakemaUc.mclea

ta. Oau1öa paol •• tanl hu.-aut1D. kuink. .r1ttl.1D. tI.rktIL tiili 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
T .... llinen j. lialkoi mlniateriOlle. 
EI ulkomueduatukaen tledoitukalin. 
Ei ulkomueduatukaen, mutta ulkoaal.inminlaterlOn tiedol

tukalin. 



a. 

neu~ra11t •• tt1ame, ~aka lLaketUin oleDlllle aanoneot ·01· Sataa 

nonagroa.l oehdotuk... y.m. 

TbIln Jä lkeon al1r\yl 

~ puhnt~ to.in lainkaan aiita m1t& tuleo olemaan Ruotain 

Ja SUcaen t01ll1nta..oto ta.ILn JUkeen, eika pWDlt~ m1tu.JL 

lILhet~lllLltte.... tehUvlata MDak0Ta8... v... käytin tllaiaumt-

• ta hyvfLkHni h&D.elle aanoakaa1 että Jo. TllteUln mel4ID. ei 

lIDaltoTalle antan.. tarpe.al UewJa 8Uunnl~l.DI1.t ... e, tI.IIIL 

ei plU pa' kk .. na.. koska ... kelloldLlLJl DIlullekaall ole 

l a1ala Bll~ane.t, Ja että 011 mahclo~oJl.ta antaa VeDlLJlLll •• 

• 

ka ei ole aSpat&l.riTa1tl0, Jm1ta tletoJa ku11l ai&J1atl1Lri.T&l.-

10111e. Ka1n1ta1n Rl7ö' pelll:&&~ eUIL Jos )fQakovan kauaa 

ollaS___ ehdOttan .. tk1n neuvottoluJa, MoakovBll vaataabJolaa 

)dl ollei ollut niin valkea ettll lteakustelut Jo a11hen 

Tat p)"8&htyneot. mm tahallan1 aauoin - aoD4eeratakAU 

ta a1t1.pIllb Joa lIoaltoTa e •• , 19lten ttltllU .. tk1n l!h4!t oyfi 

uno"",. TaaUal JtoIIipenaaUoltal JcmJam .aaren aJDmalahd....a 

(D7tin tleq-aU tlla1.uuUa hyvlLlteen1 volmakltuatl d_ntu~'IM;

HAl kaHde! tl.llab8t huhutldJl.. ) Saatoin aivan _l.lI.ati 

~a otta n1koBSn1ater1 BQRIITt 1la el ollut ~atuatat.ep D&1a

ta q8J1Qka1.ta. all1& b&Il lt"eyUaen JII1mlt .aol ualA: 

-...... 01 a1nulle koskaan ole 

U _ pelJdl& alaan Ja RuotalJl. .1 Jat.... v ..... t.. sat ... 

uh4Oll1.1. "",olU. vaIkka aunt 011.1vatld.n 11Jmoltetut. 

Jollob tILIII. I .... zu. _a1n J-tu1a1 ••• alainen kI..11Il •• 

JI1nIL paoleataa1 aaob tlbb 11lODl101l1raU _18A t ..... 

tatJ$ ~.tte1 aauet ~_tu1.1 rioral.11. ltILa11a ~a ot. 

_,_> •• 11. o8Olta ' ~a1"1 '-kol"a"· tUl.ai ... ~1e 



• • 

• 

• 

Bb Dl;Yönal MI1 argument.tmme pa1naYaUl et"tA Ruo" 

a1n mukanaolo ~ on paraa gar811'tla .UtI. ett_e Wr1 

auttcaaan V~~1n -rlholliaIa. huomasin ettl. tlJllL azgwaent.l 

hinta k11nnoat1k1n. Lopukel tein viell .. ltoa slitl. m1~ 

l1nnolt~sa1nen meille on aivan vllt.ämätönt! PObJanlahdan 

neut:raal.18uu4c dll.1miaen TUoltai, 

.. kontl1Jctin .attou .... kokonac er1.tety1kai RuoUata Ja 

lJLnahallohta. 

T&bI.n 011 paldto keakeyttl.l k.akustelwmae~ koalta ... 

.. voine.t oclotuttaa ltauua1n toisia huone .... allekirJoltue

tilaianudaaaa l!aDäol1el~ h8nk1löita. ~tta vmkomin1 ater1 BOB

mrr .ao1 m1Dulle ettl hIn mie1elllULn D&1ati aaioiata ~ 

kuateUai pUeJIIIIIUt1ld.ll, Jo. Jollbla nUn hame. Jos au.. 

ennen lomalle menoani ha1nlla1un ptlOUväl.1a1& katao.aan 

... i m1mm ryhtyä STl'",n keakushlwm hlnen kanaaarm. on 

Jdmllla aiten tiliin ltmtta aIihen eh1Jdf.ön aihe • 

K1ta UalLkauppaaop1.Jluk...... tul. totean m1e~in 

etta oa~G J"ALJlIINDl .aautua on ollut 

hon . ws.- olla Iulna1l1U1lqen n&h4.n eri tt&1n tyytTt'!l .. t. 

lIaUla on ollut .. kasitya etU r~a1a1aten puolelta tU-

1& kert .. on koetettou oaot~ ~.tI. me1ta koht_. 

Ja 

taaaa aiel •• .a .. Iauaaaiala painoatanutkin. Tolvok.-.me 

.. ereh47. 
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SU OMEN LÄHETYSTÖ / 

N:o 

UI", A" 

11'7 - 1 tiJ 
\ 

U1ko .. la'nminis~ar1ö11a, 

R e 1 a 1 n k 1. 

Llhetän tAten kuDB!o1ttaan Ulkoaslain.Jni ste-

r11Slla raportUni ParUsiata n:ot 31. 3& Ja 33. Jot

ka k&a1tta1e~t allamain1ttuJa a1he1ta: 

N:o al: Xe~atelu m1n1atari ARN~ kena ... 

B:o 3&: Tile ppe. 

N:o SS: J!paDJa ja Renaka, 



_ .. _ f 

• 

..... .. i ...• a I .. X .. S. 1 ....... SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . ' - -'- - . te: 
. ~ 3J 'yy -?':' . . ... 

sv' l, ' kuuta 19 ... ....• ~ 

Sala i nen . 

:r RAPORTTI n: 0 s.1. ..... 
Parl181.ss a ltI p; n ä k .... 

Asi a : helmE,1u ,1pl,'.rl AHN'Hp -'i e-l-
Isep"la · . 

10u4u1n täDlAn erl&1l& lonaaa'l. 1.~ ulko·'"i .. 

terUn KanaaiJll11tto-o ... wn pll.lllkÖll miD1.t.r1 

Jonka kaua.a aukeutui plt-.p1 k.aku.t.lu. K1D1.t.rl AHN~ 011 

Jwrl lcI.7DTt pSk'·I1t1L&n Lontoo.... n ,e1na1kutuk.en.. e1eltA 

,11 .tU _, pub kaua koJtDnaiauu4....... halll tUM.t. 

k.rtaiaeen .. ukk ..... n .&IIkka. l7!q..... aJ.... on U,..Ul ... U 

.auttunut& •• on D7t tAJ"'DlD" TUWlUUa .UU .ttä 

on puollwt.Uan Sakaan ubkaa T .. t.... BIll k&)"tU T.rtauata 

koirana. Joka on lak.DTt u.. ... a aielaen aUnu .ikI. ... a 

keuUUn n11ta lrro1t~ ta •• JQ.reuata. 

BlDen kI,-nt1nel Lontoo... tarkoitti ~"·'plllton 

al.1a.n »-1&1n ,.UkcMl1.aar1A urra BU·WH'1IPr'1Il tQua1at .. 

BIlP8n Ta1.kut.1IIaD.a. oU qyln 

'. R.&BJ7r'f1ll kauaa •• 01Ak1l1.n hlLAeU. tlLD& alPt7!a RanKa DaDai-

eJ,a .. Ol.T.1'. kouuU1'a (ftIlKalainen) aupuPUt raporUl 

t.Tat .tu. Berl11A1A menet.lII& IIl'ttea1P. on JtoeUaa ...... 

~ Joka .uht..... .18&1 ... ti niin n.t.s .. ,P hapatt..ak81. 

tel -'IrQ- Tollla uIIL T01 ...... 1 ... 1 .. pukautUlllat .. BIll 

.ao1 u..n-,- ,U' bI.Il ,1 pra~ utUA reuhaa :aaroo
p .... pit sUe D1IL tlokawt. loppmn. 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemaneja: 

'f •• l1 h.n. 

UE Z: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lIanal mlnlatertOIl •. 
EI ulkomaucluetuk .. n tledoitukalln. 
EI ulkomaaeduetvkaen, mutta ulkoaalalnmlnlat.rtOn tiedol· 

tukalln. 



- a -

Kun MD01n h&nell.. JII1.DJdl olen raportelaau1 u .. 1n 

m.h1ng'l~. 8tU lOPPU~8n lopaal ku1tenJt1n 11... 'Yaikeata 

...... _laDn1 .. a k.u.&Il taiatel-.. n D8IlS1g1a puo1ea11a, ol

koon etU ka1kk1 ti.U'Y1.t .tU lqaJIIP ei ole 'Ya1n Dazaa1&1a

a. ~a kun lQ"ö. .aDG1n pelkU'YlD.1. ~o. puolal.1a.t ... Uu.'Yat 

'YutariAu.. ~a y1e1nen ao~a .ytW. 

nnI.Il .. n Uaa. ~.lL 'Yutul 1Q"ÖIl .... DIIIIL D&köDA~an1 

oike1ka1 .a~t. el ~ al~en r1.~11ta 011.1 tol.'»t •• n 

JIr~.at.tU'Yl.'" Ol1n hieaan ~1.8IA1 tlaU 'Yaataukae8ta 

• -."a looc1111 .. aU ~.t.lleJl A&Jl UkI. on oU ..... 

• 

PUbu'.' IiI1U8Jl Moako'Yaat. ~. n"'r.n .. 18t.. BILJl 
AlDen~et. 

p1ti u1d.1.11. taktiikka a1'YaD oike •• , .1;1;__ 17!lq /JleU'Yot-

telu1h1n tai k •• kuetelu1h1n JIoakoYaD kanaa. .uoknln kola1l11 

to on 'Y.1• 11Da, koalta .. .m'- 81to18lJlM aY ... - •• » qq

~ auurpo111tt1al1D n.u'Yott.1u1b1 .. 

MUut8Jl bln t'» 'Y~tt1 .tta Hanak. 'Yal'Yoo .tt.1 

dI.II. lnb'ea .. ~__ lIoakoY.... loUkat., .att.J kuten hlLaea .... 

naua aattub.~& 1IIl. .u. t01.n. puolen 'Y01 eatal. aeita 

k .. te..... "DOW,-t. to18111t=R,. .'tl ~oa 

kJappa1lJl kl.JUILa. tiili. _rk1~ 7ht.bta Ukaa _lUe kanu
la, ~oteKa aUa ga1"uU. tul.1el 01 ..... ~OJlÖIllalDo q.,.,k

.... olnlu T.JII~1Il JlaapvlalUJl yll1991.11. tAJahta. p-

1'.'1&1'. Keua. •• ~ loPJd taIIIai eh41n aino .. ,UJl 'Yaat.t • 

• ,. lI1aa .s.~ ..... 1 alIaak .. al ..... ta,peak .... _1 .. 

p'F Sm ....... t·k .... a aa1a1ta. ~.1101JL lIb .... 1 01 ...... 

.... al.1ta ____ ...-Ma .... , ._at .... ~ ,.... ali-

J.e8. 



• 

• 

- 3 -

V.nAl&lsten koko taktlikasta .. kI Gen~T.·l.8& etta 

n7t .uurneuTotteluiaaa b&n hua.auttl a1\enkl Taike.ta on neu

To'-lla .. lla1.ten herroj.n kanaa. -jotta ... ttaTat ~ll. 

Taat ' !111kMJlaa ja siUen OT.t kuu au.1na lI1ah1D1l. ll11rtrn-etta, 

tol.ten ko.tt .... a et&1& Taat~.l.ta ~01ta1n heikkoja tDa

U.-. -Jo. h. e4a. mta1alT.t lMa Taatapropo.l tlon. n1.1n 

011.1 tl1anne neuTotte'ntl'. paljoa helpompl-. 

Tiron Ja LatTian h7ftkk111m1ttöJQ7saop1lmJt.lata Sataan 

kan... lI1n1ater1 ABN.u. el ainoaataan ollut 

että Tall1lma Ja R11ka ~t .oplJmkaet 

kaikkea .. nTUok.l että nAl6an aop1alaten .U'·ote h&Dan ale

le.umn manee a1Tan lllan p1tkAll.. Jo. .11. es1ll. 8aka& 

~ Puolc kJappuua, OTat Tiron j. Lanlan kUa' 

_ lIIIlka1.e.U t&rain a1c1otöut. BIll lhMtteU Tare1Dt1n e"" 

JIlB'lD8. • Joka JmU\en cm TUe.. ml.... on tILYD _~. 1IIA 

ei lhMtell7t la1Dh M! etu. Ifo.kowa GIl III.l.u .~.1ata 

hemo.tuDut Ja etu. lfoakoYa nUta on k&7ttILnTt h1TtLk .... 

par" ka1 .leea 8ll1U'naUTot\elu1aea Ko.kn..... BILJl oDUteU .. 1-

~ kl.ltel ... ta T .. t .. k ... t.... 8~"" 

bIl 7U&olna 011 kirJol\et'" tapuin lan1alal .. n 

Tirk.nljen1. Joka kertol ........ Bau.ku .uhtautUlli .. ata 

It&.erea m.'hln lfoakOTan neaYotte1a1ae. aiTan 

hol't«rla tl.toJa Qaå1 4tO~l1a ku1n m1ntI olen kertDaa' 

.. 1]1 ...... raporU.eani aiD1e'azol BODP'n JR1nulle llRSalL .. 

j. a1nkI. 1'1......... aa1n1.tala 1I1n1a'.ri. 'DUb _'.n. ..... 
.... Ja Jo*- MM rie'lZ'11'-1ala :r...,.... tul.n... U."~_ 

ken._. Ha'_'" '-eip Otft.. ."..... PuUda ,.IW1UIIE .... 



omaa perä7t~atUl1 ~a1 mielii. on totuu.' HiLn 011 lQ'ö. 

"1~e1aeDl tietona- tuullut että tulevaasa aopimuk ..... It&

meren maUa ko akev a kohta tuli a1 

don, vaataten s1t& avunanto4eklaratlota j onka BnglanU ja 

Ranaka keaJcenU.n ovat antaneet koskien Be1.6iaa, Hollantia 

Ja Sve1tall., Ja että UaäpiS;rUJdrj ... a tarkemm1n tltll. ylata

luontoista avunantolupausta määr1teltlis11n. Bdelleen 011 

kuullut ambusMiSöri t.Jn.BRtltti. että sop1ats valmistuia1 

JIIiiJl Ti,1Ja)n lopulla. 

• M1.n1ateri GROSVALD 011 v1e ll h7vlstit llht ... U kuul-

• 

lut, että BDglanu1.!1 u.lkom1.n1steri paraillaan Bondeeraisi Ber

lUnU mahdollisen yle1saelv1tte~ tarkoitukaessa. On houltut

t elevaa l askelJDo1d& ettl Jos niin on, se on voinut oaal

taan va1ku~a& Japanin 1lmei .. en kann~utok .. en 

asia. Viitaten yl.em;p&nä .anottuun t otean etu. aiId.
t eri GRO~ALDin tieto Lontoon .onde.raukaista Berl11n1aa1 

s11s 011 pl.laaiaasa oike.. TUlli lehdet toistai .. k.i pidlt

t&Jty~t eaglant1laiaen nootin kommentaareiata, matta tie4&n 
x) 

että viralliaia.a pl1reiaa& .. on herittäD7t bl .... ty.tll. 

Parlamantin menneaa& eilen hajalle p1ti p"m'n'ater1 

llAL.lDDR suuren puheen,. jos.a b.ID. .... ..nol ulkopoll1tt1a.n 

tilanteen olevan vakav_ kuin koskaan eDD.en ... llmaXlso4an 

'HIlla ei l1101JL olla tJ) LI .&lall. II. aaAMBIRL'Dh Ila
ke18.. pahe ••• en OU"41tt1a ... 



• 

kIL1 pakko kutsua parlamenU1 kokoon ke.ken lomaa. 'l"!!Ik1» 
x) 

w41ataa miten .akavutl .. 1oUa tUllA nykylJ.n kauotaan. 

Olen .11_ pihinä tuon tuoataJdn 'tavannut ZOCl'Ya 

TABOUIStn Ja hlnen kana.,en jatkanut a1ltaiaamp1a ke.kuate· 

lu.1amm.. Hän on Moa~an ken •• a tehtä.an pakt1n kannatt.

Jia per tae et neru e1kl. hl.ntl. tl.1& .aa kUunytet~ 

sen johdoata eUI hln pari pUvU 

SUomeata VenI.1in entiaenl prc.1nadna. k:orja1l.1.n h1UWl ba

nen heikkoa muiatia.an •• adan hlnet Jopa Pl1t1I11Ul.n anteebl 

erehqat&.lLn. 
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• 

:r.&RII~I SSA OLE VA LÄ'HET YSTÖ . 

RAPORTTI n : 0 A. 

Pe;r1111 saa ~ .. p : n ä k... kuut a 19 

A s i a : .... _ T1lonp.. . uu u. _ ...... u u •• u . 

(lJ 

ltkä.U. k.akuat.luatani t~ waak.alal .. n l&ht •• ni-

kana.. k.rzoon .. uruv ... 

B&n d.l tU .d.ll .. n ld-.:.Dko'YUIL. .UI. .nn.n 

puol.l.l.kokDUata Danz1g1n ja korldoorin lqaY-.T' tui.. jil.rj .atet

t äd.kal. Kd.ll •• n tl.al hln .ttä Danz1g - alvan kut.n minul-

1. .U.n .anol m1n1.at.rl ARlUL - tul... ratk.amun .1I1iLiaU. 

ti.tIl Sakaan tarvlt.ematta .u.un ulkoa .0, .... ll1 ... U 

tue. TroJan heYon.nl 

Tähln l:IITDmin ruokahalnn kenuun 01181 vaikuttanut 

ole.Ul .. etl .. .tta bln U.ta lentoon b'l11tuk"1l '9JlclHr ... 

VII ',n.kaa h,111tu.t, .11D' mi.l •• 81 .t\l Dl pa1Qo.tal.1-.:a' 

Puglf9 h,llitu.ta ptuvot\.lulh3p itrl13p3p k,o· ... 

X.r\oJani luu11 nI1... oloauht.1.... .ttl .lokRun puo-

11vl11ltIL taikka loPP'lpuol.Ua tI.III uud pula knlJ'J'a 

-"* .11. v1" IO~ 

[ L1tU.n ___ 'a puol.tani .tsl. oltn Jo kauan aikaa. 
mMn raport.1.t.tkh . on ~. .pI.1l17t voiko "DeD&J&1a 

TUota1- '04.ua •• en .... os. !Tt.i plv.s..1n .. nnokIl a pr10rl 

JAKELUOHJE : 

'rM'all'un. ........ _ ...... .............. ' " .................. _ ... ~ .... ~ ....... .... ....... . 

UE 1 : A 4. 

Jak.luohj.m.lI.ja : 

Tavallinen. 
Tavallln.n j. IIdk.1 ........................ mlnl.t.rIOIl •• 
EI ulkomaatdu.tuutn tltdoltuulln. 
EI ulkomaatdu.tukatn, multa ulkoul.inm lni.t.rIOn tiedoi

tuk.lln. 



• 

• 

-.. -

... arain tod.DD&kOhuA että joUkin .. l1a18ta tule. tapahtu

.... joka tekeo DaDZ181eta .anok .... uu4en ),Gnchen1A. lter

tojani .anat ... 11tta1.1Tat tllla1.een mah40111auut~en~ 
PUbntelta ... anl tl •• 1 myös ker\oa et" ne alhkö.anaaat 

jotka Lontoon Ja ParUein hell1tult.ot 8J7altuu... l.ILbetti .... t 
v 

BIliUt l11e ja JObaa ne .... o1ae.ti hlD.elle myöneblt e1 "'01-

van.. tulla aTUka1, heti joutui .... t BITImU.n tietoon. m1nJr:a 

vuoksi liITIJm ei ottanut Ranskan mob111.at1ota ",uaTal\a 

Dalta. ltartojani lopetti UJIIn •• uraanati: ·On .&DOttu ettl. 

USnoheåa eullhot tapahtUllat OUTG 8Uuna pokerlpe~i 

RITID.111. .. ei ollut .UDUa, koalca bILn etuk&t.en tio&! 

ette1vät KDglanti ja Banaka kultenkaan ~ ~ttai.i·. 

Samaata lJLht ... " tiea.n Dl'tt8llllll1Jl lQ'öakin ettl. T&1l 

Z8I.&liD1Jl twmettujen .spaDJall. aunettann la1nau aon4Mrau.

ten talteua 011 kuului.a .. terbaila1nen penkkUri M.IJDilIIDIIR 

(1Ian4elMhnSn penkki), jota TOin.. laltaua aika.lcaut ... 

_kai toulla auurek.i kapUalhUkai. Ta ZpuRD 

t.htlTl.8I&Il. ko_a llUIiICO .1 la1naata TI11 ttl.Dl't. 

al ti ... 111 ... lII&rin 11ene. hnIleUua .ttl. ... 

v ABBIDmt OJa ollut ___ an ka1kk1Toba tinana.1JI1n1.te:r1ll , 

huI JSnUtJD·. hk:l Ja nne. Ilan.kan raha-aa101b pel .. tal

t...... BIa" kRt .. taenk'p -aan.k.. tinan •• l.n p.laatajakai· • 

... Toi olla 11 ..... " •• t" kaa !II.a lak.tUin tU.1l& 

.1... ...s. na'·' .lla .dIa JamluS._ .t.l&-_r'kkala1 .. n ka-

_t~ kau .... lIbu to41atajlaaa 011T.t - hal D!1UlJD 

J. _' ............... hauta ·.rillDJ ... U ..... lI1r aaa.. 



KUn r1läoleva 011 kirJoltet\U kuulin Buot.1n 11het

t11U11o& että b&nell&lt1n on er1n&b1J. tosiA viea epl.plaaUl

l1e1a t1e~Ja aiitl et1o& Jotain pnparol\Uu ai1nl. miele .. " 

et\l Varaova ... tai.liA neuvottelemaan. 
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PARIISI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. $$.4t 

.PerUaI ssa 18 p: nä lted 

Asia: Ml!iAa.l.A-a.....uiIlW .... ················· 

M1nul.la 011 eilen pItJt&hltö ltealtuatelu eru.n Ranaltan 

• Burgods ... olnan ambaasu41n jllnnen kanaa .. Xoeka asiani ei 

ole raport.oiCla "panjan .. ioita raJoitun ma.1n1taemaan eUIl pu

hnteltavani sanoi - ilmeis •• ti kuYaataen .mb ..... d1 •• a vallIts.

Taa ylelatll m1e11pI4et~ • Tarm&n klleitykBlnall oleTan etteI 

KapanJa tule yhtyml&n a1nakaan lllhla1.ko1na mihbklän ulltopoU1t

tisaen sobAD., ei e488 m1bhJcläD. TIenta1n1i.D.l l61Ua bI.n 11 .... 
• 

ei etU Burgos1n kanta Ranakaan dhdan on lJLh1nnl. une 

11t6 mal:nI11ante. K1nuata tun\uu eUIl molemmat bn0Jl1ot 

p1tllTät pa1kltana .. 

JAKELUOHJE : 

............ . .. ~~~J1"~ .... .. .. .. ........... ........... . 

UE 2: l 4. 

-

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalk.1 ..................... mlnl.leriOlla. 
EI "Ikomaaadu.lukun tladoltukalln • 
EI ulkomaaadu.tuk .. n, mutta ulkoaalalnminlalariOn liadoi

tukalln. 
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Ulko asiainm1nisteriölle, 

HeI 8 i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nm1niste

riölle rapor~tini ariis1sta n:O ~, joka käs1ttele~ 

aihetta: 

Keskustelu ulkomin1steri BaN ST'n kanssa. 
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• 
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PAR IISI SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
. l ' 'Så.la inen. 

RAPORTTI n: 0 M. 

t'.arllai ss a .~ p:nä ke&ä .. k uuta lQ3~~ ~'. 

Asia: eakuatelu ulkoministeri .. 

,!.D. , . kMH" ............ _ ................. : ................ . 

Luolan auurllhettillän suurilla piivilliaill& eilen pre

aidenttl IJmRUNin kunniaksi aa1n tilaisuuden heti aterian Jll

keen pitkiin keskusteluun ulkom1n isterin kanss... Se 

denkesken" vasta loppupuolella liittyi meihin kamarin 

valiokunnan presidentti MISTtBR. rluomateasan.1 pöydäat& nouatua 

ulkoministerin seisovan yksin pyysin sa.a4a keakustella pari mi-

nuut~ia hänen kansaa&n. akti1k.kani 011 seuraava. Kerroin hii-

nelle. hiean "tyrmiLten", että Englannin lähettUäs Hels1ng1aal. 

~utam1a tuntej a aikaisammin apon~iseatl oli SUOmen 

tuUle ilmoittanut Bnglannin kannan SUomelle annettavan garan

tian automatiami1n nähden ei lIIJ.uttuneen. Sekunnin verran heai

toltuaan ulkom1n1steri minulle s&nQi, -VoilL teille aanoa, ettl 

me seuraamme EDglant1a"~ Kun täblf.n kysyin, onko pertUL suur lI

hett1lia tlGER'n äakettäin eräälle vlrkavelJellen.1 

doa... ett& aop1Da1a lIoakovan kansaa 'falm1stuia1 viell tlU.l.IL 

viikolla, hlLJ1 'futaa1: "Tuekin tilllL v11kolla, IIl1Ua varmasti 

maanaDtailLa taikka enal viikon alua .. ". Ew1 utelln uudell .. n 

Ranakan mhdetta garantia8ll. b&Il .uol .euraavat .anat, 

_ teiti tndTtUmI'D (nou. 'foua 4oan8rons .aUatactlon·). 

JAKELU O HJE : 

'f&YallJJaen. 

J 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

T.vallinen. 
Tavallinen Ja "aikoi .................... .. mlnl.teMOII •• 
EI ulkomaaadu.tukatn tiadoltukalln. 
Ei ulkomaaadu.tuka.n, mutta ulk .... I.lnmlnl.t ... IOn Iladol

luk.lln. 
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2. 

Tämän Jälkeen ulkom1n1ster1 kysyi m1nu1t~ m1ka1 

oskova vaatU SUomeen.k:1n nähden garantian automat1am1a.~

lin kysymyksessä voivan pUllä ansan. Jonka vuoks i vastasin 

evasl1visesti Ja vein keskustelun Ahvenaan. Hl.n sanoi aivan 

kuten pari p&1vll.ä sitten ministeri ARNAL, että SUOmen Ja 

RIlotsin poll tl1ldt a1.käll on v U... ( tns sage) etteD11118 .k1i

rehdi llnn01tuaqsymykaen r atkaisua ennenkuin VenlJln k~s • 

t ehtävä puU on valmis (l1si1aln: ta1.k.ka ei synD3'). Sain 

tässä yhteydessä t i laisuuden pitkälti sel ittää ulkoministe

rllle aaarten l.1Jm.oittam1aen merkitysU meille Ja pohJolS1ai

.. U e yhte1sto1m1nnalle. sekA ennenkaikkea l:'ohJanlahden muki

tyau. ·meiUe kaupallisesti eekä suhteil.leDDe Ranskaan j a lEDg

lantUn, BI10tsin vä lltykseUJ., yleenell J a vara1nk1n sOdan ai

kana. Sell ainen aeparoi tumiaemme lLanes~ kuin m1k& vallita1 

maailmansodan aikana ol1si meUle, sanoin, Uyai kataatrooti. 

Ke skustelu alkoi .. l~sti yhl enemmin kiinnostaa u1-

komini ster1ä, nlin että bin muista vieraista vlllttämlt\& 

kokonaan antaDtui si1baD. Sanoin edelleen attl lill TUOden 

statuutin henkibln edellyttll että voimme estIA edes Joita

kin 'V:llkkoJa viholl1aan pe.1.y-tym1su. Ahvenan saarille, Ja et

U. tiili ~ on meld1.n llLh1n pyrkilvkaeDlll.e. Jopa meld&n 

moraal.inen Tel'V:olllauut __ , koettaa nlet JärJeau.& puo1ustuk

aem.m. niin ettei 1IikUn suurvalta Toi .aarille pUsta n11A 

lLkId& etU toi .. t Joutu1a1Tat y11.l.ht71ksl. 8envuokal .. ..

me lUoia, .aDOin, Tol täyain ,...artl.ä ettel JlDakoYa .k&a1-

\& etU linnoUtaaiaea Oll ...... akin inu.aa1a~. 

• +- p 'J.'IIIb Jllkeen .11~ l*lz1gUn. K1nulla oU .. 
V4"( .... /H~ 

Illat ... eUI 1I1nbterl BCINIm'f on .aan y1.1.1l k&a1t~ 
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vallassa, että. Saksan ja Puolan vä linen ristiriita tulee 

lcärjistydän vasta elokuu.asa. Omasta puolestani olen, usei

den argumenttien perustuksella, tullut siihen käsitykseen et

tä Danz1gin kyS1DG'S ~ joutua a18ti.iaen, "Trojan hevosen

tapaisen ratkaisun eteen aivan lähiaikoina. Sanoin tämln ul

koministerille li8ti.ten että olen kuullut Berli1n1s8ti. aJatel

tavankin, sivu Danz1g1n. joka jo on kyplll., koridoorla ja 

Ylä-8le.iaa (katso rap. n:o ~). BONNlT tuli silminnähtä

västi vakavammaksi. keskustelimme vielä pitkUn näistä mah

do111suukaiata. jolloin S8Ur&1111118 liittyi herra MISTtA. 

Tällöin eaugi BONNE MISTIJmille: "Ministeri ROIlU. Dä.Q7 

olevan huoli8saan Danz1gin kohtalon lAheiayyde8t .. -" jolloin 

MISTL1ilR 8UmilnriLpilykselli .. et1 siihen tokaai: "H11..n, Danzi&

han on selvä ensi viikolla-. 

Kun vielä aaet.1n ulJcom1n hter1l1e 8uoran Jqaym;rkaen 

.eldl. &DglaDllin toiasapiL1väDiL Berll1n1Ue JlILttliDllin nootin mer

ki tyk888U että huhui.ta Jotka koskevat Knglannin painostua-
x) 

ta Vara""aaea neuvottelutarkoitukaeua, olin hUOJll.&ninmi et-

t.. u] ka.ini steri halusi vltlttU. Tutata Ja etU hIILD. IDi .. 

lelllän klytti tilaisuutta ~kseen tervaht1lkseen eräit& 

uua1a vieraita, mihin keakuatelW11118 piUltty1.ldn. 

M:rAheadn ill.aD kulu .. sa ke8kustelin lIIJös direoteur 

pollt1qust 1D lI1n1eteri ClURVmI.U'tn kanaea. Joka vahv1at1 

u'lmm1 1'18 terl BOlD1IT t n II1Dulle ant8118t tl.. koakien garan

U... Dau1sUn nIll4en bID sao1, ~1 tie40\ Ja tapeh-
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tumat v11 ttaa"fat siihen että. t&Ttn uskoa Jotakin 'plan ta-

pahtuvan-. 

Llsään että isäntämme Puolan ambassa4öörl itse el 

uakouut Uoskovan kanss a teht ä.,än pakUn val.ll11.tuvan enai v11-

kolla. Ja oli kuvaavaa että. m1n1sterl BOliIN&T.. vaikka luull

kin pakt in oskovan kan.sa plan valmistuvan. keskustelWIIU 

lop~puolella oli vakavas ti huollssaan Pravdan tunnetuata el-
., 

118e tä art1.kkellsta. Jonka tekij& on ZDANOFl!' j a joata hIin 

Juur1 ennen p&lvä llist& oli saanut tieelon. 

arälltä. huomattavUta ranskalaisilta t ahoilta saman 

illan kuluesaa (ajattelen lähiJmll Revue ua deux Mondea'1n 

plätoim1ttaJaa ja 8en ulkopolilttisten kataausten l aatij&a 

R. PINON'la) sensijaan kuulin aivan kivenkovan väU1teen ett:ii. 

j 08 Danz1g j outuu vaaraan. &Dglanti empimättä. "marssil-. 

Minulla oli vie1& pltkihkö keskustelu Belgian 8mb .. -

aa4öörin kansaa. joka tuli m1nulta telemaan garantiaa, Dan

z1g1a y.m. Bdslliaeen ky.~k .. en nähden - koalca hl.n e l n&

kynyt t&yaln ymmlrtävla VeDAjln annettavan automaattlsen ga

rantian vaaroja meille - .anoin hänelle: --rahtoisitteko te 

että Saksa 011.1 ma1tre abaolu Belgian vltaallaten 

suhteen" BJ.n ymmIrai tlyde1li88St1 tllllJl ja myönsi me1d1.1l 

olevan aivan oikeaasa. 

Tapa.in lQ'ö. Viron aaiainho1tajan PAIlDu. jolle varo

vaisesti t . in selkoa s11 ta ml ta me1d&n t1eelo...... on ga

rantlak7.ymykaeen JlIhden. Mlt& tul.. D~ADIER tn I.kel •• en pQ

haeAeIL. Jota koaltette11n raport1aseD1 n:o 31. AI.ID arveU 
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puheen pessimistisen sävyn aiheutuneen Puolan toivomuksesta. 

x x 
x 

rluomautt\n lopuksi että. mistä myöskin ulkom.1n1steri 

BOl'il'mT 011 selTUU, maai man lehdistöön on Tl1me aikoina 

kaatamalla kaadettu väir1& tai väritettyji uutisia MOakovan 

neuvotteluista ja niiden vaikeuksista. NKmIlt väärät tiedot 

ovat tulleet sekä Moskovasta että Berliinistä. edellinen kun, 

kuten tunnettua, haluaa m;yydä 1 tsen8if. mahdollisimman kalliis

ti, Jälldmäisen taas toivo •• aa voivansa aiten eatU Venäjin 

sop1muk.sen syntym1st&. Näiden Ja lIlU.iden samantapaisten väärien 

huhuJen alkupe~ •• lvitteleminen 01i8i varmaankin väitöskirJa

aihe. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Par11siasa he1näkuun 3 pA1~änA 1989. 
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Ulkoas1aiim1n1at8r1Glle. 

Ohe1sen. lähet7stG kunnioittaen 

lähettAä Ulkoas1alDmin1steriG11e raporttinsa Pa

riisiata n:o 85, Joka käaittel.. aihetta 

"J[e.kuatelu PBRTDlAl:in kau.a". 

L I h e t t i 1 ä .: 



~~BII$l SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sa l a · nen. 

RAPORTTI n : 0 ~~ .• . 

. :far~1' ~ sa .. ~Q p :nä :lt .... .. . .. k uuta i ~ .. 1:59 • JJ" ,' k'J" 'f~ 
I ( -; ' -- -l" - ---

l' / 1 ft ___ 1.'. I - Ii '. ~' 

J'i _ 
Asia: .J.,ku8\.lu lERTINAll. kana ••• 

I 

tuaa.". ..ao .. l.htt.1.. PERTIRAX (porTfr1111 .. 1t. 

• .iJa.UIIa GU.u). Joka nJk1Ua pUta1t1l1 ... U 'ot.1U" 'ua

a."ua po111t'1... T11kkoleht" L'Burope NouTell.'l, .. kA klr

~:::.. p.rl kert.. Tl1ko... ulkopolllttlaia tat •• Uk.1t L'Ordr.

a •• n leht ••• , 011 kutllWlUt alaut 'lailla louaatll. .a pet 1 t 

ooa1t'r -b.ku,hle._ tapah"'-18\.- kuta kuulul kut ... 

• 

~"r1t. Jäl.keu 11.. ltJa.l1 aiaula .rIUI Suo", 

•• 101 t. .... _raalkta MAlINERHIDi1a .rohuhuJ' (Joll. hlU. 

puo1al.1a_ 10 .... 1 011 .ataaut pelkla uUopo111 tU.u Tl.1'1-

'JIt .. ,), kemo"11 KunD ia _*-" ~na ... 81.. 7." .uaola 

~.11. kalkl.,. all,*, .'l01.t. ,,'·.-ukal •• t talltJb ... 

IIUI _1 .. ulkopo1UtU .. ea tUt ••••••• 011 ... 

..... al.1" tala a1kla 01.. T11'aoa.t eI.l11.1... raporttl'

aaa1. ."1 ... , Daaa1&1a -,1'l1aa 1tJ"pa77!- o. O'Y' •• 4 ..... 

"·ki. 1ull .,. BI!UB Jo ..... 'rol .... wrap1la ItJaJalk

.11. lNlau Wl"..... I.I!Il& 011.' !'I'l'ULUOO. Joka 

ecaoa oa """1 ~.'aau' (hIa ol.,t.l.. attJlla Jarll.l .. 

,.). _01 _Ia .,. hIa_ alel...... Dua1. oa Jo 4e t... 'Yallol te". ( .... 1. .., "Jl pri'). 

JAKELUOHJE : 

UE .2: A • • 

Jak.luohj.m.lI.j. : 

T.valli ..... . 
T.".III ..... J. lI .... aI .. .... .................. mlnl.l.rlOII •• 
EI ulkomaaedu.tu ...... tIedoltuk.lln. 
EI ulkomaaed....--. mutta ulkoaalalnmlnl8tenon 11..to1-

tutann. 



PBRTIlUX, JOka, kuhn ka 1ktl 8nt. L'Koho d. Pa

rl.'n al.h.', on llh.lll Yl.18 •• 1kuDt&a, '1 •• 1 ."1 GAMlLEI 

1'.. on Talai.tunu' .11h.. .,,, Danz181n .al. tul.. kJp.lk-

81 jo h.lal.kuua... Kun kJaJ1. aiho GAI,IT,D .ä1N1 0101 ••• 

uaul'.. llhhl. ltor.lka 11., PERTDld .... t •• l VU1urukiA 'ar
... l'.nu hla. nlTO.... .llalAllaI, jO'.p.U.l puoluatua 0. 

nl1n Jk81tyt.koht&18 •• U .... lJaiata .'tl jo. jot.la .. Uul.1 

G..UIBLD ... 01 l_t... pal.'. Parii.lla, al •• 1 kalkkl .utOll8.'

tta •• U panna.n 111kk •• ll., (1/7: caJIILDI oula kult.nkla 

• palaaut ParU.ii ••• ..aUI ltoraikall.:] 

• 

RUbua •• ..ae Ko.ko ... an aoplauk ••• '. PERTIKAl 011 

.UI ai.ltl ."1 ~u.l 4'Or •• J11 opUa1aa1 '018t.ia.ul 0 • • 

11101 t.Uu. lULD "1101 .,. ...ra1Dk1a Jo. _laAti ei aio 

~ntJl VaalJla ..... tt.uk.lla 1t"'r.n .. 111. ana.tt .... u 8 •• 

r.nU.u nlh4_. hlA e1 ale alt.1IkI. aoplaua "'0181 ayntJ&e 

lIIa .1 ollut pU •• ", -Jalll •• lull. .11_, al_ Tila.l.la .. . 
S'llW\(Qllle &DM'ul... ohj.a.a tod.Ua a, _tta hbklla .1 

luuUut _laDA1A l"'r.n aa1hla DIh4.A kokoaau per~._. 

Ue1 ..... lkut.lIIlul k •• kuteluata 011 • tta Bll'.rIlUX 

kauoo •• 101ta .ruOMiaan .,.uaaU. 1'.IRTIIIAX 011 kalke •• 

!luolia tta JotlaJåa ... ama Kllllua1A taua.t. J. ..n pakko_ 

.. anh •• t. tulla 1Rka_. mm utal1ll hIa_ tAaU,atUa KDclaa

Ala a."tt&1a •• _ llOot18'. Ber111a1ll., hIa pal.utti "leea! 

1l1teak& IIIIIlaJlU .... Ha OA ... hll,.. -.ola & h.SaIku_ 
z) 

alu .. 1116 a.claaU .1 8111O .. tua puafo1Jua' 

klr~ol '" ..... ..... ..»a.ua_. Jo... .. hJTIU71 tVksa 

.... U. .............. .ut.1l1 •• 'tai.U.l .,. ...... , ... , Ja 
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.11 t& .Ueut\lDe.Jl uuden .tatu. qUOJl Bw-.Aa.1..... SUIo1ahaa 

.. juu1'1 GIl.Jl ... 1lMA.odan puhk.aa1.t. hk1 S.keaa kau •• 

aop1auk •• Jl kOR1_ .ra1d_ .11r~Ila1d.n jlrj •• t.l,.J. {jBRTI

JU.X1n kau.. OJl .1.. .r1Jlo_1.en haua. ka.k:uat.lla, leo.lea 

hlnellä OJl .uur1 hSa to1'1aJl twat_ua - hlDhäll yala1.uuWl 

,.l1op1.toll1ebelta1 n1.toria .lall. - 3a .riDoauDeJl aU1au.] 
PBB'l'lB.U .1 YÖT1.t •• t .UI. huhua .UI 

Tv.oy.. 3. Berl11A1D YI11111 011.1 odohUaTi... neu'YOU" 

lu3. tai .. lla ahn mJlderauka1.. T •• ta b.ku.t.11lllll. jl.1-

r.porUa (.:0 g) k •• lma .. 

lua •• Jl PuolaD Br7 ... l1 •• 1 Ol.TaD llLh.Ulllla kau ••• 

• mlL ttLaaa JIlt.7d ... I alleTilnta .. ta 10r4 HALua labt-

'11 .... 1 tullUaa.. puh....... Jl1M.ou.. .a01 .tta 'In.lea_ 

U .1 tule .1.tilIt'.a 1I1".aio'. » ... 181. ft.taan - 1IU tt. 
,x) 

ll7t7Jbla ~1.1. allOto3. kuta acre •• l0. 

lIIluteJl PBR'l'IIt.U1a leh4_ L'-.rop. 

3uu1 1la •• t,..", .'0 1111 .1aI.l.tu. lt1aer .... 14.. erikol."'

U3... _ UlI.k1a •• 1 tel..a1uaa He 4e IUllFORrla (häll oa n,.. 

• ltJ'UIl h.ti.' ,. lran'Jl •• or't.1r. g6Jl6r.l) ar1aM.l ... 

k1r30U1Ib_ ·SUOIaan. 3uu1'1 n"'-. I.Iheua.11 ta .. ik .... 

II1Dtaterll11. 1IUutuJ.. kappal ei .. 

lIlaulla 011 U!'UI.ISCOA kau.. HII01Il p1'

toaI kall4ub •• 1ua b.kuahlu. nY1 ota .... to1 

11.1 .. tI. hIa p1lO1 .. ,... to1ft1 aop1lmk.. VodJIa ka ... 

., a/7. LehU_ .... 011.1 ku1hula 1Il.koa1al.tel mDft 
011_ .uoa' lakau •• rll.laatU1Ull. oUI BUlaka Ira .... 
Joka1Ma .... iClJl Ra.... qu'. _tta1.. .ta an .. k.1. .. olo nba' tiotoa ko.VoUo14 .. 
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• ,.tJ'T1LD u.h40111all11111&a p1au. HIll 011 kOT1a .71'tJ'llJ't b1-

laD.niJl Ja RuaD. ulkopoll Ulun .plallrI181Jde.. Ja hUau

d .. ta Ja pl,.4bsilUtla .oltU .. nikka raukal&1U. 011 llanl, 

Q,Ul 4 tor.a,.' ta .o .. ata .anetet,..", to1a1Du.a betteat... HIa 

kylll ~lral me141D T&1keut.une a\lOat11a 8arantl .. ~ atta 

010801 kuUaJdJl. nl1Dku1Jl Ulal IlUU n.llll, 

Ile ftat11 jo preTent11Tla.at1kia Ilopea'a aop1JD.uUan aolmllltaa 

IfoakoTall kau .. , 11111.ten ettl aakaala1e-TeDlUiL1n.. aop1llLua. 

Job auuta. ahkaa, 011a1 _Ule VealJIa 1lUpll'1u.1l1e T1all 

• paljoa vural11_p1 jopa U.JdelliJlell kataatroti. HIa bt-

80i rauhaa a.h4011iauukaaa aaU t,.k1Il 1l0UMT&Il 10 )l kor-

• 

Maillitaen karlo.tteetttaa, .1Ilk1 m1Ilull. kertoi 

TI1'OI.RSC0, .UI nUden Bnglallll11l Ja Banakall halllt1latell .a
lt .. 4_ a1alllJka.. Joö:& lIhet.tU1D anakuu .. a BlH1S111e 

ja J01... BlRlS111e 11mQ1tettlia apua e1 ToltaT" aa"a 

(kaUo raportUanl n:o aa), 011 aaltaal&1&11le kertonut erie 

ra._laill_ Il1n1etar1! 

topuka1 _lIlUa. .U' ..-1 49 Or .. ,.'a 41r. 

polllle .ulatv! ClLUlVDUnle 01 .. b1lt_ wraUa utuut 

olDat tHdot aekl 1ulla1l1at& ltoaltie. 

er_ et. lte.aall .fU'C81a ltI.JD.D1a. Suc. .. t .. 
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N:o 

.... : ... 

U1koaa 141nminiateriIS1le. 

Oheiaena l&hety.tll kunnioit teen lil:ll t

t&~ U1koaa1ainmin1at.rillll. aeuraa.at raporttin .. 

Par11ahta 

n:o 

" 

joka k&.itte1 •• aihetta "Tilaat.e.ta" ja 

joka k~a1tt.1e. aihetta -Tien oh •• ta". 

L ~ h • t t 1 1 ~ .: 
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RAPORTTI n : 0 .. S6 .•. 

SSA OLEVA LÄHETYST.-_ ____ _ 

..... '}/ / <7.5' "'. j ~ · ._" )1 . . ,nrl1.1 ssa 5 p : nä h •. IDi .. kuuta 1 g . \1(. 0 J a/[. I 

! ·~t_ .~_ f_":_ _ ; ~ . -. __ 
A s i a : ... _. Tlla Dt ••• t., . __ ........... _ .... .... _._._ .. . 

, J- I c' i: 

XlJd ... lDl eil.. ..l •• a .. 101... a1Dl.'«r1 

CnRVERIA1'Jl puh.Ula JqalalD hll1el1ö1 .11ieDk1. Moako'ftD D.U'90~

Mlu~ .41at7T". ftIa&D hI.D ~ •• t .. l U.ku.telIlJ_ J.ttu .... 

.. U. 'tUO 1 y!aIl.U .DDuat81 ..... t. 1Illo.t.. lIIoIl kultellk1D 

lataa. 1 lahti ti.eIot .1k&l1 .rheell1a1kal eUei Mo.koftll puo

lal_ 011.1 .qlantUai.-rauaka.la1aUle nMlYotMliJol11e JIw 

MU7. kIl~_ OJl k.not_. par1 pii" IliU.Jl altUn å!.I: 

d"M qatauata. PI1zry"~1n Deu'1'OtMluJ" kalu.... r11du

al.1a.t kohdat oteUu Jta& 1lIl4.11... kealtuaklllD alala1ka1e 

Tåallml .. kJ8PT' Itt.rc _l11a anueUann l&ranU_ 

• kohtalo ••• 1ta .... ~all .. ohJelUen1 -asa •• ti. ED raa.1-

Dllt a1nl.terl ClWllmlDfila hllGallt .. eUI ta1 d'Or .. ;,'D 

el'l.1c1a to1.'.D tor_ideJl herroJeD (Ua. BOInm~ Ja tlCGDn') 

apU.t -, aopt.aD_ apQala •• aJ.uJatua dhda alla oli ' yl-

Duala1n .. taa.. kJ8lalD oJlko toUa lah U_ U_... .UI -lk.tDla'.r1 lOIIID1' 1/, .-11al aUODut lataaJl 

MMll.1H1la a"ulIIanUll&lle Ben ... lEa'aOftn Jo_laa ... 

JAKELUOHJE : 

UI 1 : A 4. 

...... luohj.m. lI.j. : 

T"'I~. 
T."all~ ja 11 ..... 1 ............ _ .......... m .... aterIOIl .. 
EI .. I .. ---.alun. tledoItuItaIln. 
EI .. I~"""_, mutta .. lItoulalnml ............ tIecIol

tukaIIn. 
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2. 

waenkill Danzlg1n n~ •• _ atatu. quo'hon aodan aiheek.l. 

'l'IhI.D uni.teri ClURVERUT parikln kertaa alle'f11T .. i .ua 
kJa7ll1 stl. . i .aa kat.oa "L •• A ft.l.o •• a ftaD J'kainomaan aUlliL 

a1U. Puol a pUuu. 3a kat_o TUaal1ahn iIlu ••• l.uA ftaU

TU, 30a 30tain tapah\uu DaDZ111aaa, 011 .1U.n kJ'aJll7. 

-.r ••• loata tai auUDla ia •• ta .tatu. quo'll .uut'-al ••• ta. M1D& 

aaln au k .. l \7aen .tu. aillhterl CJUBV:lRU! IllMDOIUaJl tM

wl palJlO.ta. tiLtA co8, .IlkA 'YOl p&iLaU a11. Ta1kut.lMe

ta .UiL Taikka Banaka 3a bgluU HlTU •• 1n_lll on' 0-

-tau., Sakau ,..artU .t. DaD.zll auodOlltaa ao4aD naru 

Ja Talkka Ramka Ja ~uU .1.t 011.1k... pUJlOnau., 

Yaraona auoa'u.a&Jl n_ToUalu1hu, Illa Oll alDa a. tl. aukl 

.UiL _iIllat hallltuk.' _lTa' painoa'aa VaraoTu hal111"._ 

ta ai1h8Jl auuntaan .tt.l tIa& katao DeDZ11u a.tu qaD'll 

-.a''--1a'a aellalaet.l J'llt •• p&Ia ... ttlaltal Tltaall.kal tar

pe*.l .,. .e HD.'YUoka 1 l"Jb '7181 aellaiaUIl w iaepUelaUll, 

Joille. Joht.la.a. aotUJl ei 'YOl olla ~AllJ'.'" Ole ,aJa
tellU' ,.lIlonaa tau. altlkohua alllA ,..ar.1Il aalTaaU .ua 
Il1Jlla.rl CJWlYmlU,T U.. kl11lDUt1 ailMa mu'. 1luca10_. 

J'uUellll tol... p&1'Y1.d Puola. -_ ...... 1Il_. 

'YOlIa_ kamaa .,ta aUIIa 01_111a'a .. ,ta el keakuat.luata 

UaeDJlJ'te k1 MIlklll tah'olaiJl _llli_ et. pulluMltaT8Jll 011 

_plll a.l'YiU& aU. .ua Joe "helaa wokai- aJll'n .'a, 

hola lh. tulae aU1;& _Ua, a1Dak1ll alulIa~ kiLra1a&la, Ja 

118&a1, alftD kuhll au.ua1a .IW'L, .'U ft1tkakiJl kaikki ' 

aua paJa-... aodanaraa_ J'... oa .,ta. a1. ei 'YOl" 

~'t&L 
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liitt1.ten kat •• usteo kirJoitt.j. Ben' PIROR 011 P11tlDyt 

ke.m.hlus kan.aani TU.lnkln Itllleren ky..,.7k •• tI., a1Dk& 

Johdosta olin eilen JlirjeaUnyt hIIleo kmlnialc.e. lounea. 

P1 tkAat& ke.kustelu.ta.&e k&T1 .elTA& .elT_1D 11&1 mU.1IkI. 

elO18tl.e.t1 hlDktD tat.el. It".rea k).y.,.,&; hlDell. on 

pUa.s. _tI. lIo.kDwn D." .lkaa ..... Tan aop1Iaakaen kau~ 

ta I .... rl j. JIolljoi_.' utyT&t joutua.ta 

.en alle. Tea&j&D latr •••• j& eteakla SUoaaalab4_ .'-l&puolel

la olfti... _1... hIIl pUl luouolll.iDa U. .11. h&D on 

araBla kirjolttanut, JOKla TUOT.l •• U, klrJ01hkaan aika

kaulklrJ ... Tl'--l.eo naaeroGll). UTl aye. 1la1 ett& ha

nellA 011 hmn hIaIr& klia1 ty. -UaTeaa_au. ~ •• v.. 

kAwokal hlllelle 01_ tt.nllll .11 tl llheU&Dyt .in.1.to •• 

Muutenkla _1n t1lalauuda Jallltl. T&118.... johonka TaUttu

tylJaln otti puolellal 0.. 1"'" ollut de MQlIIlPOft, .... 

al •• JODIta &akeUll ... tI. kirJoUu •• t. Lt .... pe ROUT.U.' ••• 
x) 

8wa_t. plla1l1D .UUi..... raporU •• a1. 

!taal 1b'-7d ••• & _ Toi olla aalnit .... tta 

a1 MakI. .r1aa.al.. Tall tettaTae oa • tv. ViroU. n)kyUa 

U&1lA oa .a1n nlMb 1 llh.Ullbe 

tel.1 tUlla lLuoaaU •• aa 0... J. Jokala. '1 •• 1 ll1k& oa Viro. 

-Ttt ta Tiro. lIhev."a. __ wia 1110Uta~tta .--. 

.1 ola 01_.... .111& llh.Ull&a. n ..... t.alkkD. palkla 

1IIa1.u. ... lIJIatla 'fuaJala lDettilla oa 011.' pu11 •• t

ta "Uua .1ka 01. tolftU. Jala. plkaa ••• )IU'&n"-l ••• -

--. hJaJ01_1cl_ lIIa.U1l18riDtaa _ Jaa1ka.pl b1a ll1k& 

01181 ... ta .... 



• 

Pal.an Tl.1& k .. ku.hluunl PDiOBiA kau ••• 

kl.T1 nytkin llal a1 t-.kJ. erlnoll&l.. hJ04JU1." 011.1 

jo. kotoDe en.l Ula... eMUt~U.lin laati. lG-15-.Uul-

6. 

Dea raaalrallklellun T1hkoDen (.1 al .. 1&D apau..... lacapl) 

jo... ..1&111 ... '1 3. lJhJ8.U •• 10.tetta18l1n AhT.'-" 

k7l1fa78ta, parl .1na AhTOllUllMll .1kal_pu -.18tor1&, Tao

Ma 11&1, 11&1 TU04_ .aWuUn pUtoh4., •• ~~ .. , 
T.ih .. , t&bI.D p&l~ .. -kka. (811aa el •• 181 puhaa 1.iIl

a.. UTOJUIIIIl .. la1.1a. taikka a11laJd.a Tallan .1 ...... nOD.) 

.Alanao__ •• 1.. kl'87Mk Jh 1iaa&Ia eUl. -'UI ole .oplno 

lJh7'U .. lo.'u.. JIIIlU k7.731.1a k&'e •• 

6/7. maa 71110lan 011 kll"30Uetw upaala eil_ 

7lesa •• lkw1Dan tol.on o ... ton pl.lLllikla 3a ko.n.t.li_ 
1lID. kau... Dan&1818-' lIaD .. 01 Jotaakin diAl 

-aua.a ... 1.tutot.apl.e' l)uz1a1... OT.t 

kauoUant p&lUJll.lkall Ja. ,...lUOIla .000t pr18.. Ja .UIlA au..... oa n7' halpaapl .111 k1a1Il woa1 taka~l"1Jl .111& 

JOkaiMa U.'" ll7t alaa& olla_, '111& het.lll oa .... 

U_ l"auba111 •• ,... .1111 1II'1'J.E .Jl,rll, .,.. palkl" 

.,. 8-10 pUTIIl paaa. 'llaa. ta.. YDl klrJ18~ kaSkkt 

1'l1P'" ~ JlI'l'LD1A be*UlkoJataia •• t. pUtGka •• ta Ja llID 

'1na .,. Baata Ja haluU .iTat Ulla ke.o JIOr&7dn 

- 'aUo 'Ylit" .tta .ta .. . oftlla, .111& ka1kklhaa 

1'11.... .Uta alta !Ula _nu Jo. Jotaia t.p___ ha

a1C1a -1IIIMl.la Ja PUlala1.Uallaa 'Y181& T01'" "8& ..... 
...... 'Y1C& ft1k1n.... .tta Joe lNOlalaia.' ... ,..., .. 
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• 

• 
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.... lll.een Ta.tarlnt&aA, nl in on tllanne .. lT& ja aota 

oT.lla, Bnglannin aukaantaloata el ole plenlntAklla ep&l

l18 t &-. 
II1nulla 011 • ..,la pl tlrl. ke.kuat.lu .11_ 

11lalla trlULD tunn.tu eroa.. ol.Tan kenraa11n kaaa.. jo

ka on oleak.llut useita TUO.la "n&jiUl&. Bb .anol h7-

T1Jl auoraq olft'aua ,..&lllla TenlU&1aten 'Y!aIJ7u.. taD 

.1.' nJt te. aop1lluta k1Iil TOla1Tat. IlUtta hlla Il7Gnal 

~1a.l ta paol_ tIaIIl Ol.TU TAhe"""n h ..... 'YttATI.& .Ul • 

job. kutc hIa, _ ollut paljon T.DI.l.Uaten paria.a. 

BIn e1 _lIlkaan ollut 1Jmoatunu' Ven&jla kana.. tehUT&n& 

.p1llalt ••• ta Ta1kta hln ~Gu1 •• tAll& hetlaall& TUttA

dttOldk.1, .UlI. hAn tana1 kokeauka .. ta lUaltla hJT1D 

bo1aheTikk1_ taTat. - TtLu& suht..... _ ..,1 olla huo

.. ut .... tta .tt& .... .pArl1n'l V.aAjAn taaa.e teht&T&An 

.pilaaka •• n n&h4c on kl.JnJ' lla1 ~n .. ta lce.kuate1ustaDl 

Tila. piiTtaA, nr.lDkla .1-Tlra1l1.ten heDlt111114_ kan ... , 

Je kuTufta on et. tAn1L1Il .uur1 0_ ~h41.'II&, jopa 
x) a. 4. DIlILLIS je Uon BLDK a.ian"" .la.. leh41 .. &&n, 

alkan, .pI.111& MoekoftD hJ'TU td~a. Kn uskalla Tlal& 

aanoa tu~.b t... .pI.1lJa ka.na_ _tta "e'nbelkia.t 

1n41kaU., ont k1.1 t .... ttlld'. Bua100n0tettaft on .,.a . 

• ,. nå1ll l*4.t ~... Oftt _ntla .. , 1 .... raaas. ta 1rDla1-

111 ..... Hbotlo1Dn1.'a. ~t&T&' n1" • ..ta tapSa 811.'sa 

kl.lta •• 1a. PIIa ........ 

.. 01. _taut __ ~ fthwiatu.. ~u1l11la. 

• _U'" laki to18 __ • .,. 'f1iM Y11ba lepNIWIIIIS 
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• 

Jo .uta 011 8UUDD1'.lta »auslsla.. DA'.lkaappaa.. 

tIot.an • ttA •• ert.bla1D_ opUalaal Du.sls1n kPJIlJk

ra~a181lJl a_koh1iaall DlJada Job oli h., •• tart ... 

BOIiDT... Ja joaa '-la .. lkoa raporUa.. nlO 115. llJul-

.. att rUppa! a11t' .UIl BaDIkQ ~ar80 ..... a ola'Ya auurllJl.lll,

Ulla U&lll Juuri al1& CDen kl}'d ... 11D oli r.pol"waut 

r.ulaol U.,.a.U. 'lol •• U. pv.ol_ 011 blbU Lontooa.. J. 

puu.1... ml Malta Jotua pelkoa n1ltoalopa ahMa koa

ka IIOl..ai... k_punpl... oli .. n Melli.lnl pl1Y1Il1l Altltlll 

baya1ttart... altA lDDoltlt.la 41pla.aat'1Dea ~tlrt~.ttl. 

!lWluJ_ lIUltaall o11.ilta BITDBIIl pe.1.o1t1im1u'. 
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L 1 1 ~ e, 

.. - - - -
"Noue a'YOlUt en ettet .coep~' de garant1r 1 •• 

tronil~re. balte., Mai. oela ne aail.taii paa 

c. qu'll enge, ct •• t que noue garantlaalolU1 18. Bal te. 

oh.z eux: 1.. oon.el1. qu·11. peuveni reoevolr d. l'6tran

ger, un oheng ent wapeot ~ gouyern_ent, un ttal te pa.

d .,..0 UDII dlotature, tout oel. p.ui talre Jouer la ga

ran ti.. Kn talt, 11 De .'agU plua de garant1., 11&1. de 

protector-at. On 1.. met en ~telle, .t on peut 

o. que .eralt eette tutell., av.o 1. g6nl. du .oupQon 

qu'ont 18. Rua •••• A.1Dal prbenU., la grande negoclaUon 

avee Moacou en vient l prendre un • allur. pol101lr., 

».rrltre le Kremlin, on 'YOa .e protUer ltOllbre de la 

auepeou. 

Pour.ul 'YOU no. oaaparal.ona, Suppoaona qu. la 

11nlan~ 8ign. un larg. arat" ~ OOIlllller oe aY.o l'Äll_ 

08. d. gaerr.' 

per Ilo.oou! Slappoaona qutun prealv ainiav. 1.Uon •• 

reale l Berl1ll, O~. l'a ran 18 prlllo. Paul 4. Youco-
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2. 

que l'U.R.S.S. a"~nne 4e :La patience 4e Varao'Y1 .. 

Le 30ur OU aera1~ oodltl' d~. un ~ral~' 41pla.at1que 

aon 4roU de p1"Oteo~orat eur 1.. pa18 bal -t... on P8Q~ 

8~re oer1ia1n qu'olle en uaeralt. o~ q_. per r'pl1q • • 

l'lil.agne 1n-ternendra1t A aan wur. 81 b1en que ~en' 

40 ,arantte., 'Y1.en~ en ppDo1po A 'oar~er ~. 1nterftn

tiOIl8 4e l'en6r10ur, ne 4'e1rera1en' pr601p1hr col1 .. -

1.-
- - - - - - . - . . - - - - - --
- - - - . - -
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P j, B 1 1 S 1 SSA ..JLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 

ParU.l ssa ~ p: nä hel.i kuuta 19 

Asia : 'H.. he.ta • . 

ola ~ tuakauUa .Utu .rb puolala1ae. ahti 

Julkal81 tuueha .uooppalal... ftlUoaiehe. le Melle oM1Ua

... klrJ". jo •• a 011 .. uraa~a 1auae: 

·Surgl. srlo. au oourap .t a la ""01" 4. 

••• tl1., la nou •• 11e Polope a 6'6 ooaatruU. pu la ~o. 

10." 4'uae jeun. g6n6ra'loa 4. 1014a'.. j,az anel... 11 ... 

4. ot~11 .. t1oa qul ua1 •• eDt no. daaz peupl.. .' •• ' aJout' 

.n 0.. ann6 •• -o1 1. l1.n 4. oatt. oommunau'6 146a1. qui 

donn. a l'a.1t16 4. no. 4.u pa,.., a.,.o l'haraonle 4. l.ur. 

1Jlt6rtt. poli Uqu .. , UDe ba.. peraanct. et r6.11 .. • 

XUka 011 ~ .altlo.1 •• ' MDSSOLIRIe 

TUlli Oll lutrl.ttaaJ' .uurta huoalota •• ..1klta 

.tti Boa.a... ia ••• 1Da Ita11aaa Oll jultal •• ut lta11ala1aeD, tuD

DeWll Dllraall YI.I.UIl (Itallu llaaY01a!e1l al1ftlUo.1hta.rl) 

kirJ". Jooa n1uD.l. Oll • a.ol.ti •• n Italiall .... l11 •• t 'Y01-

JAKELUOHJE : 

UE 2: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lI"kal ............ ......... mlnl.terllllle. 
EI ulkomaaedu.tult •• n lIedoltult.lln. 
EI ulltomaaeduotultoen. mutta ulltoa.lalnminlot.riOn lIedo l

tultann . 



• 

• 

2. 

aa~-• TIe'" kirJ...... kenr.al1 V.u.L:I .... ..lT1Uelee q-

• ,.,.u. .iUI. .ikl on sodan aikana 1laaTo1m1en ~ehtä.TI.. 1'&-

aID hlD ~.ke. • ur •• T •• ~1 (.1t •• rae erään r&Dskala1.an .. -
10stuJaum mukaan) 1 

L'u. d. ae. ~h'or1 .. • •• enU.ll •• pert du 

polnt 4. TU. qu. 1. gu.rr. _d.rn. ne peu~ plUJI hr. CO" 

.1461'6. 00lllU 18 ohoo • %plo.lt 4 •• fbro •• JI.111 t.ir •• , 11&18 

anoor. .t SU1'tou~ 4.. toro.. IIlOr.l,a •• D~. 101", l'.b •• no. 

4u 00.tt1c1an~ 4. r6al.tanoa.. IlOnI. 4e P.nnaa! 401 ~ 'tr • 
La prea1.r obJ.0~1t d. l·.Tl.~10n. 11 ".,11'. 40ao 41 por~.l' 

par~out l'ott.n.1T. .t 4. boabard.r 1.. obj.ot1t. po •• 1bl •• , 

o.uz qul -n. 1'.T't.n~ pa' un o&1'&ot.r. n.tt .. ant ml11-

t.lr.-. 

Vl1J1el •• t all.TUntut .ana' , jotka OT.t '.n_

aukai ••• t1 otetut malnltuat. k1rj •••• ta, .1Tl.t jl.tä luk1J.a 

Tlhtaal. •• 1kI.An .aäri •• ' .piaeITik.1 tarkoitUlperä.~I. • 

Sak.an U.käll.ln.n suurläheUllla .an01 par1 pU

TU .1Uen ..ulla n tta .... .lleD1 .. uraaTU .anatl -pUOlala1 .. , 

0 .... ' ltunnon TADI. (4.. br.T.. typ •• ) _U. he unoht.T&t etU 

.. Uin usel~_ 0Il TolJ11Alckaaap1 ku1D h.141D/ .UlI IllcU 

luuliokaan .tu Bnglant1 ~. Banaka 1.1tta .... ' .odan Puolan 
• TUota1. -
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Sn ~1 olla main1t .... tta .tt& arme1jan 111-

p&a111kk. G~IH Ver4un'in aS-TUot18ta au1.toa Tietett .... & 

p1 U puh. en jo... hlA ND01: wDJk11Den llana 1m on TallaDku

.oukaen tulo. j. ..n tun1Dkaitten perlj"arw• Rlalt kaikkia 

pi1reJ& tJ1dJt"T&t aanat OTat .arkille pani.Tai hetkeD& jol

loin paraika. T1ete\IAD T&llaDkuaoukean l~O.juhl •• ! 
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Perll.la.a hel~ua 8 p~l~~ 193i. 
I . 

_. -
n {f, '1-f .. Ji. 

/~:J- ,}i 
r.SIA 

~f'l C~ -_..:..-_---
Ulkoa.ia1Dmini. teriIS11 •• 

Oh.l.... l~tJ8tlS kunnioitta.n 11-

h.ttii Ulkoa.ial nminiateriH1le .euraa~et raport

tl... Parii8l.ta: 

n:o 38, Joka kial ttele alhetta: ~ •• kuat.lll 

ala18terl PUSTM kapa.a Ja 

• :5i, Joka kialUelee alhetta: ~:!.6l:~UL-==~~ 

L • b • • • 1 1 • ., ~ jI 
/{ 01 ~ . 
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P R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ.' 

RAPORTTI n : 0 38. 

Sa lai nen . 

Pariisi ssa 7 p :nä he1AQ. i 

Asia : ........ Keskusteli lB1n1.1or1 ....... . 
.... _ ..... _. POSTin kana ... ___ . ___ ...... on .. ___ ....... ... . _ 

Keakuatel1n el1~ Viron entl •• n täkll~l.eD 

a1nl.terin POSTJ.n kanas_. Hän .1.1.. n7kyUn Par11s18sa ama
kin o_laIl jonain puol1 ... 1r.lll....... poll1tti ..... . tal pel11t

tl.-taloudelll..... tehtl. ... Ia.1 jonka laatusta eD 01. pu.aa,.t 

t&:r~ •• 1Y111.. B:rlnomal.t.n .uhte1tten_ kautta hln on 

.... r.in 8elY111~ .. lol.ta J. '901 • .... paana miehen"· puhua pa1-

Jon .'YOnal~in kuIn ... &:r.iDA1 •• t llh.ttl1~~t. 

uae1u.. 

Tapaan hlne' 

RIn kertol a!null. luot~ •• lll.e.!1 k~7-, ne.... ai'Yu laket~in .uu:rllhetUll.a LBGDln luona ulkolll1nl .. 

t.rlö_" k .. ku.t.l..... tllante •• t.. HIn 011 .. aml' n •• 

kaakuat.l.uata al'YU • .-nlai_n ... a1kutuksen kuln lIl1AI. touko

lal1.Dl K p"I"f1.n& (kat.o raportU_l nlo 20 ) n1ll1U&1D. .U" 

LIaBa ko ..... '1 J. au14an 1ntr •••• l.tl 'Ylllttlaltta aja. 'Yenä-

11.1.... or ientaUo ta Ja aopiaua'a fluullll et tI. a1lll.l1 on pe:r&a 

INb.S •• a JOI4c aakaan ~ua1 4'oz."7 01181 painostanut I.on1lDota 

.1IO.t __ • Va&JIa utG1ll1a lU111e:r&lllla1h1n nlhdeD. ....., oIaJ'" 

kJ"l,lI. 0 ..... ' l&la1ul. tull .. , LlGDlt&). l'USU kUulUI 1a1&Oll1oal 

JAKELUOHJE : 

. ~~~~- .. . ...... . 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

T .... llinen. 
T.vallln.n j. lIalkal ..... _..... . ....... mlnl.t.rillll • • 
EI ulkom .. eduatukaen tiedoltukaUn • 
EI ulkom .. edu.tuk ..... mutta ulk .... I.lnminl.terilln Iledol· 

tuk.Un. 
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• 

• 

2. 

aUben • ja Ualn .,uoka1 tlm&n raporUn k1rj01tankin -
a'" hln puoleaaan pelkU lGytyT&n n11 tI. Jotka koetta.,.~ 

tule.,.1wu tt. a1la1.lll. p1 ULa slUyttu .de..,.a~uUll Venljln 

kau.. auunn1tellUJl aop1auk8en mah401118 .. ta k.r111eaJautai- . 

•• at. lt"':re:nma14.n ha1l1tuaten nl.kaan. HIn 011 .aanut ta
lIAIl klaityu8ll LEGBBn t..... puhu •• aan, 'Ia& kun n&.' 011 

atIIlonut lOST.Al.l. 1 Ulur.DII& 1 tten hall1 tuahn a1ka1a.un1n nl1-" 

tme. heUle annetta.,1a takeUten ol_t'kllalutta (.a1lle 1.0-

0UU0Il yht.".,. ... lj auta nyt ,.Uklcl& 1lJ101 ttann e1 halua.,an

aa nil.1t1 takena, tek.7tJ'8n 71p.l01 (tl.r). 7." Sanoin PUs

'Ulle ettl. mi. Sw..en tul.. •• __ 01. kollc.an pyy1illl •• ' 

takei a nl11lku1n alkoinaan 'to4.11a '.k1T&t ... &r.lna1 .. , balU

la1 .. ~ ... ~ H.ll .. n ano1a .171118y,-atJ8J8.1k .. n a1nuat1a 

aalc.a.rNttan._ ja m1au 81110& halli tut .. llanlk1a t1:r Jo ittane .. 

ja kar:lOin ~~ n&tGkohtu. 811d11& pl tien puhutell •• nl hur

ta IIAIl'IJL aalel "uakalaala ettl 41pl .. at'.j.. 8uolJl tola.l

~a puola atu. .aUla GIl aDD8'~ lontoo... j. PerUal ... 

• 101 .alTtI lup.utal. at-.-. ola 'tall'ton .. ttau 1Iahew. 111ak

.1 ... 1rallial. 4taa.rohaj. (an .Ulo1a .,1ell U.tb7~ IUnlatlerl 

~m:RG1a n4e.ta k&J'nnla~ 101'4 lULIJ'.A:U.Il luona). IIlIOIIa_ 

.1a .UI JlUBm. Job 011 hJY1At1a L"IGDIt kana .. kIJlli.na& 

ta.mn.lIlJ_ .... 1tutult_ &11.. al tUI aktUtta. k&alUID.7t. 

Ptiuutota hIIa DUol .~~ at .... 1 ol1al la1a1al7nlT& 

Tlz.l11al1ata.. pl1ralhlJl nlh4 ... 

ft8al P'a,-4e •• 1 lOSTA. Joka el koab.. 01. 

S'1'B4IOWal1a_. Tu.. .,qua.'1 llh.Ulll&a.a pUUU~t ta,daUI 

amll ... al1Ul Vu.. l&h ...... a7k71." ol .. ,tc.uuU.. lIIa 

_ul at"'8Il .. • .. n haka. b1a a1a& ••• Ul..... raporUaau.t 



• 
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(Ju o se) puhu1n. sanoa suoraan eUI Ilinusta e1 

.1 jo. 'l'all1nnaa.. s .. taUlin tie ua STRJ.NIIUHln ~1metto1lluua. 

Onhan aentllll lUba etta ",uai 4'OreaT'n ka1kkein korke1.p1 • 

• irta.1ehl& lakeUä1n kyaTi onko Viroll. llb.tUlis. PerU-

in niMI hln el ollu' koskaan kuullu": , 
lluutc PUSTA 011 ke.kuate luata LBGKRn kau.a 

.aamlt "II. kla1tyks.n eUI .a1klcakin Ulll hetkelli 1eh4.tcs 

0.01 Uaa arlänl a1ata qlaTTtta llo.kD .. an nlhden aop1Jlua ku1-
I 

tekin eyntn • 

'l'Iab plhln lalllle" puna t en..ml.n Hollan

nllle annetta ... ta sarantl .. t.. Ainoaataan rou.. TABOUIS hal-

hLtMle. ta.. bal Ulah18ta _18ta puhuen tlyclelll8't1 hlSl1ll 

pfSlJ&. jota el kannata e4e. ..loataa. 

Uon BUIl tlnlln laMe.allII. klaUtel.e q_ 

·,.1.'" .ullla ••• hJ1SkkIJkaeaU. HIll oU.. Viron e.1Dl'kik

.1, QIITan e1kB harlttl.la1 1lalnl h\1Ole.Wa1.~ jo. V11'o-... 

0.1 Ta,.lltaappau. -.n18tu1al, koaa .en takaa tt.Veti 011a1 

Bel'l1D.e ftU .a.fta D.&kGkohtaa .1la&l1l pl... e1 'W01 olla 

kTll1a 1l0inu .11 ta eU& .ell1& lake1.e' .. all' n1Ta, m.,a 
Dzb .. u.1er.aatapal.ean hlT 1GGn. 01_ luouolll ... " Je 

llT' kl.7ttanyt U. toa1.alaa laTftLkaeal le .. 1m.Mlu1 .... 1 UIl1& 

Ja .. plUl.1 'Y014a fttQ _atonUak1J:l arsuautteJ .. 

-.... 'hane". aenoaaltllUal.. auo1 lI1Aull. 

eU_, -Puhut ... Dasl.uta J ...... ~ ••• _, .. l •• ta. 



• 

agre •• loiata T.... mutta u.el .. , nl.kTfl.t unoh taTU et~. 

huom1oollOttaen ka1ktl uiau. .,..1kuttant IlIklltoh4at Ja h .... 

11matta 811 tl etu. Danz11 011 •• alaiDan kaupunkl. .en n,... 

k71 - a'atua quo .apaana kaupuuk1na on k\tlhnkin 

60111118. nlin Daan kuin tolata Ta8tuna e1 Tol4& lISTtU-. 

It.. en ole Veraailleatn rauhauaop~ .. n 

ihailija, IIIl1tt. uu418tan a1nkA .10 Berliinia81 olle .. an1 aina 

au01n: Jo. Veraaill .. tn 'eni toriaal18la lllArf.ykall rUTetaen 

1IUuttel~ nUn m1hlnki 1118 pU.41JIII1eltllat 

lJlkominlater 1 BUDtftlla 011 el1_ 

kIL keakuatelu MoatoTan Ytl.lilaan .uurllhettl1lln kazwa .. Kerro

taan ettA BOHNE'l' o11al hyT1a 'YakaTaa1;1 pntlnyt auurllhetU-

118tl palno8~cn m&b401118~tta auop~.t neuyot'-lul11e. 

Tle40t nl1a. barbarla1ata .eto4818t-.. .101_ 

Sakaa Ja Italia aito_Td kAntaA eteli-'!'7rolin aak:aalalalin 

• 1ULh4_ J- Jotka ellT&a1;1 aul8_ttan, bolaheTlkklen _-.o4eJ_ 

krJal .. aa Ja lJlk.,la .. , ont tlilll heriUiD.eet Tle1atl pa_ 

h.ulWlta. *ute tul.. ky8JDeatal ttaeUl1a elkö HlTLD tU

lA tanUa .. ne~ arsua_t_Ja Daaz1&in auh ... , '1'IT1;pa1h1a 

hl:ull TOlda Dana1l1atak1Jl polataa Ja patottaa Sat.... Imutta. 

-- alelll aaun aallaalain_ T"a,a koab. hln TOI niin .. _ 

o'elll etala-'!'Jrol1a .. t 
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fÅBIIS I 

RAPORTTI n: 0 ~Q. 

Par1181 ss a a p : n ä 

SSA OLEVA LÄHETYSTQ. Salainen. 

k uuta 19 . ~~e 3; . 
Asia: . ....... V1.11ltiJl D!åz16 ..................... ... 

.. ' 

F1garon tunn.ttR ulkopo111tt1.ten kat.au.taa kir-

301tta3a kre1~ d'ORMlSSON 011 11nnaanaa Par11.1n llhalll e1-

len kutanut erl1 ta uakU61U. pUIIaUa _uraa lIarokoa 8UU-

Sain tll161a t1la1auud pltklf.l~1n ke.kuatella la1a-

alA 1taenal kan... aata.. hlnella 30wkDn tlat03a 3a 1Dto~

tlolta tllantae.ta Itäaerelll Ja garantlakyaJmykaa.tl. 

Juttelia Danz1giata ...... m pl tklb RoUlIlnin 1I.l00 

hattllUll, lIl1n1.ter1 LOtIOOllin kanaaa (_anae. ed. v) k<e1u1ata

r1 3a tUl.l.& llhettlllh~ TaDh1a) , Joka, kutl.. t .... tt_. 
lmutall1e. pllTll .1Uan vlkolll1nl.terl BOlDIB'llle teit 1 huoa1ota 

herlttbean llmoltlauc Rol1l1Ulu haluttaauu~.ta tulla pru

tolduka1. M1Jl1aarl LOtlOOltin klaltJ8 Daaz1g1.ta 011 Mur.aft. 

Bl'rLE .1 hal ua .1k1 uaJcalla 111" .ot... at ta al 11101& 

luo ... halua ... 11ittll Daui. nltakuJlt.... HIa •• awok.l 04..... Ja \OlTOO llu1TaltoJ_ qlllaty-yla koko •• 1&_ Ja 

hald1n latr ••• 1DaI t71.l.'J'Y1a aikaa .,ot... Brllal pl1T&a& 

..... pra .... l .. eka kehU.,..,t alin pUkilla .UI Daullla 

Dhta1a JlrJ-ta17 BI'1'lmI1a ll1al.aa aab ... 1 ..... tuota aa-

JAKELUOHJE : 

UI 2 : ••. 

Jakeluohjemalleja : 

Tevalllnen. 
Tavallinen ja 11aIka! ............. ..... mlni.te';lIlIe. 
EI ulkomaMduotultoen tledoltukailn. 
EI ulltornaaedu ...... n, mutta ulko .. Jalnminlaterton tledol

tukalln. 



8. 

BottuJa Ta1keuka1a. 

Il1nuat. tuntuu ettl. ti.... Jlildlkohd.... 'Y01 olla 

Jot a1n ~rt.eno tettaTa •• 

Mol .. at ylllmain1tut harrat 1haeU.liTit auure.

tl Lontooa T1ima kuukau.1aa aJa.aa po11t11kaJl klinAlhdyka1i. 

Edellinen e 1 aalannut kla1ty.UUbl .11t1. eUi Pr.baA tapahtu

JIUUl JUaen n.Ub ttelut pat1in huono s ti a1ula (ont 't6 

• Ml agagWl • .tl)tSaUne ei kl.1Ulayt X!Jglamlin politiikkaa 

Ko.lanan alht .... 

Lehdiate. 1lM1ne. pellael.o Mo.koftll n.-.otte1u1-

hia alhd_, josta olen kirJoi tt.nut J. jo.ta toi •• a U t ana 

u.in1k1n puhaU.aU.. tohtor1 p'4XASU HImUft1a, j.tkuu t&lllbe 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa heinäkuun 14 pä1vänä 1939. 

N:o 

... 1 .... 

,.- ~ ...... --; 
, '.; J P. 

"\ 3f!gr i~ f 17 . 
I -Z -~1 I ~ ____ \ ~, 

Ulkoa s 18 1nm1n1s ter 1ö 11e • 

Oheiaen. 1ähetystij kunn101ttaen 1ä

h.ttää U1ko8sia1nm1n1ster1Hlle .e~raa.at raporttin

sa Pariisi.ta 

n:o 40. joka käs1ttalee a1hetta: 
KeakUllte 1u ministeri CHARVERIATn 

känaaa Ja 

" 41, Joka käsittelee aihetta: 
Tilanne, 

L ä h e t t i 1 ä s: 
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P Å R 1 1 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salajnen . 

RAPORT TI n : o 40, 

Pariisissa l~ p : nä heinä kuuta 1 9 ~9~ 

A s i a : Ke.l9!fhlu a!aia tg1 

CRlRVERUTa lca ..... 

Kävin tänään ulkoministeriGn poliitti.en o ... ton 

pUUikGn mini. ter 1 CHARVERll'l'll luona lähinä aanoaksenl händ

le hyvästi ennen huomlsta 10mallellhtGlal. 

Xl,ytiD luonnollisesti kuitenkin tilalsuutta hT

Täkaeni udellak .. n1 tilannetta. 

K1871n en.iksl onko per».ä MATDiln täminaamul .... a 

Uedoaa. että Maakov.s.a 011s1 1lmestynyt uu.la odottamattom1a 

n8l.\TotteluTa1keuks1a < .. m. oli.l MaRova ... Uamt uudek.l eh-

• doka1 aotll ... op1aukaen .olmilll1s.n heti toiael.a puolc Mas.ko

T" toi .. Ua puolen Puolan J. 'l'urkill kamsa). Minist.rl CHAB

VERUT .lIIlOi näiNä huhui •• a ei ol .... an lIl1 tlLäIl perILle 

telut kullt ..... t •• lk.1ll (.lo~) llOrIDaal1.sU Joakla hlta .. U. 

~k.teJ»' Talalstel t..... lla.tn toah yh. a1 tt.. uusi. 

qaJll7ka1& tanml.olnn1.t.. IblU......t Oftt takll1111aU laatU! 

(tua tl.hb k18Tln w,-ka1nkG taka1l1ia.·, bI.n ... utul Wkä,.u.n 

tUalUa.aU ..... 1Ieka1111n.W). 

l1_kal .... lou n8l.\"'O'tella kolalalA J. m,U& .lbeu_.... p*ko 

JAKELUOHJE: 

UI 1 : . .. 

Jak.luohjem.n.J. : 

T .... "' ..... . 
T .... "' ..... ja '''.kai mlni.teri6l1e. 
EI u"'omuecluato* .... tIedoItukalln. 
EI ulltomauduetuk_. mutta u"'ouIaInmlniatwtan liedoi

tulla"". 
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rinnan neu~otella yhtä mittaa Pariiain ja Lontoon ~ällllä. 

Mutta en näe mitUn aYytä olettaa että neu~ottelut el~ä~ 

Johtaisi tuloks.eD". En kommen tol. 

Kyaäaln tähän ~ iko hän mi Dul le sanoa mi tiLän 

tark __ pa ltämereDmM11le jatelluata sarant1.st.. Hän ~astasl 

e1 ~01~.. tätä tehdä, koska ro~ulolDti yhä edell.en on 

työn 11a j a keskustelun al.laena. DyUn tilasä yht.yd ..... 

• t1lai alutta hyYäkseni ~lellJc1n hänelle esltUlkHnl Dll ten 

omals.n ~aarall1nen me Ule 0118 i jokalnen Veäjälle lIlytlnnettä

nähd.n, el lno.et •• n Suom_ kan

nalta ~.... koko pohjoi8lll&1den yhte1atyi1n k_nalta, Jainkä hän 

aanol JDIIBärtl.~äRel. 

Sanoin pal.jon mieUlneen1 ... ästä kya;ymyatä min ... 

kä lILiIlulle ~i1m. kuun a4.: pä1~änI. aa.U1 ulkomlniater1 BONNET: 

IIl1kal lioa1to~. haluaa suantolda m7Öa Suomen? Sanoin .lkan .... 

nl .n Johdosta ajatella että Koskova ehkä tä~en tahtoo 

• haJolttaa (disloqu.r) pohJoiAl81a.n yht.1arin~aman ja nUl. 

Suo .. takalaia beltllaia"t.n m&1den joukkoon Jolden U8IIa h

roopan lto •• rUa.. .1 kulteDkaan 01. s.. kuin 8lcall41aanaa • 

.. 14-. M1niaterl ClU.RVERIA'l ~.k1 tlUdn johdoata plen_ auis. 

UapellOJl, . Illakl jällat.n hIn auol a1Jlulle aanallis.sti nailu 

·pltki_ keakuateluj__ aikana nnUäl.t e1~~ koslallUl 01 • 

• sittAa.et •• 11. tI.llaiata .Jatust.. He ehU 1110in ole 

ltosJaaq puhuuet •• 1U. aitl.ln netal'ft&ren &ahd. puhk • ..t ••• ta 

i t.. SUoIa.a. kuten OTat aaJlon .. t pelkläTlna& e.imerkika1 

111Ma. ol.nn .bdollln. (alo:). Ol.n .nnaak1Jl kertonut 

'fellle .ttl Koaklne aiao. preoooupaUOJl Teihln Jl&h4en 0Jl 
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. koko ajan ollut se _ Joak1l1 byY1Il 1 taeplieest1 e 1tetty 

(nimi ttat että Vosko'fa 1 usko Suomen 'fol'f8.n eetll. Sekaan 

joukkoja tek a.ta Suomesta r1Dt ae WO.ko'faa 'faataan) . Itään 

auuta oako'falela.t al'flt 01. koakaan minulle T 1st! sano-

K;yarln onko perää ' TINln tämänpl1'f11seasä uut1-

aeesa että Sakea 011 1 lUT8DJ1ut Venäjälle 75 mill. punnan 

kauppaJ.uoton. K1n1s te%' 1 CRARVERU'1' naur01 eWlllllalle mutta myön

.1 kauppaneu'f U luja klytävä..n. 

;ray1n lopulta DZ1gin asiaa. K1n1aterl 

VER UT sano 1 m1 tään uut ta kya~kaen 

neen Yön Ulen et tä 1 ta. Danzlg1a .. 

per1ter101saa 81 l1meu

.aruatuka1a jatkuu). Hän 

a1 uskonut Varsovan tehneen Berlilnille seUalala suoral11'l1aia 

neuwotteluehdotuka1a m1a~ mainitaan Brysael1l1 läbet,etGn ra

portJ.... nlo i. .~. m'6tonneraU beaucoup· ja hän llaä81: 

"'1'äBal. kuten k:a iklsaa muissa 1iämän hetken k;ya )'IIIYka1.... on 

• aJ.Tan turha UDU tella (t.lra des pronoaUca) _ sllll. ka1kJcl 
x) 

rl1ppuu 8111i& m1 tl. J. m1110a BI'lLllB JotaJ.n plättU. Å1ll()8. 

tapa on olla varul1laan. '1'o1~n että ••• tt. nauttia lomanne 

10ppuWl-

bn.Dku1l1 lähU.Il pena vi.lä hänen aydäJleUeen 

Suome lntr ••• in Talvoai. en Vo.kovan uuTOtt.lul .... 
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PARIISI SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sa lainen. 

APORTT 1 n : 0 "1. 
Par11sissa 15 p: nä he lnä - -. --

ku uta 19 H, t / tr·" fL-/ .. 

Asia: llanne. '1-(7-. : 

.1ko.asani jättää Parii8in lIlUutem1k&1 "ilkoikai 

halua1.1D mielelläni panna paperille joDk1nla1.en horoakopia 

näioi "'f11ko lka1. TIaA o. kuitenkin n1k1olol •• a auoraataa. 

Mhdotont .. Huolimatta .rfUU1laiae.ta rauholttumi ••• ta, On kuI-

tck1n syytI. olla lOO-prountU ••• t1 'Y8rU111aan. TARDIKO jul

kal.1kin eil.n LE JOURN1Lls8a pItkän kirjoituksen joa.a hän 

.,akavaati TerOittaa propaganda. ta ja bluttlata. OIl.k:ln totta 

• Ii Y11meaika1 •• t riatir11 tai.et Uedot •• imerkik.I Denzigia 

kyalDYk ... tl p8l1evat puha :lmmatk1n arTel1jat ja lUkelmoihijat 

~l.. Toi.elta puoleD yhä TO~a ... at .,akuutuka.t Danzigia 

ky.;yJQ"k... .1l81luokkai.uu4 •• ta ja län.ITaltojq aTUA au"toaatia

laiata Joe Jotat. .18111 tapah tuUJ toi •• lta puole. taa.en "1-

la1a.t illliat ku1Jl OTat Da1l7 Tel.graph.'. lakein.n t_to 
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a. 

z1g1 s t.", DBAT alet puolustaa ... 0 ja ajatuk81a kuta alka1-

• .mm.... k1rJ01tuk.essaan "Kuollako Dans1g1n puolesta" erä ltA 

TUkkoja sitten .a ••• lehde.81.. On a,cs. leT1tett7 tietoa 

ettl. Puolalle tullaan anta_an, a71Snnytyka1i ftdaaa Danz1g1D. 

suhteen, s11rtoma1ta j.n.e. Vaikka t01.elta puolaa .anota .. 

ette1vät .uurTallat 01. pa1noataneet VareoTaa. n1in tä7tTT 

kul tenkin ky8 JI. 1 heUUIl .lkö paino. tue ta jo ole mini että 

Lontoo ja Par l181 eaUT&t Puola ha1l1tuata lälB ttämä. •• tun-

• nettua kirj.tta. Danzlgin .. naatHle' 

• 

Loog1111 ... t1 laakelmo1dan ja ottaen huom10on 

ette1 kukaan halua .otaa, 011.1 lupa uakea .ttl ede •• ä ole

Ta a - akuukautta, j01 ta .17.W. oa pldettT ja p1detälla 

.r1lt01 •• n Taarall181na. kultaak1Jl -.o1Tat pu.ttyä 804atta. 1.1-

aII.Il etU merr •• k.uu.8a·~ t kuka.. n7k101oiaaa llhd. talTl.,.. 

taa lrtlpU.atlailal jo. pU.UAa knälaea. 11.... bglann1a 

ja Ran.kan 7l1Toima aurakaaT" MUtta t01.elta puolea oa 

taTa huomiooa "1.. 1nc:L 4_t. et aco1dent.". jo1h1Jl &7G8 

t.rl Ra'!' tl.alla T11 t t&a1. la 1;0 l .. Ul 

UU8ia Talk.uka1a ja TaU"&DJlOua".ja, JOI ta m. uhot.kpl .... 

" l\l9daaa' john aaa1laa .1 pl18. rauho1 ttuma-. 

Aiaolta to4.111.1a kl1aDekohtia oa ranakal.ta

ull_Ul.1a_ Thhl.to1aia1a joata T11 •• 1.1I IlJ11a1aaotoJ. 

oa -,l.atU.iaa llMlaln •• a Thtelalaato 711 Baaakaa (118&k

at _talaluto joka IlOrull ••• U .8Uj.a1.tooa tehoo) ja bc

laaaia .0t.Toial. lWl8&a o..aotto h1lGll18... p.rutUa, Jo •• 

tul.. 1018ta.1apla at. llllal..-uo0PJll .. allhAT'::) 
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K1 t& tae. tul.. k:r-ymykaeell V.JläJäIl kan... hh

tll.TtLatll. IOp1.muks8et. , 11all.ln aikai aemm11l ma1llH .. maani että 

miltei Banakall koko lehdie1(S1l ääIlellaä?7 .yt 011 toinen ja 

paljoa val'O ... a1 .. pl. Otan .a1m.rJdk.a1 1ta1al1 otetta LE Ti 1. 

pääk1rJo1tukaesta 10/7, Jo .. a aanotun m.m. 

w\&U&llt ~ la augg.at1oll ruea., do.nt on a beaooup 

r16, 4. precautioll. ~ prendre cOlltr. toute IIl8.J10eU't'l'8 a lle-

1I8ll4. 4. oaract~re lnt6r1.ur dua 1.. :st.ta ba lte., la Rua

a1e 6tant l1bre dana ce 0.. 4. prelldr. 1.. 1111 tiett ..... 

qu'.ll. Juseralt 1l60 •••• ir.. .t qu1 pourra1ent .Iltralner 

lta.s1.tano. lDIIUd1at. de l'dgl..t.rr. .t d8 la h.no., 011 

• pe1ne ~ 00110 .... 011' wae tormule •••• z aoupl. pour taire 

.4mettre ... blable pretent10n .ana at .xpoa.r .u r.proche 4. 

pr6pare1' 1.. ...01e. a ua wp1'ot.otor.t W ru... 8U1' 1 .. Btat. 

belte., v. .... oe1a-e1 aon •• u1 __ ' •• t .. 1l'eJ1' po1nt, 

ma1. re40utent autant qu'ua wproteotorat W .UemaJ1d.-

- - - - -
WLe probla. •• 1' .. 'n. touJour. ~ 18 Hul • 

q~.t10n 4. • .... 01r • 1 l t Un10n ao ... 1U1qu • .... ut ou .. ... ut 
pa. .4h61'.r a o. qu'on .pp.l1. 1. t'ront 4. la pa1 :It, .'11 
•• t ou n' •• ' p .. 4'wa lDte1". Vi tal pour .11. c)e 1'e 
4aJaa butela ... Uft clu po.alble la ri.i.tano., dan. 4 .. 

oiroou taoe. 4".m1D.6ea, 4. 18 Polopa ., dIe 18 Bolllllallle, 

... 0 l'.ppli aana ri •• rv. 4.. pul •• ano.. Umoor.Uque., ~ 

ua. &grt •• l0. qQl Vi •• ral' en ~.ll". ~ ~ ... er. 1.. tarrl

tolr.. ,0101181. .t muaalu, 1.. tront1're. l'U ..... 
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4. 

nä1a1a.ä pUr e1 •• ä olen 'V0 1nut ha Telta tämäR .8.lII8n m.leli

alan tunkeu ttule.n a 1ka S Tf'lla. 

Tä8t1 huolimatta DäyttU. tänäÖJl .iltä attl. .0-

pimua enäjäD kanasa .-yntyy - millaiaena, altl. en t1eda.. 

Olen iloinen '10 14 .... n1 todeta että ke.kustelu

n l PER1'llU.K1n kan .. a o .... t nan • • t aikU1 tulolca •• n 

. ilan L'ORDRE- 1 ehde.allLn klrJoittl aeUraaYaal 

-ta t.ohn1que h1tler1enna a tait a.. preuyaa en 

Åutr10be et en Toh6ooaloyaqula. Lea nat1onaux-.oc1al1ate. aa

Yant oom.m.en t a '7 prendr. pour d6mo11r UIle net10., 

aan. ma.. que 1.. arm.6ea alent l •• 'branler ainon pour 

raeuel111r 1.. moroeaux da l'ualU natlonal. brl.'e. N. par

lona pa. 4e la Finl_de qui a.t bet1e d'une roohe plua 

dure et .. rattaol1e au groape aoandinay.. lIala peut-on 

'tra .. aure que l'.Bathon.1e et aJ.rtou1i 1a Lettonle r6ala

tere1ellt 1Ild6tln1m.eo t l de. .en". utili aant toua 1.. 1Jl-

014 •• ta at ae ldent. de lwr na poli t1que'-

KIl 'VOl olla kerta_tta ett' MA.TlNin OIIl1at8Ja 

Ja Johtakuta hlllml&8t7k.ak.en1 o11 .. t .11.. kunnlalt ... l JIr-

J •• Uuat louau Joka 011 .1kUl lIlerJt1l1ina. atU lIL_' 

aJO· 011 lUlud_ HO!'BOHILD nkl pari auta tunnettu raDalta

laiata Juutal.1a1ia, Jotta naatuaU taiatelent uakou. puo

leat. (t.lnt, it... M-notia., tl,1.1 .. , 'tyfl'Y01ml ... , OJa up

parn.. lI1e.). "7Uad puhutt111l palJOIl •• 1 ttamla ta Ja 

anti-•• i U_h~. palUUtaata 7.... _tta "A- JoUolt'k'" 

oli apti-.,1!h.Y1!1" Mlaulle 011 a&Ilot~ a~lt... .tta 

batn .lohtU .u. .u, au.u:1a edut.. .. a .. U ...... Jton

l.a1ata l1aJ.. ~b 1Il'1'.D1111e oa zaIra': .. uHo 
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kuIn Raaakaaaa 0 mahdoll I sta koota aaman pöydäD ympärll1e 

nl1a erlla1s1a Ja niin 1ndlvidualIsia mielip1teitä 0 1sta

via herroja, jo t ka ku1tenkin kana kunnan suur1asa kyaymyk:-
x) ai... ovat yh tä mieltä. 

Kuten tunne t tua on m lähettänyt eriko1e-

k1rj .. va ihtaJan LatViaan, Viroon j Suomeen. Latviasta ja 

viroata on j o i lmeatynyt kummastak1n mu1ataakseni nelJl p1 t-

kU mieleat a1lca hyvin tehtyä k1rjoitusta. Suom n TUO-

ro tulee lähipäivi 

-ivan pälnv .. 1nin kuin ulkomaUla aaattaa 

luulla 0 todettava, että j08 kohta Par1i8issa luonnoll i sesti 

Joka paikus puhutaan "tapahtumista" ja aodanv.ar sta. e1 

isaään nä hermostune 1suutta. yt päätt~ä .. 1 ol..,a lyhyt 

mu tt er i t tä1n 10 ist v .e&onki on tä. tä 'OOdi8 tukeenae 

lopuksi .euraavan kuv avu .. imerkin. Viet1lllme vilme aunnun-

alla erään TINin to1m1 t tajan kanasa. Kun aemulla 

läht1eas 7bde .. ä ulo kaupunglata tapasimme, lcyaäeia luon 

nolliaa. tt lebtimleheltä mltä uutta kuuluu. Vaataua: 

että 11 aan R.imati.a' rcede.-vaunut aittenkin voittavat" 

(Retm.'t.al 011 ainä pliv kuului.. kanaa väl1nen autono-

peuakl1pallu Joa.. erl kanaalli8uudet unohtivat eri 1.11ayyte 

al Ja Jo .. a aakaelai .. t Ja ranskalaiaet JU01 ftt palkinnot 

.dellisten voitt ••••• --joskaan .i Meroedea-vaunudla). 

~n kuvaa a 1.11.1all. täälll. 

x) LAanl 011 .,a. 
pU toimi UaJa 

La D6~oh. 4e foulouaa'ln aalUaJa 
ft (1I1a1.tel UBU ,..~. 

Ja 
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.11 II1alakrl BOUUll ••• 1 Ula" kal.n. uu U JI.! ...... ()et., 

a1al.tezi KOLMAa rap.rt'ia .1. ~). 

8011 U. ..JI.l.ke.. S..... hallituko.. kaA'aa auua-
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ftlUt •• n.'. al.l1.laa'., atta •• 11tU ,it ......... _141a pel-

te ..... Uol".J. pr"".J. k.Uaaa lU.ltol ..... .uaaa .1. 

'=7&...... -bla laURl - tu.U,_ tl.rJ.a1.. '.111., YUa •• _ 
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EI ulkom •• edu.tukaen tledoituk.lln. 
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tuk.lln. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Par iisissa elokuun 5 p:nä 1939. 

N:o 

UI II: ." 

I ~ ( l ' -

---" ~ j' i,ir' 1 :;f ~ 10 1 
. ".: YO / 'it -/<>-fp _ ,··J7. 

j 1-( &" J7 I ~:2 t t .. _.:.~-= t . " ..... , J - O,,~O .:: 

Ulkoasiainministeriölle, 

HeI s 1 n k 1. 

Lähetystö täten kunn10i ttaen oheisena lähet~ä 

Ulkoas1a1nm1n1steriölle raport~in8a Pariisista n:o 43, 

j oka käsittelee a1hetta: 

Käsityksiä SUomesta ja Baltian maista. 

v ••••• ,.,nh.,t.3.: ~~ ~. 

" 



P ARI 1 S 1 SSA OLEV A LÄHETY S~Ö, 

RAPORTTI n:o ~. 

&riIsi ssa 5 p:nä elo 

As i a: DsUD.,11 SUOMata ja 

mailt" 

Lukuunott~tta eräid.n Ran.kan o1k61s~opi1rien rlaat-
-

te.Ui.e.ta eplLluottamukse.ta 8u~ostolllt\oa kohtaan Johtu~aa 

'l I1lel.hltU suhtautumista Moskovan paktineuvottelu1h1n, on tod.t

tava Ranakan yleisen mi.lipiteen Jo~enk1n yk8Im1elia.~1 to1~o

~an niid.n neu~ott.luJen mahdoUiaimman Joutuiaas~1 JOhtavan .0-

p1muks.n .ynty1ll1.een. TäsU johtuu. etu. SUomi. joka lleuvotu

luJen 3ohdosta on 30utuuut kanaa1Dv&11sen polit11kan polttopia

t .... en. 3& sen tls" yhteyd •• " omaksuma kanu ranskalai"lta 

tahoUa on .aanut osaks .. n melko väb.il.n ymm.ILr~.t&a Use .. t1 

on tUl1l vl1.J1e aikoina .aatu h6"faita SuOlUa ;yh4..... Viron .1a 

Latnan kan... ldi..UelUYb merkitykseUÖIIII.DA, its.DifJ. ... n 01 .... -

"Oloon Jqkeneml.ttl:lllllnl. klLl.p1ÖYalt10n&, a.n ohe... on uuti.iaaa 

3a niiden koamentoinne1... 1.vItetty t1.\o.1a Sek.an SUcm. ... 

harJoUt8118ata propqand .. ta .1a SUOllllUl aJlIPAti01ata Saksaa koh

taaD. Tod1.teena Suaa.n epl1uotettavu d •• ta -rauhanr1ntaaan- kan

nalta on 3oia.ekin tapauka1 •• a .... dottu Dl7Ö8 Itl~Jalan Jqay

lIQ'k .. en .1a •• 11utty Su~ /ti.tenidJl SUlan a~a - ha'Y1t~-

1e'Yan alue'Yaltauka1a Neu'Yoato111ton kuatannuka.1lt. Mainittakoon 

dWM!'DU, etU tiili. tnP11lhen nau'Yo.tolainen 'YI1u on el1-

JAKELUOHJE : JahluohjamaJlaja : 

Tavallinen. 
Taval" ... n ja Ii.'''a! mWatariOlI., 
EI ull<~ .. n tJadoitu"alln, 
EI utkomaaaduatukaan. mutta ulkoulalnmln ......... IJadoi. 

tublln. 
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tetty m. m. ~arli.1n ven&lä I s aa.a em1grant tl1ehd.saa. 

Ranakan Jul.lcia.a" aanaaaa ei toisaalta kylllkU.n 

ole puuttunut 1än1IL. Jotka oyat todenneet ..... 1111ia.n agrea

.10n- ehkäIaemiaeen kohdlatUYain Meakovan vaat1muatan '.1.' •• 
merk:l ta~n p}'1'k1myatä aelteADtDa to1aten maldu ala1.lal1n 

aaio1h1.D. Ja Jopa EuTa8tann t1eUy~1 nnUU.lI. JlI.lleanval

tauaa1k:elta. Hllt1. pyrlt1ml'kall ei y1eanal 01. h7Ti!.kayt~. 

MUt ta al1011. aa1Jtkaa. että SUoId. Ja DDlUt k:yae.a8lolnat aaat 

.1T&t halua PJ7tII.mItt&ll.n &pQa N.uvostoliltoata k:II.aln ed .. 

au,orlll1aiaen byöldtllykMll varalta. on kuit.nkaan 

taholla hA40ttu JIIIIIL.rtI.&. 

Joka tapsuk .... a auurpo11tiikan kehitya on Johtamlt 

.lihen. .ttl. Suomi t&l1lI y1ela •• " tl.tolauud •• aa nykyIIn 

t ava lliat.m1n .slintyy -Baltlan maana- ~ n1m1tykMn 

tI.IIIIla... hieaaD halv.ntava •• a 1d.e1 •• aIL. Ja ettl SUOMn 

nn1nen puölueettOJlWlapol1t11kka (emm. 

tarJomnaata non-agrea.i osta) h.lpo.tl unahdetaaa. TlI.ltä 

ta an.alta~at er1ltoista ' huomiota .J-llaiaet lau.unnot • 

• elTlati t~ .ro SUoman Ja 'Y8.rainalaten Baltian 1161 ..... 

T&11l1& aitl nll&1n polllt~laeen ..em.av Ja nll\& ~ ... 

~n..... tulee. "'rlt111epan~aYa t;,I"nauun~.n lauaun'" 

011 a1n1eurl HDI.KA1l raporU8a n:o .1., 1 •• TII. aainit\u 

~ lne z1D- kirJoltukaen kokta. Jo... kirJolttaJa - ainlate

rl SDtMAIl Tali".... - l1aa1a1 luoUaukaen.. SUa.n 

~ Ja akan41llaaTl.e. auutaab ••• 

fta.a yhuTf, .... aualbna' lIl.l.anal 

__ ota Lt~ __ :s."'.1l SU_ ... blteUlla kIlJMan JU'.1al'-



- 3 -

x) 
taJan R. CARTIiR'n lehd •• .u.n Julkaise.at ldrJ01tuka.'. joia .. 

hän matkahavaintoJanaa peruat.ella on käs1t.llJt Itlmeren 

alueen oloJa Ja pol1t11kkaa. Hra CAR'l'IER'n va!kutelaat ltA

m.ren et.llpuol.lla 01ev1.ta pieniatA aa1.ta olivat mon .... 

suht •••• a ki.lteis.t, jopa liioitellun viLhe.tayv&'. .tDil1 s.11t

ti niid.n maid.n .~ttaneen rl1ppwDat'omuutenaa -ihmeen 

kautta- .ikA kat.ount niiden nrkYi •• lllLn vaikutt8WUl -\&1.i-

~ 1k&ial1ta-. niiden mahdolllsuudet JatkuvaatI aällJttl& rI1ppu

matto.uutenaa hän arYiol l~kal lOoo,.ta1 

• 

ara CARfIBR'n kirJoltu.ten aäT,J muuttul kuitenkin tol

aakal, kun åin alkoi .elo.taa Suoae.ta .aamiaan vaikut.lmia. 

HlLnen .altylt .. naIL SUo.n aialiaiata ololata ja ulkopol1ti1kaa

ta 011 yle.nd lQ'önhineA Ja auopea Ja aam&lla k1Itetta'Y&n 

aalalliDan. Bii.n 011 havaiDI1ut SUOlle .. a laaJalti valllts.va' 

aakaalal~atlat Ja tot •• l Itä~Jalan k7a~ka.Dk1n olleen 

01....... .utta pl&tyi ku1tenkin uskomaan SUoman tahtoon ja 

JQrknn d,llyUU. - Skandinavian maihin liittyen - r11ppumat-

tOll.luhn.a .ta puo1u •• ttoJlllUtenaa. -.lle1 en&JID taholta tehd& 

lJ1Tin karke1ta virhel.-. Lainaan tlhJ.n hanan 3.nn. JulJta1-

.... n.a kirj01tukaeD loppug • .m. alaal hän .alttaA 1hteenv.4on 

k&a1tyk.l.~ ~ 

"Pour qu. la Plnlen4. l'Nte n.utn. U tau'. de 

tout. pUuoe. qu'.ll. n"prouft auoune 1nquUtuu au .u.t.t 

u aan 1D4'penda... 80n oaa n' .. , paa 18 .... qu. oelui 

... peUta pq. baltea 'criIl- aur l'autre rlve 4. 1a Bal

tltue. K11l •• t v6r1'ab1l .. n' un. 001l.ot1v1\6 poUtlqu. an

oi ..... , or1claale. \Ule .aUon .t n __ ..... haa~ 

ml. .a' 4aaa 1e bIo. 
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oaract6r1de 4u IIIOnde. r ar aa popu1atlon de 3 . 800.000 hab1-

tant., elle a', olaae 1rmIl6d1atem.ent aprea 1a Suåde. avant 

1e Dahema:rlt. b1en avant 1a NOrYåge • . dIe n' a appartenu que1-

que temp a l' 1re des taara qu'å 1a su1te d'un 1nc14ent 

h1stor1que qul n ' ava1t r1en a volr aveo 1e d6roulement nor

mal de Ph1atoire • .I11e n'a Jamal. 6U incorpor6. v6ritab1e

nt a 1a usal.. Ce n' •• t paa une A1sace-Lorra1ne ruea •• 

et •• t. v6ritabe1ement oette toia. un PaT. qui dolt 4emeurer 

4t 1n46pendant et souverain. 

• 

8eau oommettrait une erreur ~8n8e et une n6taat. 

erreur - une erreur qui aura! t de. r6perou.a1.ona 3uaqu' en 

orv.. Juaqu'aux lli tata-Uni_l.. _'lI JU8ea1t autrem.ent. 1It, 

al l'on eat1me qu. 1a queat10n tinlandai.. e.t 

1rr4vooab1emant tranoh6.. i1 taudralt troUTer 1. mo,en d. 1. 

41re. 1e lIIO,en 4. ta1re une 4.1atinoUoll entre 1.. PaT. 

balt... dant 1& trag111t' n'antorlse guer. d'.apolr. .t 1. 

1nland. dont 1a robu.'.... garantit l' avenh.

.Id.llio!evaata lalnau.ltseata 1lmeneYI. k:l.alt,. 011 eri-

koi.esti -Hlllepantava aen vuoksi. eua L'~que-1ehtl" HeD.rJ' 

d. ~RILLIS'in &&nenkannattaJa, on tiet,sai miel •• a& v.11&1I1.

:Y8Uvlll1nen. .4l1.t •• n 1eppJllliU:öm'n l ant1ldlnohenill1aeD& aUI. . 
kantaa.. etU Ranalcan turvallisuus perustuu ;rhh1eto1a1Dtaaa 

NeuvoatoUUon kau... J. etU Moakovan puU n11mmodoln u.lt
tiI.IIIt ta Oll aaatav. aU: ... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 
I V (P:2J - \; 

Pariisissa 17 p:ni elokuuta 1939. 

: ~ .;2 VI / rs '-Iv! (P. ~[ ~ i . 

, . /~ ~.:]L' ; : ' ~ ___ I. Uiii. I a \ Hr •. A , 0 .,,\_ i J ; ,S,A 

I J- I l b 
"""-~ ....;j .... ~.-, ... - - ....... ~--.. 

Ulkoaaia1nm1nlsteriölle, 

HeI I!I i n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen UlkoQsia1nm1niste

riölle raporttin1 ?ar1iaista n:o 44, joka käsittelee 

aihetta: 

TilAnne. 



1. 1 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sa lai nen . 

RAPORTTI n: 0 • 

uiiai ssa 17 p : nä elo kuu talQ3i /,' r . .... /~·: . l,'i. 
--_. -------------

Asia : 
. r'l 1;' . r 
. .. __ .~ J 

ra1attuanl muu~ama p~lv~ sitten l emaltani. en ole 

• l.äh.1nn.1 tlLkälJi,1at.n pyhil.~lvi.n TUoksi, tavannut montakaan hen

kllö& . Jot.n käsityks.nl tllante .. t a ei vi.~ ole täyain kl

teytrnTt • Kävin tä~ puhuttelemaasa norJalaiata virkavelJe&n1. 

Hänen kanaaaan JdLydatiln1 pltklihköatä keskustelusta, j oka l11lt-

• 

lrul varain 1 aJ 11 alalla. pan1n muisti111 tirke1mpiDI. seuraa-

v 

U1n1sterl BA~ on koko tämän krl1tll11sen aJan ol

lut enelldn taikka vllLheDlliUl optSmi am1 in talpuia... Nyt hl.Den 

optimismina. 011 aaanut ll.~argument111 •• n kautta että Ranskan 

y1e1aeaikunnan II 08. plilLll1klcö everati GAUOBI:. JoDka aynkiUltä 
& 

kI.l tyka.ata yle1at1lanteen kehityka.ata useinkin olen raporte1a-

.. nl tehnyt aelkoa,_ hl.neU. aivan äak.tULin oU aanonut y1.18-

•• 1.Ja.uman ei .DI& u.kovan (el .4ea GAMIIINin) sotaan lllhitu-

1.va1.uud..... TImln k~.ltyk-.nal yle1a •• ~t& peruataa aliben 

etta he141Ln 1ntormaUO'nrkkou. Saka..... Jolta hlpoo HITI.a1n 

arl1.1in raporto1nut. 

taa. II1.Ualaata evera"tl GAooa oU mainhnut lahtevUIA 

JAKELUOHJE : ...... luohJ-m.II .... : 

Tewell'-. 
T-nw-. J- 'leIkel .-............. ................. . 
EI ullt.---... ....... tIedoItubIIn. 
EI ... __ ........... .....tIe ulltoulel .................. tIMol-...... ". 

111 . : A .. 
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minkä hän nyttemmin Jo on tehnyt - kuukauden kes t ävä II. 

x) 
lomalle . 

~skovan sot i l eneuvottelu1h1n nr ' den norjalainen vir

kaveljeni on s aanut yleisesikunnaat a - hän on yleenel hy

vin informo1tu - sen tiedon ett. Ranskan sotHaavaltuus

kunnan pllällikkö e1 ollut saanut mitään ahtaita ohjeita 

l ähtbsal.lf.n v an piU.maatoin sellaiset yleiset ohJeet. J01-

den tark01tuksena on -hiLDelle JiirJeatU tlltdauu. ae1vi:rt7A 

parhai mman mukaan neuvotteluista- (qu 'iI s' en d6brou1lle). 

BACHKIn yleinen käsitya MOskovan neuvotteluiata oli 

se että anglanU halu.. p1t&& ne lcäynnlaa& niin kauan 

kuin mahdollista estUle_en ST ALIN 1a Joutumasta rllT:r.:m1n 

vaikutuksen alle. tiilnen tietojensa umkaan ei englantilai.el-

J ranaka l ae11 a aotilasvaltuusPJnnSll. ole oikeutta 11-

maiat a venällUaille kanaaaneuvotteUjoil1 .. n IIl1tU.n syvempU 

sotilaalliaia s&1 iauuksla. 

Danz1&1n tys11l,Yk.en nIJlden B.ACHKIl luul.1. kuten mi

nuata ita.at&n1k1n n&yttU. .tu. ak_l1vall&t para1llun koet

t av.t a 1ltaana..... mahdoll1st.aan laajan ja errektl1via. tip

loaa.tUHn akUOD. JOnka varjoa.. 8aka. v01 itaene. ..a

r ata aahdolllal--.n auurla .~J. Daaz1g11D Dlhdan sotaan 

t7JlltU. - TbI. k&a1tya on U 1 11& 1QÖak1a täDIäD yle~H.t1 

leh41at~aa& vallall.. Tata k&a1tyat& tukevat BOBQrH&BD!1a .. t

ka, Hem11tOD llIB1n .a11Dt~ Oaloa.., huhRt Vat1ltaanla 

TlUtyetoS_Spn·ata y ... tt.IIJU "teD Bn'IA pIIa181 y11 rt/8 
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Ja 5/9 pr st1g~ Taar tumatta. 

O'lon ulkoministeriön oomaata saamien tietoJ.n ma-

kaan LINI kylllUdn on med hull och hlr .ngagoltunut 

akMlin tois •• n pU.hin. m1k& kuitenkaan ei b.ilntil •• tt..J.A1=. 

kyya,ti koettamaata .ordlnolda B.rliinin aktiTit •• ttia. 

ap.1n .att,umalta tol.sapUTIlnIL olan aala1nhoita-

Jan , joka .1 tuntunut kOTinltaan huolestun •• lta. apaan huo

menna iUolan auurllhettililn, mi.tä kohta olen raportoiT" 

ini.t.rl BACBEI uteli minulta AhTenan kT.ymwk .. n 

nykyi.tt. tilannetta, mutt T88t .in mahdoll1'1mman Tiltt.le-

.. i.ti. . k. garantiall:;rsJlVksen .1'~atil ykaityiakolWU..ta bI.n 

el drtU.nyt ol ... an .. 1 .. 111i • 

.talate •• an! i'arl1a1in lomaltanl olin t.k. l~ pU-

van .n6 ... ·i.81 ana 1nl11ton aaiol .... 11.tä k •• kuat.lui.-

ta Jotka minull aielli oli. to,in e1 kaikkein korke1llp1en 

.. irkamie,ten kan.a . (Jotka oll .. at .n~aeen lomalla). ,ain 

aen ltI.t1 tyk.en 

1) etU della erikoia .. U pelltUD. Unkarin kohta-

1) ettt. l1e111 oltiln .. Ihe"" tyrtYTl1a1& BUllCK-

a., 
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SUOMEN LAHETYSTO 

. :0 

~ar1181a a 19 p :nä elokuuta 1 3 • 

U lko aa b lru:li. 

'1:.. / ~(, 
-"'----'-.,------. ~, 

I " . ,--- --
,"., 

t . l ;.,,, ... TJ A IA 

HeI 8 i n k 1 . 

Lähetän täten kunnloltt en Ulko slaL~niste-

r1ölle r porttin1 ar1is1at n:o 5. Joka käs1t telee 

ihett 

auurHihettiUän puhelU 
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R I13 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 
• . ...... .i 

RAPORTTI n ; 0 . - .-- -- -~----~ .. 
X' 11 1. saa 1 p ; nä elo 

As i a ; EJlmU. _.r:'UOJ @p 

tUlAn puhtill •• 

auurlähettl~ puhelll keakustela-

aa t i l t eeat.. dän 011 v h!n aitä ennen ollut pitkäs 

keaku teluu.. ulk star! ' n kanaaa . rli.n e1 kertonut 

1n' 11e suoraan t · at keakustelustaan. mntt 88 m1n.IdL hä.n ml-

nalle eaitt1 anaaitaee ailt1 

hl.n aanoi n.lLin: 

• 11anne e1 inlltaest i ole muut tunut, mutta .. p.-
henee (a' -sgra: .. ) p&.hä.aU. pUvUn, vara1nlt1n aen kautt. eUI 

aan le diat n hTökkAykaet nyt ovat klyneet JlLr j eatelllliUl1dlc-

ei ja 1 iiDlcaraaaika1. W'RCtC1URl1l'in kll.yuti luona 011 

111 alotett.. BDllCIHARI7r ei ollut ellllen matkaansa konre-

roimlt IJ.n kanaa m1k1 aiheutunee aUU. ettl hän Ja 

! ; L oyat huonolae. vllelasl keake~. ~1n kuului .. 

raportti , Jonk. olen nlL.h.a;rt. el ahAUI. mitUn uutt.. III1tt. 

BUliCJI;HJ.RD'l in klattya k&1DIl1atu.A 011 a. eUI HmlR ei v1ell 

011 tehnyt RMtS}tt''P· IImt.n. ".\koi auurllhaUll&a. tbI. dJu

t1 ..-.o' nknin lIIlUt n.k. raub.&pyrldJaybat vl1M plLivUt& ehlt 

rk1t.. m1~ tOd.lllat, rauhanrakk.ut', ~a" 'aan oa 

hiLnan tarkoltuk .. u. ollat .itaa. 0801\\. .. •• u •• U. 1IUlt, he-

JAKfLUOHJE , " .... uotlj ........ : 

T.ftIl'-. 
T .......... jel..... ..... .......... 
1, ............ 010 ....... _' .............. 'l'na1liua. 
I I ..... ---......_ ...... tt ............... 1 ............ tIedei-, ....... . . ,., 
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1 u..a rauan · 1st ratkalsua vol4altaeen ei tten perilsta.pf..1n 

t ois1 al1tl ettelvä t ole . hänen -tr.evarelstaan· ä-

11t t · eet-. 

1 ': in m.erkllle ettel hi.n tahtOllUt . tlstä p.s.1a1aa1s

tUn huol1.mat ta. tehdä "'nk UIIll1k61a1& auoranahl a ennuat.luJa 

Danz~n kont liktin kell1t yka.en nähden. Uud~tan 1k: 

huomautuksen että puolala1Jl,n d iplo tla anz1gI1n 

n&h4en e1 DaTin voikaan näTttl.ä IllUUta k:u1.n peaa1m.1sUstiL 

r a.a41. t koeka opt 1m.iam1 luoDJloll1se8U tuudltta181 ll.elpoat1 

v l1np1t ttö~teen n maat 3 

uola luottaa. 

hall1tut_t. 301den apuun 

CljNOn T1Laelaiata. k.akustelu1at. dll 1.n Ja v . RIB-

P1n kanaaa auurllhett1aa .an01 ni1den. m.1k 11 hänen 

tiedo..... on, el Tieneen m.1h'nkUn suoran 1.e.n tulok_en. 

\111 kTlIY1.n luuleeko b&n OOJUl1 koettaneen erl1iA1& aoft1AoI-

4&. b&n Taet .. l k711& luulevan.a ettt. J3J trNI alelell.Un 

taT.11 • tiLaII. on 

lllahcl.olliata _n J&lJteen kuln 

eDg&g01tw:wt o..Itael1n toI_en pUhMn. 

Slirryl_ alUen pUb" ... " aJcoT&I1 neuvottelui.ta. 

011n huo 

••• n Toldakeeen .lten olla ~tt. kau..a1n n.Dz1&1atal 

H&n k.tsol .tta eotllaaaauTottel1Jol11. e1 JuurI 01. 

To1tu antaa .ai'. kQ1a 7le181& ~.1'" kD.t. neuTot'.la' 

.hU kuitaDk Toi Ja ... Idh'...... tulGlt_, '1lal". 

DalteDlala uuTO"el.' alaa OT.t .. 1&111-., Ja 

.. , D1n 41P~"len neuTo".l.,. J. 

betl AllaelktD nauTo"e1u18.. o".aaan e81118 
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ran .... n e1 lu Uut t ähä.n tisten leeaku.telu-

°PIA • et tII. t neuvottelut nvuo' 81 Of at-

• lannin ett an puolelta lähinn& b~1a. 

Ies to e lla t01voo • kov neuvottelujen v e • 
v n 

täat p1t . lt1ld.n b ltlla1ae.ta 
g t1 8IIaU .• piti tIltä .tä. yh-
t ka1k.ke1n t rk. etkiae eli t1lante... • 'oako-

• v olleen J venälil.1e ten kana. paljon neu-
vot.lle n a 1 tlet!lviin -, että us ov etu 

ekoy to elI pyrki 1 t1 1hin. ei niin p ljon 
e kuin uo enl 4en et UpuoleUe. -,d tar1 uuren te81oa-
nt tl ei ole asltov 88~ 01 K kovan 1-

t t ' t en t ' rkeinä, JoP olev s var-
11 ett Jo. ... lanti J Ranak • 0 t u1a!v 10 08kovan 

g antl dotukal1n. t 1181 valmis heti alleklrJolt"lla.ou 

tie lupaukse •• Lnslv ItoJen puolelta 

uren v at palveluksen (une contreparti. 8atiet&!-

8 te). tilalli s neil lnkaan luullut 
blutt hän s 1 neen kertaan olevan syytä. pUU 

.~ell •• n silmät auki. 8illä -kun kolme suurvaltaa neuvotte-

1 .. kcht loia 

kl. jotapaitd 

, on aina a77tä. p1tlä 

lann1lla on s-..ua1ltu1 ... U niin lIOata auUl"-

ta lntre.d& Qt Pelh_. etta minua ei l:a&-'i.tytta1d. Jos 

U -PlUsi kmn tua tibaD. lq.yw,yk.en n&hc1en n11n

kuin se on luopuuut muistak1A. fle1.intre.sien aita v 101 .. -.... 
ban 118&81 e1 uakoYane. että. 
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n 0 'Y • (lIoaeou ne b er certaine nt 

p ) an kuin on a!.leei kuin se 0:1 -

ky n on. • utenkin auurHlhe t t1 '. luuli ettei en&J& tule 
ryht ln.lcl.!.n aot lajin t 01llliin vaikle aota sy t t 7U 1..k.1X' .• 
ellD.8 in • se1'Y U Ieee voito dol11awdat oyat 

suur t. jolloin 'Yoito dolliauukalin hyTIn oleelli88stl 

l1i ttn 1n 'Y toivo 'Yal1an !cl!!:loWtaan reallao1.Ja1-

inu1la 011 Se k sity. että auur1&hettiläa miel lllä~ 

garant1akya~sen t&rkeyttA 81hn osot-

t a s_en ettei & 1 ol e ino p inoatik1l1 
rllcol at! ., 

C.xcel ent.a) . 

01 t auhteet 

~len kertonut kea etelumme 

o'Yat 

lvan t kkaan niInkuin 
s. t tu1 e a1 ta ko ntol. va1ldcen eh.lc.ä lea1k ... a 01. 

1 'Y&n Mnen leannalla&ll • 

n hieman traasilllst todet tenldl rtlolan a.d>_~_ ... 
d1s .. ~ Jossa 'Yia1& TUO. 1 aitten tu.kin lö7d.tt1in tarpeeks1 

kr1t1kolvla aanoJa aanskuta Ja .. n POl1t11.1taata. o:It yb,tU:Jd.& 
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KeaJtuatalut_ kI'Yl IalUtan 11.1 etU auurl&hettw. 

ei ollut per11l.& n11aU .. 1.Ito18t JOlata pul:uRaan Ulko-fnlat .. 

rlla pol11ttlsls. t1e401tultslasa n:o • 
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Ja ykalpuoll ut t (hän ldlyt t l 811 amaa • 

10ppuvallmhJ..makal B'ORCl'HARPTl11e on 
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• t u et n 
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6. 

BULLI'l"f kertol hILDen luon.an ennen alnu kl.1De. 

FlUNCOn Wuhlngtonl... ole'YaD amb •••• 4öörln, joka hänelle 011 

.anonut FRANCOn s04an aah4011lse.tl .~t,..aI p~.7Yän neutra.-

11na, to'-... Joka on erl tUln tArke" Ran.kan kaDDaU •• 

Kun lähdln, BUI.LIT'" aanol minulle .eura.'Ya.UI '"lol

'Yotan Ja8allenne h7YU onnea, tuli mlU tahan •• •• Kun tlhiD 

'Y •• ta.iD onnltellen häntä .11tl ett.. on nlln p.ljon 'Yetta 

• lCuroop8n j. hiDen maan.. ...1 il1l , hlD kohotU ol1capl1 tila 

ja .anoll ·IUiD, tiDliD to.iD Iqlll •• 

• 

Toia.apl1'YäDä ar,/e iatuln pUkllU naUaa ula1Dhol-
~ 

tajan luona , JOnka tunnen nnh •• t.an (hiDen 1'Ou'Yaa.. on .J1l-
t7lln .uoaal.lnen). KU'Yaa'Ya. auuten on etta amb •••• 4ö8rl 

ta .amana 11t.pllvlLD.. pal •• l loaalt.an. Tlatl ke.kustelua" 

7.m. 181 to1n puhe11uanOllAJl, Joka terkol tuk_nl 011 luke. 

aels1DkliD s..ana pll'YlD& ell as/e. Koetln 'Ylell ~hAIA 

JCSlllk1D pllaU Hela1nkliD, 1Il1l'" turhaan. Seuraa'Yana pU'YIDI • 

• 11. eilen &6/e, .a1nk1D Ikklll Hel. 1DsiD , jollo1D a1D1aterl 

BBKOLLl ... toiD luPa puhel1DHnoaeal. TIhIA puhel1uano.aan 

.1.Alt,* ~. ke.kustelunl Itallaa aal.1Dholt.jan kan .... 

TIa" kealcutelua" kITl lla1 eUI _b ..... 41... el 

tahdottu u.koa sodan mahdOlliauuteen, olkoon eU" .1elll,_

bu .... 1D aran .. aan 'YUokai t el 'YOi4a henn ... utakaan NDO.' 
"elleen klTi mtele.tID1 ila1 .,,, aab ..... 4i... pid.ttiln .1-

Dat1D teoneUl .. na aaJa4ollinu... Ikli.n jU'Y1Ia .1aakiD alat
.i 1llbpaolelle. !'IIII ' ka8i t7. on tal11l ftr.ia rle1Den j. 

.. on TahTi •• '_ ll1D1ll1e 1Il8ak1a _i "Onarlle! Oallu 

.. e'" .10. Itali. "'11.' .. ta .. , lalaaba je ~UD1a 

rifts.., .U alaak1a ...n.1a1ft' ItaU_, J-- ..... ell.1 
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7. 

erit\äin vaarallinen. Puhuin tästä avot.e.tl Italian •• ialn

hoitajan kan •• a, joka .anoi että ~be •• in1an 80dan aikana 

la.ket'iin että englantilai •• n la1va.ton kylla on helppo tul

la Vä11an.Il, mutta vaike. .aartaa Ita11aa, mih1nltl. t1Jd71n 

va.taamaan etta Xnglannin la1va.to .1 tlolAn ole .saa kuin 

4 vuotta sltten. 

J08 kävi 81 nlin etta Italia heti Joutul.i sotaan 

ja llna1valtoj.n .aartamak.l, t.... o11.i Saksalle eri tt&in 

haltalll.ta kahd.ata 817a": ensik.lkin 8iltä .17.~ .'tel 

Italian kautta vol.1 el1nt&rpelta toimittaa Sakaaan, tol •• k.' 

•• nvuok.l .ttä HITLER1l1. luonnollls •• tl. jo. .o'a 8yttyi.l, 

on erlnoaais.n tärk.äta .aaVU\taa hetl aluaaa volttoja, jo

tava.toin Itallan mahd. tapplot 

•• Il ak •• lin toi •••• a pIIa." LI~77kin 8envuok.i palJoll ih

ai.la Jotka luulevat ettl HITLIB tolvoo ett.l Italla aina

kaan hetl tull.1 aukaan .otaan. Kuvaavaa k71l1 Itallan 

a.ia1Dlio1 taJa .anolkln I:llnull • . pl tlvlDal to4.nnlkDh.nl .t~ 

haUl tulee.n.a, J08 .ota .7"17. hU1n tarkkaan harkit... so

taan l11t!l!1 •• n tal .1ltl pola.. pl!l!1 •• n .tuJa: 

!DrataiDa ~/8 kya71n ~ual 4'o.raa7ll Xan .. lnlll~ 

o ... ton pI.Ill1kUtI Il1nl.terl .umAI.1Ua aU.nta hIIl enoate

la. IORS!IB1n nt.1t78t1 Danzl81D vapaakauPUllllll valtlonpaa.i.

h.kal. .iBIIUL aanol ~ual d 'Or .. ,.Ua ka'sottavaa .t~ aal ... 

ua. qU •• 'loa te 1a polltlque 1."rleure. KUn .. uraavan pll

Yb& kana h .... n luona.. Ja hlla ... 01 1ka1nbrtal... prokla

.. 'lOA DanzllU 111 ttJala •• U vaUakuntaa. 81 Or .. pta n811 

olaftD aoclan .,.,., joll.l .UUIl 111 '" HUal.la 1s!r"p'P111-

Ja appl.1bUoU. jOlhlA Puola reqol, allA .7Ilt71 a1au .. 
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8. 

heikko toi.o että HITLER ehkä koettaakin järjeatää Danzigin 

kyaJmykaen näin, pienin etapein, jotka ei.ät herättiial suu

rem,aa reaktio~ ei puolalaiaten eikä länai.altojen puolelta. 

~~ eräänlaista opt~ism1a o.at sittemmin liaänneet Tannen

b.rgin juhlan peruutua. se seikka dtä HITLBR it_ kutsui 

Ranskan ja nglann1n auurlähettil&it luoksenaa~ jätt .. n H1N

DEBSONille luettelon (1) neu.otteluehdoista. s.kä ~öskin mo

n1en valtionpälm1e.ten lnnoka. to~1nta rauhan aäilyttla1aek

sl. )'ÖnnILn kuitenkin että tinäJLn, 27/8, täDLä opUmiam1 on 

aikalailla p1enentynyt osaksl riippuen siitä ett~. kut.n 

niin sähköUn (.ähke n:o 108), HITLERin ehdot o.at sella1ae

naan mahdottomd. osaksi lIl7öa a11tl. että kuta pl, ..... ll. 

mobilisatiota eri mei •• a jatk.taan. sitä suuremmikai käyvät 

.ae.ranaomenU t Ja si tA va1ke8llllll8ks1 ~lSr7D pyaäytUlll1un. 

Saatoin ea1m. tänään aähkee.aän1 n:o lOi i1mo1t~a .ttä 

kulkuneu.ot alka,vat va1keutua, aamo1n postin kulku y.m. lIliltl. 

kaikk1 luonnollisest1 vaikut~a hermostuttavaati ka1kklen ma1-

den auur •• n yleiaöön. 

Koetin 2./8 turhaan puh. 1 1IIl1t ae pääatä Hel.inkiin. 

SIhk ••••• nl joa.a pyy.in että aieltl. aoltetteiai1n. 

toht. NlDIIBS U/8 lltapil.I.ll&. Luln hänelle ailloin puhelin

aano.... joka peruatui laaUIUaJ11 .1hlcG.anomaan, jota en ol

lut 1l.hettinTt ja jo~ puhelt..... .ählll laaJentelin. joten 

.e e1 kirjaimelllse.t1 ole 7htlp1tä~ aan kan... mitä to

della puhuill (liU.). 

z 
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Ranskan hallituksen j a vira.tojen aahdoll ise.ta auut

tamisesta pol. Par11s1 sta sodan syttyes.. al ola vielA 

mitään lopullista päAtett7, mutta kaikk1 .. rkit v1ittaavat 

s11han .ttä ne jä1s1vätkin Par11e11n, koska katsotaan että 

Par11sin 1lmatorjunta on s1ks1 hyvä että vaara tlLl.lll. on 

p1enemp1, jotapa1ts1 auut.nk1n 

.a1s1 adm1n1strat1on sI.I.nnDl11 •• en tot.1ntaan va11tattav1a 

häir1G1tä • 

. u, ( 
100(~ . 



• 

PuhellnaanolUl. 

1nlsterl HOLUA tohtorl NUKERS111e 84/8 1939 

(klo 15 ja 16 YI11111 ). 

L11te! 

(Puhe11naanoma 011 tehty .ähk.ekal, Jonka yuokal lu1n 

aen varustaen sen komment& rell1a. Ållaoleva tekst1 el a11. 

01. k1r j,aimellisesti yhtä'!)i tävä s.n kans.. minkä puhelimessa 

aan01n.) 

-T1lanne e1 as1allis.st1 muuttunut, mutta .e on enti .... 

täln kärjistynyt Moakovan non-agrea.ioaopimukeen kautta, Jonka 

tällll katsotaan aennän odotettua pit_Ml1e ja antavan Saksalle 

suuremman to1m1ntavapauden kuin ~\ä e11.n v1ell luult11n. SitA pl

d.tIIn täälll tlyde111s.n& 1nstruaentt1na a4 hao, ko~ rat1~int1a

kaan ei e4el1ytev.. BULLITT kert01 a1nulle etU fi\ANCOn ... h1nsto

n1saa oleva &abaaaa4HHrl ellen hlnell. sanonut lRANCOn nl1a" olosuh

te1.sa jllYln neutraa11kal, seikka Joka luonnoll18estl Ranskalle on 

enal1uokka1a.n tärke&. Huhu111aan etta yr1tyta11 011.1 teke1l1a .aa-

• 4a ~k10kln .0la1aaan UOakoYan kanasa .... nle1nen .opt.ua. Re.erY1 •• 

teJa on kutauttu ase1.1in aaan verran kuin Y11me .naJcuu •• a, autoja 

on renlrol tu Ja kaikkl aotlla.la.at on p.ruutettu-. 

Ulkopuolella tlaln puhellnaanoaan lausuin .,0. Y1e1& .auta

aia yle181a, va1ka&ela1a. 

He Bollla. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o / Y jV - ., Par1h1asa 

UI 1' : A 4. 

,-,~-~ .. ,~ .. .... , " 

Ulk08s1alnmlnlster1ölle, 

H e 1 8 1 n k 1 • 

Lähetän täten kunnio1ttaen Ulkoaalalnm1n18te

r1Hlle raportt1nl Par1181.ta n:ot ~7 ja ~t jotka 

käs1ttelevät allama1nlttuja a1he1ta: 

N:o ~7: T11anteen keh1tx. v11kolla 21/a - 27/a.II. 

Nto ~: X •• ku8telu Belg1an amba.8adöörln kan88a • 



, ' 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. ~ Jo B. I 1 S 1 

RAPORTTI n : 0 ...• 7 •. 

~i.~a1 ssa .I .? . p : nä 

- I • _ ~ .. ' • _ 

elo ... kuuta l ~:-a~~- " y-~ / p.(, _ _ --:-_-_=~ 
. 1Y/1 _ ~ I .. ' . .1 

A s i a : ... 'rllan:t.aen ... _keh1.tz .. ..... yiJ.kolla 

. 21/8 - 27/8. .. II . ................................. ........ . 

. - - ----' .. lu~ .. \_r:J 
t , .. :' .. I l '> 

I 

-'.SI A 

Kuten ministeri EBKOLLE ellen puhel1ae ... 

ei t ule unohtaa eräatä tärkeätä siaäpoliitti.ta ky.,.y.tä Rens-

• ka •• a, jolla voi olla ulkopoll1 ttise.Ukin tl.rkeä merki ty •• 

Tähän .aakkahan kommunistit Oy.t olleet ne jotka Ran.ka ••• eni

ten o ... at kannattaneet sotaa. Moskovan keikahdukaen jälkeen tiI.

mA tietysti on ~ut~ut. Komauni.tithan täiI.llä kuten kaikis.a 

mais.a antavat Mo.ko ... an kääntJmykse.tä oman .elityksensä, 

ei kuitenkaan kannata tä •• ä s7"t'entyl. Kutta on luonnollista 

että hallitukaeD täft77 ottaa huomioOD tältä taholta sodan sft

t,..... D18.hdollisest1 Wleva .. bot.se. Sen-..uok.l onkin, kaiketi 

hallltuk.u alkaana.8.DllokHDa, e.ta. Sein.1l d.partemenUD soala-

• listi t j. C.G. T~ j71'ldL.U •• noutuaeet irti Ko.ko ..... t. ja hal

li tue Oll e11eD taka .... rikoinut (ja nyttemmin 1.kkauU.nut I .... _ 

rllllAtUIIAk.i aJaai) IIOl .... t koJDuni.t11ehdet ex,'HuJuni t'- ja 
z) 

-Ce Soir-. samoin OD menetelty ..... udulla. 

Kamarin ulkoa.l.iD",aliokunnan tol.s.pI1välse.aä kokouk

..... ko.ttl .... t knaauDl.tl' Hll'-11& Mo.ko ... aa aenet.laI&. ~"a 
z) 

28/a. Z11eD julal.tllll ••• tu. Jonka peru.tuk .. lla koko l.h-
418" j. ra410 puma.D HDRuriD al.l.1Ul. TIDIIA ollk1D e.ta. 
L'Oeu-..re'l." auarl. ....lkol.1a taJ11&. 

JAKELUOHJE : 

. _.. . ............. ~.,..U1Dq • .... __ .. ....... .. .. ........ . 

Ui 2 : A 4. 

J.keluohjem.lI.j. : 

T.vallinen. 
T .... llln.n j. lIalksl .......... __ ............ mlnlltt.rlllll •• 
EI ulkomaaedustuks.n tledoltukalln • 
EI "Ikomaaedustuk .. n, m.rtt. "Ikoaalslnminllt.rllln tledol

tuksnn. 
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2. 

valiokunnan muu o.a päätt1 yk.imielis.st1 tuomita Moskovan 

menett.lyn. DALADIBB Ja s1.äm1nlster1 S4RRAUT ovat k1eltä7t7-

neet ottamasta va.taan ko .. un1atlJohtaJa1n del.gat10ta. Kanaan

r1ntamaata .1 ole m1 tälD Jl1e111.1 Leon BLlJIIk1D 1.hd ..... 1D 

tlDään korottaa suur.n huudon p17tlen ko .. un1st.Ja luopu.a.a 

d1alekt11kasta, Jonka h1ukaeDhalkaa1nen .1 ole tlaln h.tk.n 

vakavuud.n auka1nen. Låon BLlDl he1kentU kuU.nkin kirJo1tua-

t ~ .111& .ttä hän varottaa hall1tu.ta rybt,....tl. m1h1nkl.än 

_II K.kok.1n01hln kOllllluniahJa Ja he14ID 1.hUua va.t.an. Kaksl 

kommunlst1sta .dusm1e.~ on .rounut puolu ••• ta. !Unnet~ radl-

kaa11nen .du.taJa ABCHIKBAUD on kehottanut Joskln turhaan _ 

ka1kkla n11tä rad1kaali.1a .duami.hl& .roaaaan Jotka tul1v.t 

liae vali tu11t.l (t01..... 1.ID •• tylts ..... ) koaaun1ati.n ILI.nten 

aVUlla (.il.BCHIJIB.AOI)'n rouva on tO.1n valkonen venl.ll.1n.n'). 

011 mit.n 011, hallitus on tä.tä kaike.ta .uonnolll

.. sti saanut uud.n vaikeud.n, Jonka holtam1n.n v •• til .rin

oma1.ta ta1 tevuutta. J'0.1t1D Moskovan pomm1 .1 01. ,..arUIIt-

., s.nl al •• 1.iD määrl..... h.1k.ntän7t Ran.kan plAttl.väl.17ttl. puo

luetaa Puolaa - Jos HI'n.KB tlhii.n laakl hän .r.ht71 _ on 

n.ll.la ParU.l... OJl ibM.llhu r.uhaU1D.n, arvo

ka., Jo.k1a valtava Jota •• 1kka. .1 vlÄ.unl. •• tosl •• l. .t

tel ...... ole .1 tä puh.Ua, .1 ta ll1lt.tt .. , .1 tä ravintolaa, 

Jo... .1 .uv1D 0" a1.hl.ta 011.1 llppuJan alla. 1IJfJ. __ 

toJu takavar1ltolntl on var.ln1t1a "p'In .. anut vo' •• lthaa Ja 

~ 1I1I04oJl, .utobu"l_ va.taava v&laentJll1nen lliDn.uU. 
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ja taksien odotteleminen kadunku~ieea vaikuttaa tietyst1 

oudolta. Eilen 011 kaupunk1 ens1 kertaa aivan vajanaiaeat1 

valaistu. Sodan tuntua a lkaa olla ilmaaaa. 

P6r .. 1 on pyaynyt hil jaisena pa1 ta1 sikäli eUI. pun

nan ja frang1n toissapl.1vänä alkaeasa laake. o.akkeet \läl

lä nousivat voimakkaast1 vaataten valuuttojen laakua j a enem

mänkin. Niinpä Banque de Frano 'in oaakkeet nou.ivat toi.

aapiivinä 1000 trangial Credit Lyonnais 'n eräa johtaja joka 

asuu talossaMme san01 pitävänaä .elviGnA että Ranaka pian

kin seuraa Englannin eaim.rkkil. j a antaa frangille vapauten-

aa. 

Kun toisaayönI. kutsutt11n a.eia1in myöakin reaerv1-

luokat 1, 5 ja &, sekä tänäin OS8 8:aa, vl.ennoato 

nakin 3/~:kai tAydellinen. Luultavaati ei uutta o.ittai.ta 

väennoetoa enU aiotakaan to~enpann8 Vaa n on _uruva aa

kel tarvittae •• a yleinen 11ikekannallepano. Hallitus on jo 

per1 plUTii sitten kehottanut ka1kk1a, jo1den "i ole pakko 

j äädä Parii.iin, \lil\l poiatwlaan, j a kaupunki on t&nlin, 

to.in 8U.DJlunta1na, tyhj_pi kuin olen kollcaan ennen nlLhn"'. 

Monet hakeutuvat maa.eudulle ja Parii.in llhettyTill& on 

miltei mahdotonta lö7'l.& vapaita huviloita. 

Llhety.tö •• ä ja _n kaupalli_lla oaa.tol~ on kAp", 

paljon .uo.ala1.ia neuvoje kr.,....... LlLhety." el ole tah

tonut ot'" edeWYa.~ulle.. tatesoor1.ten neuvojen an'-a1.". 
vaan Oll tntYllr', nl1Dltuin uqeakin tan1aJl llhetyatö on teh

nr'. .ano.... taik11le nlllle joita el a1kllD .140 Parl1-

.UIl, llh..... mUla, ve.lakin jo. hell1& Oll raJaaa, tal 

llla'.... ....u41lll. tal alll8k1ll j&r j .. U'". ..laua IlUJ& 
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että volvat ml110in tahanla läht.A. Nlill. sen.ljaan. jotka 

eivät tahdo lähtei ko.ka ovat tl.lUli 1ioiu •• a t ..... ole_e 
x) 

jittän •• t t iyaln avotaen valinnan. TledAn .ttl. Ruot.in ja 

Norjan lähetyat~t antavat var.in kate800rilia neuvoja maan-
"" miehllleen lähteä kohta, ja ruot.alaisia on.k1ll lähtenyt tu-

kuttain ~tverpenin ja Lontoon kautta laivatietl kotimaahan-
xx) .8. Onnekai elokuun loppu on tavalliaeati luoaalaillata 

tyhjin a1ka Parii8i .. a, joten .u~paa ruuhkaa ei enii 

ole o~tettavisaa. Olemme kuitenkin Ruot.in pläkon.ulin hra 

NORDLINGin kansia aop1nee t 111 tl eUi jo. ruot salaiset .aa

vat vuokratuka1 1a1 van, joka hUln tullen jo.tain .at .... ta 

evakuoia1 tä.nne IOdan jalkoihin jAlnei tA, lUk1ll .a&1111118 .11-

hen auomalai.ia. (29/S. Olemme nyttemmin kaik1lle niille 1U0-

aalals1lle, jolden 01011ie Parilli.sa on lUllle tunnettu, 

kirjoittaneet kier1ioklrjeen, jo.sa keholtamma heltl. jollel

vlt tahdo llhteA ma .. ta, llmoittautumaan llhety.tesön 

.an sodan ehkl aiheuttaman evakuolnnln helpottamiaek.l.) 

XrI&nl~llln .u1h1Dkin klytlnnGlll111n toiunpl1ieillln (hil11ä, 

bent.linU y.m.) l~ty.tö on kaik ... a hlljalauude •• a rJht,

nyt. 1lyO. rahallis •• ti 018II1II8 olle.t pakotetut auttaaaan -

polkkeukaelll ••• tl - .uaaalal.la. 01.... niinoll.n koettan .. t 

tehdl ka1b1l 1Il1k1 Oll valla ..... 

ja läh.tJltGn h.nkll8kunDan auttaml.ek.l - tolvoka ..... tt.l 

xl 
&9/8. ~ aao.a18l.en lehden .1llaen tl.to .ttä auo..n 

llU'7.tG Puil.1... 011.1 kallo 1 "out ka1kk1a ParU.l ... 01.
vi. • .... 181.1. -.Jl40111a~ p1a llhtteall:a .... ta .i .U. 

01. "llalaeaaa:a .ivaA oike •• 

u) 
!luot.lA Mlrl.lIja.1l 1"'7"8 J. pUkOlllulaa'U 0.' alk&-

11 U.ua ulk.".hiet.,1Iua 1iolMbianno.. kellDiäu .. , kaik
ki. ~.. olan. noU&la181. poia'-..a .... ta. 
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nlltä tarTlta. samoln koetamme P7a71 alklll mahdolliata 

ael'Yl11ä jUD.1en ja l a iTojen kuluata 7." 'Yoidak.... an

taa maanmieh1l1e olkelta t1etoJa .. tkuatu .. ah4olliauukaiata. 
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l' ). !t I 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Sa la i . 
. , , 

RAPORTTI n: 0 48. 

PuUai ssa . 2'1 p: nä .10 

Asia: .K .. lal.t.l& .... B..lsian.. ... amba .. ", 

.. sadquda . k~ll'C'Uh ..................... .................. . 

KäTin 25/8 Belgian suurlähettilään luona. Hänkin kat .. -

li yleiatilannetta hyvin pia.ä.tl aanoen että jollei lhm.itä 

tapahdu hän ei näe p.laatu.ta. 

itä tul.. Belgian asemaan mahdolli.en solan .yuye .... , 

suurlähettilia aanoi tod.lla uskovansa että Belgla ainakin 

aluksi voi jlä4ä konfliktin ulkopuolelle ja että sen neutra

li te.ttla tullaan rupekto1maan, mutta hän lIlyönal että j oa so

ta jatkuu, t ilanne voi helpostl myöakin Belgialle vaaraantua. 

Hän oli joasain mälrln pahoillaan aiit.. et~ kuningaa 

Leopoldin tunnettu kehol tua ei ollut saanut llllp1llllzapU Taa· 

taanottoa. Minulle on sanottu että a. Englannl .. a .n.mmän tai 

Täh.lIIIIII.n 19noro 1 Uin en tiedä - mutta minusta a. tAAllä 
" aal m1eluWmllln hyvin vaataanoton. joskin si t Q hyvin vähJ.n kom-

mentoitiin. Asia on kult.nkin nlln .ttä aamana aamuna jolloin 

kunlnkaan k.hoUua julaht11n, julaiatl1n lI.yöa aakaaala-TenlLl .. l. 

a.n hYÖkkl'·ättömyyaaoplmuka.n teksti, joka kllnnltti .n.mmIn 

huoaiota. 

Katson ku1tenkin velvolllauud.kaen1. Tl.I.rl.n kl.alt7aten 

aynt,aiaen .aUll1aekal SUOIll..... aanoa. .ttä kun1ng.. Leopold 

JAKELUOHJE : 

~.!.a.:l1..1.D.oeD.o~ ... .............. _ ... 

UE 2 : A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Ta.,allinen. 
Tavallinen ja lIalkll ............ .......... mlnl.terllllle. 
Ei ulkomaaedultuklen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.tuk •• n, mutta ulkoaaiainminl.terilln tiedol

tukoHn. 
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e1 enää ?i1me vuoaina ol e täällä nautt1nut ssmea kuDnioi

tueta, v1el. vähelDlllän gloriaa, a1kä hänellä alkuvuosina 

runsain mitoin oli. Oaaks1 tähän on ?a~ttanut hänen toa1n 

syyt~n oauutensa kunlngatar Astridin 

Ja häntä syytetäån s11t. ettei hän kun1nkaalliseasa perhees. 

s' toki tarpeeksi tapehtuneUt8n onneUolllUUka1en jälkeen ole 

tullut ?arova1aemmaksi. (Hänhin t aaa toiasatal?ena ?ahing01t • 

tui tal?iurhelluasa!) Osakai _ylSakin kuningas lAopoldin DIO

nasti hy?inkin gallofob1nen politiikka ei häntä täillä tee 

erikoisen suositukai, mihin -J6s ?aikuttaa se tosiaaia et

tei hän v1eläkään ole käynyt Pariisisaa ?iralliaella 

lulla. 

011 m1ten Oli, täillä rekisteröit1in suurella sya

patialla kuninkaan keh01tua, mutta sille ei ole annettu aa

mea merk1tystä kuin eräiden muiden ?altlonpäimiesten ?aataa

v111e yrityks111e • 

nlbanottu el p1en1IDiasäkiän ...mäiräaaä muuta 8i tä 

toalas1aa että Suomen osanotto Brysselin kokoukseen oli 

meille ensiluokkalsen tärkeä, koaka sen kautta koko maallma 

tull näkemU.n, aihlnki ryhdin me kuulUlllllla. Olen sanonut 

ylliolevan ?aln senvuokal ettei 11iaksi uakottaisl kunlnkaan 

Julk1eten eal1nt,aiaten her.ttä?än .1nlna. täillli .entapaiata 

huomiota kuln ea1m. ROOSBVELT1n. 

V1Uatq yll.aanoUuUll, minua hieman ihaetJtU etu. Bel

g1an auurllihett1lb nl1n aarettOaliatl painoati Puolan ulkopo

lltlikan Yit..?Uot1.1a erehdyksl& Ja BBCK1n he1lahduts1a, .olt

t1en eriko1sesti BECK1n antiranakala1ata POlit1ikkaa, koska 

loppujen loputai. ku~ usein 
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todennut, Belg1an u.lkopo11t11kan v1tmeaika1nen Johto ja .en 

diplomat1a eivät suinkaan aina ole olleet Ranskan pol1-

U '1kelle suopeat. .Aabaa.adööri meni niin p1 tkälle että hän 

sanoi että jo. hän nyt 011s1 ollut ranSkalainen, hän 

alunperin 011.1 sanonut Puolalle: W<ffo1takaa nyt omat as 

ne" • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ rarUsissa elokuun 

~ 11: .4. 

'f 
- I l' : 

~ C 
Ulkoa.ialnm1nlsteri~~----~~~--~-------

H elsinki. 

lähetän täten kunnioitt aen Ulkoasia1nm1niste-

riölle raporttlnl ParHs1sta n:ot 

käs ittelnät allama 1nittuJa a iheita: 

l'! :o 4. : Ratka1sua odotettaessa. 1. 

~o 50: Ratka1sua odotet t aessa . II. 

49 ja 50 , jotka 
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p ~ 1 1 1 SSA OLEV A LÄHETYS/Nl. .5-a-1 liU nen. 

RAPORTTI n: 0 .. 49 .• 

l'1;U"Us~ s sa .. ~ . p: nä e;1.o 
.. Yfj 'ttC, 1. 

kuuta 19 ~9-.--
ly ,. i 

'i -

Asia: Ratkaisua odotett aessa, .0 •• 1. -',--\ 1 V~:JjO 1' •. A 

.-.--_ ......... _ .. _-_ .... ..... __ .. ... .. .. - ..... .... ..................... _ .... ....... __ .. . 5' I C6 ... 
............ __ .............. ..... .. ........................ ............ ... .. , ....... __ ...... . 

Soitin eilen aamulla kansliapäällikölle minist eri VOION

MAALtI saaden häneltä muutamia poliittisia uutisia. Muuten kes

kus telumme kosketteli par haasta päästä käytännöllisiä kysymyksiä . 

Olin samanaikaisesti myöskin puhelinkeskusteluasa sekä 

ministeri GRIPENBERGin että asiainhoitaja NUMELINin kanssa. Klo 

1/2 la kävin täkäläisessä ulkoasiainministeriösaä EUrooppa-osas

ton päällikön ministeri • CIiAT 'n puheilla. Tästä käynnistäni 

t.tn seuraavan muistiinpanon. 

Odotellessani pääsyä hänen _ uheilleen tapasin Hollan

nin läb.ettilään IDUDONin, maansa aut. ulkoministerin, joka ar

vosteli tilannetta hieman valoisamm1n perustellen tätä käsitys

tään seuraavasti. Jos HITLER todella olisi tahtonut sotaa, hän 

olisi sen Jo alkanut eikä jättänyt toisille monta kallista 

päivää valmisteluihin. Muutenkin hän arveli että yleinen diplo

maattinen tilanne on muuttunut HITI&liä vastaan. Hän ei voinut 

kyllin ihailla Ranskan kansan rauhallisuutto. ja arvokkuutta tä

nä vaikeana aikana. 

ROCHAT kertoi .ttä eilen illalla rlITLiR keskustelles

saan HENDERSONin kaDssa kylläkin 011 pitänyt kUnni kalkista 

JAKELUOHJE : 

• • •• r • •••••••• •••• ••• • ••••••••.••••• •• • _ •••• •• ••.••••••••••••••• r . ..... • • .... ••• • •••••••• • • •• 

............ .. ...... X.a.vallwn ................. ........ ............. . 

- -......... __ ._. _ .~ ..... _ ..................................................................... . 
UE 2 : A • • 

Jakeluonjemalleja : 

Ta.alli .... 
T a.allinen ja II...... . ....................... mlnl.terlllll •• 
EI ulkomaaeduatukMn tledoltuk.lln • 
EI ulkomaudu.tuk ..... mutta ulkoul.lnminl.terlOn tledol

tukelln. 
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olaa koskevista v aatimuk sista an, mutt a toiselta puolen 

hän ol i sitä mieltä että kun hän ei ollut kohta sanonut 

e1 j a koska on luultavaa että hän vastaa ki rjallisesti 

niin toiveita on olemassa. Kun hänelle sanoin sen minkä 

WUDON juuri oli minulle sanonut (.ka tso ylempänä.) hän li

säsi, et t ä nämä tärkeät päivät ovat olleet ei ainoastaan 

sotilaallisten vaan myö skin diplomaattisten preparatioiden 

kannalta erittäin t ä rkeä t länsivalloilIe. Hän vetosi ok1on 

viimeisiin t apahtumiin. samoin Es pan j aan ja ennenkaikkea Ita

liaan,. jonka sotilaalliset valmistelut heidän tietoJensa mu

kaan ova t vast a alkuasteella. OCEAT edusti suuressa määrin 

sitä kantaa jota olen koettanut selvitellä rapo r tissani n:o 

46 . s .o. että. JilTIBR ehkei toivokaan IDSS LlNIn yhtymistä 

mandolliseen sotaan sen a lkuasteella. 

Lähtiessäni sanoin hänelle. "tte s11.s katso tilan

nett a t oivottomaksi?- mihinkä hän v stais. " En suinkaan. 

toiveita on". 

Sen Jälkeen kun eilen puhuin puhelimitse kansliapääl

likön kanssa, olemme jatkuvasti voineet todeta että lähetys

tön aikaisemmat vaikeudet puhe luihin ,.m. nähden ovat hel

pottuneet. Olemme uudistan.et sähkeitse pyyntömm8 että SBDY 

antaisi määräykaiä. laivoilleen ottaa matkustaJia ulkoa yli 

t av lIisan määrän. 

Eilen on pantu voimaan Joukko vientlkieltoJa. Joista 

sähkeitae ja kirjallisesti tiedo1taDllle. 

SUomalaisten kävijöiden luku v&henee. useimmat turia

tit ovat Jo lähten.et. 

x 
x 



• 

Tänään i stui 

dineuvos,. joka tuli 

dettamme tilanteeseen. 

luonani toista tuntia Puolan amba.asaa-

ambaaaadöör1n8l puoleata ut~lemaan auh

Annoin hänelle lyhyen expoa"n aiitä 

miten meillä suurin piirtein katsotaan tilannetta. noudattaen 

luonnolliaesti tarpeellista varovaiauutta ja &l.leviivaten 

eräänlaista kevennys~, 

p1muksen jä.lkeen melllll. 

Jota Moakovan Ja Sakaan välisen 80-

enai he~el1ä tunnettiin kuin myös 

vakaata aikomustamme aäilyttu., tuli mitä tuli, neutr&l.1teet

timDUh 

Siitä mitä a.bassaadineuvos minulle kertoi pi4än 

tärkeimpänä ilma ttaa että hänen sanojensa mukaan Puolan hal

litus katsoo että mainittu sopimus ensi käde.~ on katso~

t ava MOskovan puolelta tehdyksi p~olUBtustarkoituksaasa. s.o. 

vakuudeksi siitä ettei Saksa byöklålä sen 

ei sitä tea missään tapauksessa - jos s11le koituu vai

keuksia idässä. Tästä käsityksestä on hänen mielestään to

distuksena se että Varsovaasa tiedetään venäläisiä. joukkoja 

olevan suStaelllsesti vähän keakitettyinä Puolan rajalle 

(tästä enemmän seuraavassa raportissa). 

Toiseksi ambassaa41neuvos sanoi ettei heillä ole mi

tään tietoja siitä mitä mahdollisesti Venäjän ja Berli1n1n 

vä111lJl. on aovittu keskusteluiasa ja neuvotteluiaaa ennen 

sopimuksen aynt1lL. mutta hän ei ollut kuullut mitU.n .. 1-

lsiata Joka vaaranta1ai SUomen .. ..,-. Hän lupaa1 kuU.nk1n 
:? 

minulle i1mo1t~... joa Jotain aHti. uiaata kuul ... 

Sen Johdoata että on ollut huhuja l11kk .. ~ .t~a 

Yhdynalta1n auurlJLhettUl.a BtlLLI'!r'l 01181 koettanut a&lllla 
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Ranskan hallituksen vaikuttamaan VaraO'Yan halUtut.en sl1DiL 

miel essä että tämä t ekisi myönnyt.yksUL. ambaaaaacl1neuvos sa

no i pitävänsä näitä huhuja tä;yain kekaitty1Dä. koska ens1nnä-

kin BULLITT on yhtämittaisessa yhteydessä olan suur lähetti-

lään kansaa. jonka selän takana hän varmastikaan ei pelai

si, j a t oiseksi senvuoksi että koko ROOSiVELTin pOliti1kka

hana jonka lämmin kannatta ja BUU.ITT Oll. perustuu juuri 

siihen pOlitiikkaan jonka tunnuksena on että demokratiatldn 

oaottautuvat vahvoiksi. Hä.n sanoi jopa että hänen mielestään 

BOOSEv.iDTin uusintavaali on tästä politiikasta oleellisesti 

riippuvainen. sanoipa hän leikillisesti että paraa g arantla 

ROOSli:VlU.Tin uusintavaa11n takaamiseksi ollsl sota :luroopusal 

-
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Se eräänlainen optimismi joka vallitsi eilen (30/8) 

aamul la alkoi päivän kuluessa hä1vetä. Siihen vaikutti kait 

osaltaan tieto että Puola olisi kutsunut aseisiin huomattavia 

uusia joukkoja vastapainoksi Slovakian sotilaalliselle valtauk

selle Saksan taholta. MyöhUn illalla soitin ministeri G.Rn'll:N

BERGille. j oka 011 äärimmäisen huolestunut tilante.sta perus

taen. tämän käsityksensä siihen että. XIlg1annin hallituksen ei

linen vastaus on niin jyrldåL että. 011 pe1ättäviaail. välitöntä 

reaktiota erliinistä. Soitin tästä vielä puoliyön aikaan Puo-

1an suurlähetystöön. 

joa kohta lisättiin. 

josta minulle tämi käsitya vahvistettiin 
nooti.saan 

Jnglannin (Puolalle antamasta uudeata va-

kuutuksesta punueas&mme. sanat "Jumalan kiitos-. Katsoin vel

vollisuudekseni viea huolimatta ~öhäis.stiL hetkesU. soittaa 

Oslon lähetystöön. Jossa sain tavata toht, PAKAST.AHT1U. jolle 

ilmoitin vakavan huoleatumia ..... 

Joa kohta reaktio ei 01. ollut ainakaan vä11tÖll on 

mielestäni ku1t.nkin s~& olla perin huolestunut tapahtumien 

kehityks.a. ei ainoastaan sen vuoke1 .ttl Puolen hall1tua 

e1 voine suostua mu1h1n n.uvottelu1h1n ku1n taaa-an-01a11n Ja 

JAK~LUOHJE : J.k.luohJem.II'J. : 

.......... T ..... tJJ.u.n. 

UI 1: A" 

T.valllnen. 
T .... III ... n j. lIalk.i rnlnlettrllllle. 
EI ulk~n tItcIoltublln • 
Ei ulkomtatduatvk!!n, mutb uIk-"'lnmln'-ttrl6n 11.001-

tukaIIn. 
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että HITLER puol estaan haluaa etukäteen lupauksia joihin 

Puola, .Kng l anti j a Ranska eivät voi suostua, vaan myöskin 

seuraavasta s yystä. 

Käs i t ykseni mukaan keskit tyy kiinto Juuri U1l.J. 

he t ke llä niihin neuvotteluihin j oi t a Saksa ~ MOskovassa. 

Onhan ilmeistä että rlITLER senjälkeen kun hänen diplomaat

tisen asemansa vahvuus vlims päivinä on heikentynyt, koet

t aa saada Moskovan luopumaan detenaiivikanna ltaan Ja anta

maan suoranaisia positiivisia lupauksia Saksalle. ästähän 

on todistuksena se että ilmeisest i Saksan painostuksesta 

Tass eilen antoi maailmalle tiedoituk:sen että venäl.iUsUL 

Joukkoja kootaan Puolan raj alle. Aivan rIippumatta siitä 

ko tämä totta vaiko 

l1nan. len alkanut 

ei, on se uudelle tilanteelle oIreel

pelätä -sitäkin että riXrLIR saadakseen 

uuden valtin s.o. saadakseen Meskovalta kouraantuntuvia 1u

paulcala on valmis myönnytyk.a1in toisten kustannuk_lla. On 

suorastaan pelottavaa kun Diplomatisohe Korrespond~ eilen 

kirjolt'taa, ettei tule unohtaa että sovjetvenl.1iL 1919 oU 

yhtä kiinnostunut kuin Sakaakin siitä mitä Versail1es'issa 

tapahtui. TiLten Saksa tHmHDbetkisen intresainsiL TUOkal k11-

hoittaa VenäJIä sent&pa1sel1e saal11njaolle Versail1es'in rau

nioille josta puhuin raportissanl n:o 46. Tämä Saksan dip

lomatian takt11Jcka on mielestäni erittäin vaaral11Den e1 vl

b 1mh meidän kullllall._. 

Toivon että DiL1aal anDR8tuksissan! ereh4Jn, mutta 

olan katsoDnt va1vol11auu4aksani n11stl huomauttaa vars1Dk1D 

kun rupean pa1kMMmlln että BITlBR1n wkärsIT1l11ayys- Jalkaa 
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noottienvaihtoa Lontoon kanssa voi olla peräisin siitä että 

hänen täytyy saada ensiksi neuvot telut oskova8sa valmiiksl 

ja ilmeisesti I/lYöskin saada varmuus sUtti että uusi sopimus 

todella ~oskovassa hyväksytään. 

x x 
x 

ola1aiselt a taholta kuulin että ainakin lmglanti .. 

mutta ymmärtääkseni m;yös Ranska ovat Roomassa asettaneet suo

ran kysymyksen MUSSOLINIll., m1.ldI. hänen kantansa on oleva, 

Jos sota syttyy, ja että he ovat antaneet hänen ylJllllärtää 

että he eivät tule suostumaan mihinkään puolina1aeen neutra-

1iteettiin vaan vaativat selvää ~.nDanOttOa. 

Tapasin eilen sattumalta ~ henkilön Italian ambaa

saadiata.. joka minulle koetti väheksytt Bapanjan uutta a8eIl-
etU 

netta välttäen Jopa !FRANCOn täkäläinen suurlähettUäs tolasa-

iltana Italian suurlähettiläälle oli sanonut FlUNCOn neutrali

teetln ei lainkaan olevan selvän. Luul1ain puhuteltavani ereh

tyneen tässä. kuin m;yös si1n.lL et tä hän ei erikoisemmin usko

nut MUSSOLINIn väl1tysto1m1ntaintoon. UUdistan tosin minkä sa

noin rapor.t18sani n:o 46, että Italian amba8saa4in tehtävä 

ei suinkaan ole tUllI. helppo. 

x 
x 

Tle'" enai ldL4_ lAhte •• tA. etu v1_ pUv1D& on 

Ranskaata kulJetettu huallattaT1a 1III&r1& .otoatarv1kkeUa var.1a

ldJl Turkld.1a JIIl". 111'0. Rumln' __ • oTusoalaw1ua Ja n-e'khlD. 

... JdLait~ .l1;l '1'Urk1n u.kD111auu.. 18-

~a1l.o1u. GIl taattu. {TIIIILIl Oll anoat "enU B'IlJlUW 
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yleisesikunnan sen osaston päällikkö, joka valv oo sotatarpei

den sallimista ulkomaille.) 

x 
x 

s täkäläinen lehti kertoo tänään Tukholmasta saama

naan uutisena, että siellä vallitsee hermostuneisuutta koska 

• muka olisi päästy selville siitä että BerlUn1n Ja oskovan 

välisissä neuvotteluissa myös olisi puhuttu Ruotaia vastaan 

tähdättå"vistä tOimenpiteistä. Joiden laatua ei kuUenlt.aan mai

nita. Sama lehti k.~ myöa Tukholmaasa oltavan levottomia 

• 

sUtä ettei Saksa ole otsin hallitukselle tehllyt samanlais-

t a ilmoitusta neutraliteetin kunnioittamisesta kuin se on 

nyt Belgian. Hollannin Ja Sveitsin hallituksille. Ruotsin 

hettiläs sanoi minulle ei saaneensa mitään vahvistusta näll-

le tiedoille kotoaan. 

.S. Tämän kirJoitettuani kysyin Puolan ambasaaa4iata. 

onko heillä vahvistuata venäläisten JoukkoJen keakitykses~ PuOlan 

rajalle. Vastattiin. ettei heilliL viellJdUl.n ole mitlUi.n muuta tie

toa asiasta kuin Tassin komDllDike .. 

Kun kya)rin. eikö 01. pellttlLvias& .ttä Berl11n1 neuv9ttel_ 

Moskovan kansaa kouraantuntuT1ata lupauka1ata kuten ylempänä olen 

•• ittänyt. minulle vastatt11n: -a' •• t tort probable-) (-•• on hyvin 

mahdollista-). 
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Ulko siainministeriölle, 

H e 1 a i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasia1nministe-

riö11e r aporttinl Pariisista n :o 51, joka käsittelee 

a ihett a : 

Ratkaisua odotettaessa. III. 

~, 
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/Y/?- J7 ~ Asia: .... Ra'tkaisua odotettaoua. lU. 

Salainen. 

Senj älkeen kuin edelliset raporttini (n:ot 49 j a 50) 

oli kirjoitettu olen koettanut erikoisesti tu'tkia eräitä käy

tännöllisiä kysymyksiä. 

Täällä on näet liikkunut erilaisia huhuja siitä tulee

ko Ranskan hallitus Jäämäijn, jos sota syttyy, Pariisl1n, vai 

siir'tyykö se muualle. Aräät virkaveljeni ovat täs'tä olleet 

Joasain määr1n hermostuneita - ovatpa udelleet asiaa jopa 

liuntiukse1ta, Joka on ilmoittanut ei saaneensa asiasta Ranskan 

hallitukselta mitään tiedonan'toa. minkä vuoksi hän ei katso 

olevan syytä kutsua kokoon lähetystöjen päälliköitä (voisi tie

tysti sitäpaitsi herättää hermostuneisuutta ParUsissa Jos tä1-

• lainan kokous pidettälsi1ll). Olen nytteDllll1J1 aivan varmasta lih-

teestä saanut tietiUf. etU hallitus ei tällä hetkellä suunnit

tele muuttoa, vaikka tämä tietysti ajanpitkIän voi . käy4ä vält

tämättGmlLltai, mi.... tarkoitukse... ~öa Jo on hallituksen puo

le1'a Toura'1ll seu4u1l1a tehty valmiatavia kyselyJI.. Omaata puo-

1e.tan! luulen että hallItus pltLl Parii.in 1lmaauoJaa nlin 

ettektilviseDi ettA .e pit&l Parl1a11n Jl&m1atä turval11a1mpa

na. On IVÖ.kU. niltä virkavelJ1J., Jotka ovat ajatelleet _t-
JAKELUOH"'E: 

......................... ~p.§1.liAo.... ....... ...... . ..... .............. . 

•• :'4. 

...... uohJ ..... n.ja : 

T-'I ...... . 
T-'II_ ja 1 ...... 1 mlnlattrlllll .. 
EI u.omuedu8tukHn tltdoltukalln • 
EI .~ ..... mutta ulk ...... nmlnlattriOn tItdoI· ......... 
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taa mahdollisimman pian jonnekin ariisin ympäristöön. rroto

kollassa on minulle sanottu suoraan että näin ei pidä me

netellä vaan että on parempi jäädä toistaiseksi Pariisiin 

j a odottaa kunnes mahdoll i sesti hallituskin muuttaa. ~uten

han voisi tulla pakotetuksi tekemään kaksi muuttoa, jot.pait

si ei ole taattua että aaUlllllksesta kaupungin ulkopuolella jo

ka päivä pääsisi palaamaan Pariisiin. Näinollen ei lähetystö 

toistaiseksi täasä suhteessa tee mitään. mutta on syytä tie

tysti Helsingissä harkita millä tavalla lähetystön on mene

teltävä jos muutto ehkä tulisi. ~a virkaveljeni on nyt 

jo saanut hallitukseltaan ohjeen seurata hallituata, jos se 

muuttaa, sekä jättää ariisiin lähetyatöä ja evakuointia 

vomaan pianempi kanalia. 

Sen johdosta että Huf'vuClata4abla4et 26/6 sisälsi säh

ke.n rariisiata. joa.. kerrottiin että SUomen ja Buotain lJL

hatystöiaaIL -"IwIet' taulll:t Ja IIIIlUt anoaaine.t on pakattu 1&&

tikkoihin y.m., haluan mainita ettei täm& pidä paikkaan .. 

• ltumpa1a.an kaan llJ.h.etystöön nähden. MihinkiUin sellaisiin bAtäi-

siin totmsnpiteia1in emme 01. ryhtynaat. MOlemmJaaa lähe~a

töiad harkitaan kuUen.ld.n tlnäl.a, oUaiko syytä ryhtytL tA

mlD.tapaiaiin 'Yuokeino1h1D.. ftmIL koskea varaSnkin Buotain lJl

ha~.tö&, Joa.. on anokItaita gobel11na.1a y.m. Suo_n lähe

tystöä tlll& koskea väb.,,'n koska talo ei ole mei4&n .1. 

koska lJLhety.tö OJII1atu tuak1D. ma1n1ttavaaU arYokaat. tava

raa (ka1kld. arvoldc .... et huonekalut y.m. l.I.hettllU.n .aunJlOII
.. kuu.lllv.t Il.hattUUlle). 

o leIl ~aJdn pulDumt Bu.ota1Jl IiLl1aVatöA kaua. ma-
40111_at. .ot.nDautuk ....... Eoaka tl.lla1aat 'Yalamtuk_t oyat 
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liärettömlLn kalliita mikäli niitä" ollenkaan 'Voi saada Ja 

koska Suomen hallituksella ei ole omaa taloa e1ldL sen ar

vokkaampaa omaisuuta tii.ii.llä{ ol1si sellainen vakuutus varsin 

turha. Ruotsin lähetystö katsoo asiaa samalla tavalla. Mitä 

henkilökunnan yksityiseen omaisuuteen tii.ii.llä tulee, tulisi 

sellainen vakuutus lUan rasittavaksi. Jos Hel.siDgisBä ol

laan yllii.mainittuun nähden toista miel~1 eaanemme ohJeita. 

Käytännöllisistä aaioista puhuen tAte~ lyhyesti et

tä Pariisissa nytt8Dll11n voi sanoa kaiken el.ii.mä.n sl1~tyn .. n 

aotatilaiseksi. Senjälkeen kun sanomalehdistö Ja radio ovat 

sensuroidut on vaikea saada muita kuin virallisia uutisia. 

Se seikka että ariisiasa on erikoisen tehokkaaati 

jo nyt ryhdytty tällaisiin toimenpiteisiin riippuu käsityk

seni mukaan kolmesta seikasta. ens1ka1lda sUtä että. on 

haluttu näyttää kansalle että organ1satio to~ (Ja täytyy 

~öntää että Siirtyminen sotatilal~ e'KmlJu on tapahtunut 

hankauksitta, seikka Jota ei voinut kokonaan väittää.. viime 

vuoden syyskuussa); toiseksi koska siten tahdotaan oaoittaa 

aaksalaisille että nyt on tosi kya ... 81j ja kolmsnneksi 

eenvuokai että Ranskassa eUl. noin , miljoonaa ulkomaalais

ta Joiden toiminnan kontrollo1m1nen tällaisena aikana Jo etu-

1ål teen on ymmIf.rret tä "'i ..... 

P.s. l/i. On tllla hetkellI mahdotonta .anoa. sota 

Jam ei enlä ole "'ältetU"'i.... va!kutt..... JIIluttuaa1l1 .11-
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hen mitä ylempänä olen .aittänyt. 

iime päivinä on neuvostamme joukko suomalaisia taa

sen lähtenyt maasta , varsinkin .oelgian ja Englannin kautta. 

l 'l1h1n nähden j otka t änne vielä jäävät olemme voineet lai t

taa jotenkin täydellisen luettelon. Asianlaita on se että 

v st a maanantaina t . k . 4 p:nä lähtee Ruotsista ensimäinen 

evakuointila iva Johonkin Ranskan satamaan. Arvellaan sen 

van täällä vasta noin 8/9 . Tässä ensimäisessä 1 iv SSa on 

paikkaa. 300:l1e, mutta ilmottautuneita on jo kaksin verroin. 

Tästä huol 1matta on maille luvattu mahdollisuus saada si1-

hen 1 ivaan vaikeimmassa asemassa olevat kanSalaisemme • 
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Ulko siainministeriölle, 

H e 1 s i n k i. 

Lähetän t ä ten kunnioittaen Ulkoasiainministe-

riölle rs_orttini ParHsista n:o 52, joka käsitte

lee aihetta: 

SUurten t apahtumien kynnyksellä . 

UI II: A" 
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RAPORTTI n:o 5~~ . 

Pariisi ssa 3 p:nä kuuta 19 

A s i a : Suurten t apahtumien kyn

. nyksellä • ....... 

J{ . 

, • .,j iA 

anen ~aavassa raportin lllUotoo~tiinpanoistan1 
syyskuun 1 p:ltti.vsen puhe Iin sanoman. jonka syyskuun 2 p:Dä 

klo 22 puhelimessa luin Ulkoasiainministeriön päivystävä 11 e 

virkamiehelle: 

SyySkuun 1 p:n tapahtumat. 

Kun kansliapäällikkö tänä. aamuna noin klo 10.30 Rans

kan aikaa soitti Helsingistä kertoen siellä jo kaupungilla 1e

vitettävän lisälehtiä sodan syttymisestä - täällä sensuuri on 

pidättänyt paljon sitkeämmin ens1mäisten hälyytysuutisten julk1-

suuteen tulon j a kun hän kysyi minulta mille kannalle Rans-

ka aaettuu, en tähän kysy~kseen voinut vielä vastata.. 

Hantittuani . eri tahoilta tilannetta valaisevia tietoja 

saatolll noin klo 13.15 (edelleen Ranskan a1kaa..) ilmoittaa mi

nisteri ERKDLLI puhelimitse seuraavat lisätiedot. 

Kahdeksaa puolalaista kaupunkia on ilmasta pommitettu. 

Puolan ambaaaaadineuvos ~ertoi . 80i ttaneensa Varsovaan viellI. 

klo 9 tänä. aamuna SakS8ll halld. jolloin langan toiseaaa pääs

sä. oleva Puolan ulkoministeriön virkamies 

sovan yllä Juuri alkavan. 

JAKELUOHJE: 

T.av.all1Den. 

.,. 1 : ... 

J.k ........ J ..... I .. ja : 

TavalII ..... j. lI ..... i mini.......," •• 
EI ulk--"""'" tIedoItuUIIn. 
EI ulko ..... tdu8tuk_. ""'"" ulkoul8lnmln ......... Iltdoi. 

tuktIIn • 
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Ambassaadineuvos totesi kuinka oikeassa olimme kun eilen 

keskustelles samme elkäsimme riITLERin hesit tion riippuvan enää 

yksinomaan saksal ais-venooläisen sopimuksen r atifioimisest a ako-

vassa. ruolan tietojen mukaan 011si Saksa ant anut mskovålle 

vastapalveluksena vapaat kädet eri suunnilla j a päinvastoin kuin 

ai kaisemmin hän luuli niitä annetun !oskovalle myös meidän 

mallamme. ( Tähän ministeri ~RKKD vastasi varmasta lähteestä tie

tlvänsä. että Suomea ei ole Saksan pUOlelta myyty.) 

Ruotsin sotilasattasea oli sotaminist eriössä kuullut että 

pomm1laivastot j a samoin rajahyökkäykset toistaiseksi ovat olleet 
x) 

heikot, minkä vuoksi olisi vielä a jateltavissa että HITLER tä-

män peloteelun jälkeen olisi valmis neuvotteluun. 

Samalle henkilölle oli niinikään sotamin1steriössä sanottu 

että Ranska ei luovu senteeataan muilla ehdoilla kuin että 

HITLER eroaa ja T~elcko-Slovak1a reati tuoidaanl 

Saatoin vielä minister.1 ERKOLLi: ilmoittaa, että hallitukaan 

aamuinen kokous juuri 011 päättynyt ja että hallitus oli päät

tänyt julistaa yleisen liikekannallepanon tästä päivä.stä sekä 

että Ranskan parlamentti on kutsuttu kooll •• 

Ministeri XilDB auggeatiosta olen Ruotsin lähettilään kana

aa puhunut silti että muo4oatais1mme plenen pohJolmaate.B libet

til.äar7hmiLn. joka kokooDtuia1 lliUl.A:o.öll1a .. t1 vaihtamaan tietoJa 

Ja mieliplteiti. 

'l'äbJln kertoi Ruota1a l&bettllls ~öbenpb aaane .. a ~1-
masta VahTistukaen. 
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. nlsterl ..:.RKXD kertoi ei pääsevänsä puhelimitse Lon

tooseen ja pyysi minua asettumaan yhteyteen ministeri GRIP.EN

m:RGin kansaa.. Tämän te1nk1n klo 14,. mutta ministeri GRIPli:N

BERG ollldn sillä vä lin päässyt Helsinkiin. Hän luki minul

l e sen puhel1nsa noman minkä bä.n oli aikaisemmin lukenut pu

helimitse kansliapääl11kölle. 

Totes imme olammat että reap. kaupunkimme ovat ihmeelli

sen r~lliset J a vahvat päätöksiss&än t aistella yhtenä mie-

henä. 

Puhuimme myöskin erinäisistä käytännöllisistä toimenpi

teistä maanmiest emme kotiuttamisesta. 

x x 
x 

Noin klo 15 soitti toh. NUMALIN Brysselistä kertoen 
vähiin 

m. m. että Oslo-'Valtioitt8D. lähett1l.äskokouksesa8 / aikaiseIllll1n 

Bel&1an ulkoministeriön taholta ilmoitettiin hei4ä.n saaneen 

luotettavia tietoj a siitä että Italia pysyisi neutraalina. 

x 

Puhelip s'PP" 

a/i. l~i. kl.o aa (lAppo). 

"uskunta kokoontui til.DiliLn. Ol.1ll lehterUa. DALADTljlitn 

]iIUhe otettiin vaataan .uuria auoaionoaotukaia. &r1koi .. at1 pa

nin merkille et~ kommunistitkin ottivat D&1b1n auosioaoaotuk-

81in oatentaUiviHsti 0 .... 

DALADIiilIl'Jl puU_ta kl:d Um ett.i mituzl lopull1ata 

ao4aDJull.tuata taikka aotato1m1a alk-.1eta BanskaD '7 7 'eM 

pJOlelta T1ell 01. pl&te"T. '1'IIIIL to81 .. la •• ".kuta ... t-
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on kaikissa piir eissä se käsitys vallalla että 

olisi t cl1tonut hyökätä täydellä voimalla i>uolan 

se olisi t apahtunut vall an toisin kuin mikä tähän 

ollut asianl ai ta,. on täällä jälleen herättänyt toi-

veita. Tosin sekä ~olan suurllhettiläs että ulkoministeriön 

pOliittinen päällikkö minulle s anoivat,. että 

r ajoilla on tänäänkin ollut" mutta j ä lkimäinen lmten myös 

til sv i ranomaiset ovat meille vakQutt aneet näiden edelleen 

leen varsin r ajoitetut. Tämä kalkki tekee sen että löytyy 

niitä, m.m. eräät skandinaav iset virkaveljeni, jotka luu levat 

Jonkun valopilkun vie l ä löytyvän. Tätä käsitystä vahvist aisi 

~öskin 

tisesti 

di1l8 

se tosiasia että tänään kamarissa edusmiehet freneet

osottivat suosiotaan niille pääministerin puheen koh

joissa puhuttiin rauhan mahdollisuudesta vielä t älläkin 

hetkellä • 

. 'otean että täällä on miltei mahdoton saada mitään 

varmoj a tietOja, koska sensuuri on armoton. Lehdet ovat 

jää tyhjemmät j a täynnä fraaseja;, mitään sähkettä ei tänään 

ole tullut Hels ingistä eikä monesta muustakaan pääkauPWl8is

ta lähetyst öihin J.n.e. 

Kävin tänään klo 16,,30 Jättämässä ministeri CHARVB

RIAT'lle ulkoministeriön kiertoaähkeen C 36 mukaisen tie40nan

non kosk. pu.olueettoJllluttBIIIU. Teisen sen suullises~ mutta JIL

tin samalla pienen kirjallisen JIIli.tion. Ministeri ~ 

RIAT .anoi aavistaneenaa Jo soitt .... ani ett.. tällaisen no

tifikation tekisin. BIn otti sen ilaelsella tyy4ytyk.e1l& 

vaataan kuUenkaau 81iDOllatta IIImta kuin etv. bän. 011 aita 

04oUamtt. Buotain l&hetUlh. Joka 011 tehnTt HIII8D 46-

-.roba hiuka alkala..ta. anoi T .. taanotoa bliAeU. 011 .. 
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saman kuin minulle. Lisäsin l uonnol isesti minist eri CHARV6-

RIAr tlle et tä t ulemme t ä tä ehdotonta puolueettomuutt e 

kin voimin puolustamaan jos s itä loukataan. steri HÄN-

INGS oli sanonu t samaa. 

Tämän j ä lkeen keskustelin minis t eri CHARVERI Tt n kans

s a l yhyes t i - hänellä oli h i rmuinen kii re - t i l ant eesta • 

~aitsi minkä j o mainitsin sot toimien j tkumisesta, hän 1i-

säsi ei saaneensa mitään sell aista t i e toa j osta voisi 

t ää Saks an sot i l asjohdon pysäyttäneen s ot at oimanpiteet. 

päät

mikä 

oli eilisi1tana 3ngl annin j a Ranskan suurlähettilä iden von 

RIB TR il1e tekemien esitysten ehtona. 

Kysymykseeni onko tullut mit ään vahvi stusta tiedoi1-

le että venäläisiä j oukkoj a olisi keskitetty Puolan itära

jalle, minist eri CHARVERIAT sanoi tiet ävänsä vain sen m1nk:ä 

Taas asiast a oli ju1aiasut. Tät ä asiaa t utkin er ikoises ti 

j a jatkuvasti. 

Kolmant.een kysymykseeni , miten on t u1kittav Italian 

hallituksen kOmmunikea. Jonka lmlkaan Italia ei t ule tekemään 

"sotilaallisten operatioiden alotetta". ministeri ~~AT 

vahvisti t äällä yleensä vallitsevan käsityksen että tämä kom

munikea on annettu HITLERin tieten j a että sille on annet

t ava vain provisoorinen merkitys (li8ään: 5.0 . siksi kunnes 

HITLER a1.i:oo se1 viytytl. Puolan kysymyksestä) . "MUSSOLINIn to

dellinen kannanotto tulee vasta ~öhemm1n aktuaa11seksi". 

T1edän nyttemmin v rmnudella että Snglannin ja Rans

kan hallitukset OTat Roomassa t1edustelleet MUS OL!NIn 

~iden tietojen mukaan ~ann1n hallitus 011 sanonut jopa 

Taativanaa Italian .. ettum1sta suoraan joko vihollisen taikka 

lInalvaltojen puolelle. 
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delleenkään ei ol e mitään tietoa siitä t ul eeko Rans

kan hallit us muuttamaan rar i i sista. 

Koska täällä olemme kuin säkissä t ap sin dus kun-

nassa useimmat virkaveljenl j a kaikki v a li t tivat sam a - pyy

sin puhelimessa että nelsinglstä tledoi tet t ~isiin meille kaik

ki ensiluokk~iset tiedot tilanteen ehltyksestä • 

~inlsteri CHARVERIAT sanoi tänään Ruotsin lähettilääl

l e että Italia tämän viikon ikana on osottanut palJoa kon

s11iantimpaa suhtautumist a Ranskaan kuin aik isemmln. Ruotsin 

lähettilääl1ä oli se käsi tys että W OL:lliI j a tkuvasti koet-

taa vaikuttaa HITURiin j e ttä täten on selitettävissä Sak-

s an sotilaallist en toimenpiteitten t ähänastinen pidättyvä isyys e 

Ranskan hallituksen mahd . uusmuodostumisesta on ol amas-

s huhuj a mutt vain huhu ja! Kerrotaan että m.m. BONN 

olisi niide n joukossa Jotka lähtisivät. Tähän loppu i puhelinsa-
noma • 

Se mielestäni 

x x x 
epäoikeutettu optimismi joka valli tsi 

vielä eilen mutta jonka oikeutusta minun 011 vaikea as i a l11-

sesti kä sittää häipyi t änä aamuna kun ariisi heräsi sunnun-

t aitunnelma sa j a ikäänkuin turtuneena, J tieto tuli Xng-

lannin hallituksen antaneen Sekaan ha llitukselle vliceisen ul

t imatl1visen deklarationsa ja kun koht a '5enjlllkeen puhellnra

dlo ilmoitti Bnglannin hallituksen. Saksan hallituksen vastauk

sen puutt-e.saa . klo 11,.15 ( Ranskan aikaa) .. UttäD.e8ll olevansa 

aot-atilassa Saksan kanssa. 

Klo 1,10 Ranskan aikaa soitettiin Helsingin Ulkoasia1n

ministeriöaU Ja kysyttiin, onko Ranakan vastaava ilmoitus Jo 

tapahtunut. Saatoin täb&A vain sanoa että odot1ouu 
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t ä t ä tietoa mutt a ettei se vielä ollut meidän korviimme 

tullut. Soitin kuitenkin heti Ravasille, josta ilmoitettiin 

juuri tiedoi tetun että Ranskan suurlähe\tiläs Berliinissä n. 

klo l~,~O 011 Jättänyt samanlaisen ilmoituksen ilhel.m&traa

selle. Sähkötin heti tämän muk isesti Helsing in Ulkoasiain

ministeriölle (sähke n :o 1 2 ) • 

Kävin senj älkeen Latvian lähettilään j hänen 

sä kanssa nopeasti lounai1emassa klubissa.mme. missä oli pal

j on muit a tuttavia. Näistä usetmm t eivät edes 

kä Havas minulle oli kertonut. Lähetystöneuvos IVALO oli 

sillä välin pyytänyt Helsinkiin puhelinkeskustelun. joka saa

pui vasta minun palattuani lähetystöön. Saatoimme silloin 

vahvistaen ~ösanomamme vielä ilmoittaa että viimeisten tie

tojen mukaan Ranskan suurlähettiläs Berliinissä oli ilmoitta

nut sot atilanteen astuvan voimpan tänään kello 17 • 

Täällä kulj.etaan kuten säkissä i kään eikä 

märrä mitään. Voisin kertoa lukemattomia todistuksl 

kukaanym

siitä 

miten yksimielisesti täällä suht audutaan välttämättömyyteen. 

Kyyneleitä e i näe, ja naisten käyttäytyminen on yli kaikkien 

kuva1~umahdollisuuksien. Kaikkialla kuulee vain yhden sanan: 

-Tästä on tehtävä loppu·. Objektiivisen t arkkasJan täytyy 

kuitenkin kysyi. mitenldl ehditään ja millä t avalla lännestä 

Puolan avuks1 ennenkuin Puolaa e1 ole olemaasa. 

018Illlll S118 uuden maailmansodan kynnyksellä. 
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en'. IIllrw1nhterl PR.B08 ~n_a GIl 

1& ken.. opetu-bhuribl. 

Tl.aa etu OlI. ollat "'U • ., .. LD'AUn. ~,_ 

'aall.e PalkalI. 1aal11tu.t_ •• , .'ta t... u-_ 
',"MS. .'Ir-h burilla "'It.... kG" UTM. 1_ 

'_ta talo. T ..... ""pl_ ......... _m •• Jr: .. ... 

"'1al1 .. 1t u.1ttlftt ~ .'tel~, taYo et'-



• 

0." t lLh&ll hallUuk .. _. ...Ua .ua he tul .. at aua kaa

... tt...... DALADIIR 011 Il&et u.. BlIJJI1ll. UaDttanut aiko

van .. oU .. hallUuk .... aan 1 8O.1al1aUa S-1. Ja SPI

NJI8). _Ua puollleJob.to. JoUa BUJII laltn1 kooUa. kat.ol 

.Ul. hkal al Id.teDkll.n ..... tal.l ~1n ... 01'.auhtaU .. 

81a&JOlUU1aeatl dlJaoUan uudella !La1Utuk_lla_ 

al ... e ..... l.ta lal1Jl Ub.·H. 8&tl. ..0. a4utMIL ke.Iaa.-

te vl ... bah4allra1.. aua al ... 01 ku'.a -kan •• U1_k.l-
tuak1n e48a -aobbaU1WJtaaka1-. Rl14an aika tul_ kal' 

K ... - - • 
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PAR IISI SSA OLEVA LÄHETY ST Ö. SJI. 

,; 'STER RAPORTTI n: 0 55. --
1I;l 39. .~ t6l- ~4.-e C'. 19 17 

J.. // - • .• / . 
I 7" - ~ i . I · .. :ftt 

arlla! ssa kuuta 

Asia: VepäJIp meh4011inen 
" , 

tymlgen IOtup. I,·';IA 

C Co I .---_.t..._ . _ _ ___ _ 
Saat\la1llU ellen aamulla U'lkoasia'nw 'D1.terl&1 d.hk .. n 

n:o u a, ko.Jeien ot.alte .. laa. ..e~u1.n heti yhteyteen 1uku1sten 

henk11ölden .8111.01Dku.1D. l117ös ulkOlJlin1.ter1ön Ja Hav .. in to1m1a~on 

Jean.... !41 •• u.n ei twmetu UUsi.ta t1.~ K1'eyin;pl. Italian 

amb ...... 4hteldn. Jo.... oltiin b.I.IIDaästyne1U 10s kohta m;yGnllet

t1in - m1kI m;yö.k:1n er1 maiden radi01a.. on ilao1~ttu _ 

t ll jotain eotllaalllai. va.lJa1stuJc.1a MD.lcOT.... on tek.1U1. .. 

v a1lclce 1 niiden t ark01 tueta t unnet.. Ruot&in ja Laulan lIhe~

tillill. ~ joiden kan.sa olen enlt.n ja taValli.esti IIOnta ker

taa pllhäsd yht.yde..... lcer:roin luo'tazmlt.eUl •• ·U minä l&h

tee.U ti.toni on.. m;yl:lslc1n jotta helc1n lcoeUai.iTat parhaana. 

IIDrte u .. laa Ue4ustell.. IllemplLDl h. .01ttiTatk1n .illulle ker

toell tule.... .aaaan tuloaeen lcu1D Dd.n11d n. lI... 011 Turkin 

auurll.heUUI. aaDonut GROSVAI.DUle oman.. varma .Uta. ettei 

Venljll1& ole ainalcam toistai •• lcai halua yht7iL sotaan. NU._ 

olosuhteissa roblt.n1D. lIhett;U. al.hJcMDi n:o 1"-, .... ole .... _ 

neet tl&11I vahvi.tu.t.-. Jotta t&mä tleto tulisl Hela1Dt1iD 

aahdoUl.1aaIl p1_, soitin m;rös lVöbUa Utaplida& toU. ~ 

LIlilUe PJ7t1en hinta PQheUa1ta. llaoUt..... UllAn lL1niatvl 

ElDU. sekl aaaal.la kpJIIIIA h&neua .. lIUta 

JAKELUO HJE : Jak e luohjemalleja : 

UE 2 : ••. 

Taval line n. 
Tava llinen ja Ii. Mkai mini.ter IGlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledo itukalln. 
Ei ulkomaaeduatuklen, mutta u'ko a. lainmlnl. te r lön liedoi

lukalln. 
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dhke14en häln'ttäTU tiedot aå o11v.t p.l'I.l.1a. )(r1lbUn 

11lalla toht. NUMILIN soitti kertoen puhutelleensa a1nlater1 

KRIIDA ~ antan.ens. .d.lle. häll.ll. Uetod. BID. il

mo1tti ~ösk1n saaneenaa ean kl.ltykean puhel1a..~ .tta 

DUO a&bJteti.dot o11v.t perliain -14astl-. Si tlpai ta 1 toht. 

litl1IIELDt t1edoltU .tU 1II1D181.ri DIID ei puhel1au.. ollut 

oUut er1koiaan mole.tuIlut Veu.lJln aik.18t .. 

l" .. ne .... 1a.t lehd8t ehU 8181111 altaIn sellaist. 

Joata Toial otaksua taJllll P.lIUllTllJl Ven&,fb IlUkUlltul.O" 

16/1. KirJolt.ttuaDl ylllol .... an .ll1aaepun. koin pli

TIJl kuluea.. ..ur ....... 

Taukan llheUll.11n hautaj abiss. tapasin uNita Ts.r-

k ..... l,fU. Jllttt. kultaa .1 ollut tie\o1nu VeDlJID. a1Jt.1at .. 

TUll •• a&D1 kotiin hautaJaisl.ta niin puoll~Wln ~a.m 11-

anTtls. Parl.-li1418aa alhtMn ~ntooat.. ,fonka JlUkaan al.l-

11 uaul.ehd8t ollTat .iallUaeot bol .. tuIl.it. kirJoitukaia 

VanI,f1D. aikai.t.. (a ... t ti.dot olh.t ~ö.k1.a ParUoin U

tal.h41 ••• ) Pari.-Il141.n uut18en. dhköUn lTllTen alhkean 

Ultowdn1.t.riGöa (n:o 1~7). 

Lowaa& .1 I lt .. " ".oiUi Ruoh1D. llhotUl& •• c .1 ok. ker

tol .aa.... Bnn.. DI&Jll.dat th lJJ/I, Jonk. koko anal 

.hu oU uymaa ti.to,fa - J. Tar.1Dt1n 

~b1l1.~ BIll huo-.atti olte.t.tu.tl. II1t.n grotoateia

.. 0101 .... a- Dm _ u.&l.lI _ toto nntrooa olo 

.... et IIII1t. ttoula b1n JohatJ.n r_lot1eto,fa VoDl,f&ll.& 

t.-påhtuaata o.lttal •• na ~bUi .. U"'" 
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Iltapl1vllll olin ulkoa1n1ater1a... ~ooPP.-o.aa1o. 

JOhtajan luona. B&l1 uu41.U vain vl1t ....... etta1 halll" ole 

III1tun tietoJa VeDI.J1n mobllia.Uo. tarkoituk..n.. l)'ae1b 

bbelt& (Ullrmrtnt .terib .a1.adhJteea .:0 U7 JoIl4oat.) varo

v81 •• at1_ onko hlDelll. .ellaine. k"alt7. etU HITtIR Puol.n 

valloituaa. Jllka.. ebk& tul_ t..... rauhaIltarJOQkHD lI.Ja

a1vall01Ua J .. etU h .... lll.. Jo. lI.D.1valln .... t ... t )del

tel.aatl. 811101. on takdukua... V.DIlJI.n 8Ocla.DJ'lllnuae Ta

lab .tDiat.r1 BOCIUr' vutaa1, e1 null....... Ull81.t.. tolWll

loinU. _tt. ·.1..... atuk&\MD v_t.t. ethivU R.nalta J. 

~181lU allllll&Jl tapmk ..... D7t tUl. auo.tullaan r~

te1u1h1D. 

~ha-h UtapUYillll. kivi luoUll1 eDa1 kl.Ju1ll1. 

RaIUD1.n uuai auurli.het1iU.... Joka 011 .r1na.a1a.. l ... oton 

veDl.Jan .. Uce1.t. J. !I1Ö. Sak.u Jatku,vaata .te.ea1 ••• t& PI1o-

1m le~ol.od_.. Hall 011 Quai 4 ·Orall\Tll. .aaDIlt kuull ... t

U ~.tooIl Yirall1aia.a pl1n1aaa viall .Uu • ..,11. olt11. 

Jo.aalJa lIII.r1D opt1ll1.hJa VedJl.n Mba 7h.tpl.... DIlL'-. 

IIIltt.. U.. bb oU t"7.b PU.1II1.tbu J .. p1ti V.Dl.JI.n JIl

'1111111& aot.. VUIIaD.. BI.a tul1 par1 T1U:1co.. .1 u... Varao

vaata tI.Da.. v1a.1...... Jwau... Hall 011 1h.uiaeUJl .U U 

att& Puola v.nuatu 011 ollut D1b ha1lclcoJ bb... ala1 ... 

1i&Ia . - 01-· .... tllab vaiJl 1leai .. 11t,.. D1a1UU.a __ .. 

luto .. e. 7Uvo1Jla1_U. Joka 011 .tk ••• __ t ~111 .. a 

4aaozsaa1aat1aa Puol.n rlat __ tale .... 

saa kerto1 ........ en Ueeoa ~ua1 4.0ntrll. 

~k_ aa1a1a1loUaJa JIHlcoy .... T11bD alblpaolella oU ~ 



• 

• 

POT'PQ71iin luona. Mia1Dhoita.1a 011 dh.tGU~ hall1~1-

leea aaaDeenaa sen taslt1kaea e~ta ~..a .&1111Oal taT

d.Uinea bral..-b .. (bI-bJd ) ~ •• U. PO ......... 011 kalk

Jd.1a hIln.n qltyJllJk.11n81 antanut pal..kt1& ~&lU.lnU ..... 

tanlt.1 .. 

RmIaD1alalnan 011 JliYG. 1O ..... DDut par1 pUvU .1 U •• 

){QaltoYan 1OIldLlI.l... nurl&heUUILILD.. 1ID1101Oa U"k1 n 011 'YIi1-

t.l1Ft antaa 8Uorla ... tant.l .. 

PUU_ zuaanlalalaen kanaa. PT8J& ~atDT __ ma
taktia-. Luul.. aaavan1 AAn •• U kol1aasan. Joka .1 ole 

111an .a1apad,1naa. 

LatTian Uh.ttU.. ..01 mlnull. ei uakoTanaa VaI.-

~IB a1k.l81in l&hettua. on 

.yukk&. 

bernl RIISI låLTi elle. 7lel.ea1kuJmaaaa. Joa •• hI.

nella naytett11a .tt.ntI rint ... t aUlI he\k.l1& PUol ... a 

kulk1~al - hellle luUe1dea tl.t4Jea .uk..a. ~ tull.a .. 

perW. on tt.tTH1 1011... _ttumlt Ja tot_ ~aln .ua 
7lel ... 1kunnUl d.l tTa rintaan tllanta .. ta .1 ollut 

PIlolall. ..111ne •• 

n.l ... 1kwm..... kenoUlln nenU HITJWI.PI e10 ta 
i . { hei .. 1aaka1• S .... . .ukua V.D&JIB uuua .... 1,wolURU.1a1n ~ 

ta7UDUhp __ MZ'Jdt .... ak1aalaan a.1JUl noataUIai •• 

a m1IJooaan. a 1/8 al]Joo •• -. 

tDpaJcal JI&1D1UaIrooa .tta 1~" .11t&k1n tUllA. 
-

Jotk. l1lUl.nd v....,.. 1IO'111.al1o& 01n_ .a1a aallYula. 

30tta nall. .1 Ukaltat.1 lalaäba lq,abaltoJe. paolaU •• 



II 

• 

• 

- 5 -

lllall. 8OU·1a ,*l. BtJJIILllil11e ~. luin hl.:Delle IM

hel1n.aatlCl .. ua .e~ a1Dk& e111apll.aa .a1he1.~a yle.plDI ol.a 

kertoDa~ P171&ea hinta aol~taaa8R ~ tl.40t .1.1& ... aaa 

Utaaa a.lahk1h. 

'l'IlIIIIl ___ lehdet aUl.l.U.It ZlriOll1n& tullea 11&11.-

lte_. ~GDka _.. "I.nestl~" ell. ._U. on Jd.r~01" .. 

aut VeDl.Jb P787dJl ~a~aatl pu..oh1e.ttoaa.. JCDU.T.TS lt1r-

30Uua VeD&31.a'" pUkSr30ituJc .... ~Ua _ el .1a&U1 al

tua uutt.. Oa .allt.eUaTaa .UI LoJltOOJl leb41stG .11la

."ma ,...1 k1r301U ..... ellai.ia hKl7.nUd& 3. J181t1.kiJl 

l&ha1.att. koske.l. lt1r30ituke1 .. 

p.s. Tot.an etta uaes-a, Jmutltia ParU.ia lehdet 

t1nl'D klr301ttel ... , .. nsuuria aal1 '·'a löy.lI ar?e~" Val3b 

ar?01 tuke." .. liU.... .1 ole hUOII&hk.eai altain .ellaist.. Jot. 

el 011a1 y1eaplDI Jo aaDDttu. 

QBOsrAU» kertol Juuri Lan1an GeU.e t iaal 01 .. an Uh.tU-
. 

l&b .01U ..... RUIIIl ulltoa1a.1.t.rUlIbl 3a .... u .1elU aea U.-

toa. _~.tu til_ U'~J" w!ra .. Imhu.t Moskona _ta-a1lteiata ... ~ 

h1T1a 11101tellut • 

.Tuurl .laeeraa1a Raa-aa _ ...... 01 .. _. _tta PIII'1i-

a11a kat. tunu' ... u.. k1llm lol!Ql.la pa1emHD nurl.&bUllMa 

HII(Ir&1ari.Jl pMllla ... l&h," ... , .... n k.tta takala1a aa m , .. 

han·" 
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lt/· 1 ~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Iho ! & /1 - y 0 0 ParHai .. a 

UI 1': A 4. 

Ultoaala1Da1n1sterlöl1e, 

Bel a 1 n k 1 • 

Llbetyatö t.ten kuDnlolttaen obe18ena llhett&l 

Ultoaalid n • i nS8terlölle raporttiaaa Parl181ata n:o 56. 

30ka klalttele. alhetta: 

P.lia a'Yauh 

v .a. "la1l1h.l"J.~ ~ . 
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P AR I I S I 

RAPORTTI n: 0 5 6 . 

ariisi ssa ~6 p: nä 

As i a : P.1in 'l1U't 

SSA OLEV A LÄHET YSTÖ. 

k u ut a 1 9 3i. 

'1i7 
fr, - /7 
. --1 

Sa äi n e n . 

itki.. raportiaaan! nao 53 annoin kuYauka.n täill& 

valUtanista mi.lialoista sodan .nai Pi1T1n&, Jolloin 1uODD.o1-

liseati mie1.t olivat l ..... a Ja 1entobäll7tyks.t h.moatuttiTat 

arii.in aauJaa1.. On tod.ttava .ttä a.nJälke.n mi.liala on k1r

le.a.tunut Ja a.1T.ntyD,Jte Parl1a1n kaupunJd. alku pUviain.U4a 

t akalain enU8ta 1.1aaanaa. yleia\aa rauhai t\aa 8. ,ttä mit&&n 

4 •• organ1aatiou .i d7. etU mbUiaatlo luisti ena11uokka1s .. -

UJo .ttä &8.ia.a ol.villa On uuänuu4.t taa1n •• t. enli 1I1.1t.l 

kaikk1a .lintarp.1ta. bena11n11. ja aitta tarv1kke1\a ... o.taa 1l.J1an 
x) 

m1tU.n raJ01tu.ta - s.ikka JOka tod.lla 1hmetytU&. - .ttä Junat. 

po.ti y ... hllJak8.ll.en alkaTat n01'll&liao1tua. Napinaa .1 kuulu 

81elllJclIIl n8 •• bk& 01181 aih.t t a, _11lA Ranak .... han p1.nikin 'lILJ& 

harkita .. Ja aio40staa lts.U •• n oman mi.lipU .. naIl. Kaueu4ulla GIl 

lUOIlnOll1a .. U_.oituJen aaJoUtaine tu,Uanut .raltA Taik.wcaia. 

_tta·mi.liala On luottaTainen. 
01. 

Sota .1/t1ety.tikUD popll.Ur1 •• 11lA .'kUn aota .1 nyQUD 

Dl aiU olla, imUa UU ei ... ka.Ut. n.U.a. "ta kan.a 

.1 .alta nurkwlatta all.tuia1 _~oua. On U.-

JAKELUOHJE : J.keluohJ_nej. : 

UI 1 : A .. 

T.velllnen. 
T .v.lllnan j. lI.alt.i ",lni.terl6l1 .. 
EI ulko ..... ecIu.tuk •• n tledoltuUlln. 
EI ulltomaaeduetuk .. n. mutta ulltoaafalnmlnl.terl6n tiedo i. 

lukalln. 
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traU niitll. Jotka. kuhn Jo ma1nlta ..... an1 raporUa.. huo

lIautiD. pit ll.'YlI.t aoloaa turhana Ja XDc1annin aiheutt_ana. a.lota 

'Y.rrat1öollaaU auurin oaa kanaaa kll.a1tua aaian ll11D .U" 

.lAIII. ei 'Yoinut Jatku. aUn.. 1IIl04oa.. Joka on pannut 1.1-

aanaa parin 'Y~ TUoden al."-Itloö-'1l. 010ti1all •• 

01Jt.ut.t1öua tm,.auÖlQ'ftw 'Ya1111o... nnauria 

a11a alb.ul rMn BUJK. kab1 t·ORQUOII. _ 1'''. tu

netllt 1.11t1ld.u.t lell41...... taiate1 ... at T1Iaatua.1 UIIIIl .p&_ 

kob... parcta1_ul. .. 1l8ko .,"tA GIllJDlX)UX oa oik.a al •• 

proP8Cancl. pUll11tkoa&. Oliooll bI.Il ku1.lllta .tnl. k1rJa111Ja 

Ja .nt. cl1p1oaaa.u hll.... lla410 an'" dtl.J&1t.l 1.tt.l'-. 

lapall1e tualdn k.lp..-1a Jutt'laJa. Jotka kauUJoUa .. ~ 

...... (Lolltooa.. lI&JqJ' .. ta 'lalli tH'YU _aala1ata t17tJ'

"t~tu..) 8eIlauur1llaa GIl aina J. ka1ltk1alla lU01U1o.taa 

tJ'P8z1. - ~tt. tne17J'8 llulppa .. ba • ...u. k.n .. anne

t.. Sake_ r~...m.a 1e'lUtU .aläu .u.". .u.<:1 111-

ta tKaIla" 

0Id.aan r.allolU-u" J. ut ..... kana •• l.I.III11. De 

r8ll.ha111"t ltaa'Iot J0lata . pulmla. GIl .,,& Jokaill.. u.koo .0-

ta ~ alItaYa tob1a .cl.l1Jt7ka1a kuin '1. lV!" .... t .. lkin 
z) 

GIl &IIc1anU _hae alllna lDUa. Ja auuriMrtlt1'k"111" 

GIl .tU 1'lla kaR'''ua Jo 8IlIl8Il aotaa 011 k.aJc1t.,,~ 1'ulla 

kl.a11a - Joltainuhu ~t_ alta 1816 - 18 kIIl'tl1a t .... 

loppaattc.la rlU.~a x..lltooa Ja Par11a1a _1111&. Tolaaal 

oa. ""11 n .. puSaal4aD. PIOlll •• " .... ' ... re.pektoUaa. Jlaa
z) 

OJa IIallclotoa'a ,....aU .el'Y1U. aU. Ibdn'" PalJ- _,.1"
t11a1.1a JO oa ' •• kaa rlataaal.1a tai RIIIlaItu 1tMara1l.a. 
Ola q1l& .... 11Ida DIluIFt '1II1ut11a1.ia er 'J" ~ 
I'Uai.... .'ta Iaan..... . 
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)um _0.1e1t.aTa raJa Salt... Taata. _D.1a Terrola 17q8lQ1 

kuin a1kaia..a.'" tuakin palJoa 1'11 soo ta. T.... r&,1. oa 

a1tlpait.1 101.t.v .. t1 auoJeltu. D7t a04_ keat.tt,. kaka1 

rt1ldto... .1 01. a1JLoat.... a •• alaiat. ~otllaat. rllllakalai .. 

•• 11. k-.ralla. Mlt.. t01aiA 111'" MaU... oa sata. lal-
I 

Taato he1kollp1 kulD. ~. ln" J. _'anniD "1abaato t&l.l& h.t

kelli 'Yu'Yurp1 ku1JL koakaa. saa_ -..rto .1 11_ "kUD 

llahclotoa t.hU'Ya. 1. Sall:aallan tlJ'tJ7 ottaa ulko. 81 j lal

lutuetarrtkk.lat...- (~ U..... mk .. ). sata_ kult.

Tarut.o oa DT' ar. 10 $ a1Ua a1 ta .. 011 liU. 

ld1JLull. OJL RmakaD ulkOll1n1aterU... hu-.ut.Ua 111~

IE& Tl.a TUMl talt.perla.. .apanJ_ kanaalaiaa04a 'Yl.lI ke.
U..... J. • •• alalat.a J. Uallalaiat.. Joukko.1en aiem Tal

lit. ..... ll&Dakall ..... Ul.Wan1l& 804_ qttTea& 0l1a1 ol

lut .~ttl.1A 'Yaik.. Ja 7ht.7. ~1k.It-.u pahaati uhaUa.. so-

4_ pIIlt1'tt,. .1. Sake_ uhrata. JfgakoT_ aopt.k .. kautta 

• 'Yl~1a.~ _rMl.1 .. t 'YaltUJLaa., "panJ- aaema. GIl al'Ya 

toiua. '1"I.l.lI. heö:.m _luU .1. KaDaka 'Yall1."""d VU1-

_rell.&i GIl 'Yaik.at. • ..... ai.d 1II&rlD. Ulla tUaDIl. IaUt

tulai .10. nalla JilVl81 8Ot.. 8aUu puoleUa. MluHa U.

Ma .tu. niM TUO&1JLa ~aJL.1. NJa puolutuata ka1ka Ta

ralt. _ 'YuTiU._. 

Ioto a.r1kau ..... Uu OYat twuaetuaU tl.U& puola 

J. UGtraal1.a PlO~tahto _ 'YalL'Yupl ~ m .... 

..... RllAkaYaro.1_ r... ._tl .1 'llh'wfUlHatl lMId. .. 01. 

'Yaaraala1Ma. 

Itall. ~"eJ·.D .otat .... b. $'- 1ll.topuleU. alk_ 

Ul1l1 ~o olla aka~.='. ... "1 Olla k.na.a,~ .,. Ita

U_ -_ .... ' ... bIl1.1a ~ ..... OIr1a 1'CIIR_ .. nlab1nla 



• 

Toura'11n muntt.m1ata. a1kl .11a toliataiai ettei .abaaaaa41 

ajattele Ranskan j&tda1aU.. 

Toista on tiet7stl ~oa VeD&~& yhtyial aot... Sakaaa 

puolella. a1l1& t&.l antaiai Sak.alle 10ppwaattoa1a yar .. ~~a 

Ja JEUUaial yle1aupektlA Y1.ho111 .. Ue pal~on eålll_.akai. 

Kaiken u..ILn jokainen ranakalainen ltaelleo taYalla 

taikka tol .. Ua. rl1ppv.en eUU. OlIko hILIl luontealtaa opt1a1a

U ya1ko pe.a1a1aU. raallaoi. Olkoon etu. ta.... pel.1Jaayauka_ 

analyyaia_ on IIOnta lqa1lQ"aaerkkU ~a .onta J'1l&t7kaen ..a-
10111auutta. pll.ula on etta. keR.a pUn aJatttlM. koeta ae 

esua turhan hezmoRune1auUllen Ja 1181& tunalliauu4utunneU .. 

TiLtI. tunalliauu4a QnJ1eUa 11." lQ'ö. .. ettei DmLeen ai ... 

kua ?.:r1ia1... 01. ollut lentolliLln'tyb1&. joka kaiketi aer

kU ... etu. rlntaaalla on tarpeet.i tekea1sU. Ja etta 1.laa

puoluatu. on h7Y&. 

On JatT.... että aiDulla Jo,a on drk ...... l~ia. Jotka 

• diat& syiatiL eb&t y1e'IkU:a tah40 u-*oa etu. tabtelu l&n

.1ri.nt8l&&l.1a on YakaYM Ja ~otka d.l&kh laabyat aotato1a1en 

lakJt_tuai_ .. Puola kJQlll'kaea ~arJe~\JI.1 OIIaata paol •• t~ 

n1 .. :ale .tu. ADglanU Ja R8J:låa ulaiTat Q't ftonua ra

llaa tai ei.. rIFbe.euyotte1n1bha. Tul.Yaiauu oaolt u teke

YI. ~ Jaa .i1Dl. olkelll tai YUl"lIl. 

B:aDaka .1 .... poWtt1Mn tU..... ~oIIka pv.h41.tu ~a 

~ 011Ya' _1.- .. 1n.1_ Jo ."pg" .t ... nnuri. 

ka~ai.l ki.let_ oa ..,1. a.1 ..... tuk .... , ..... k .... laotta-

.. ta .Ulaa ruk ..... tulwa1auuua ~oka .U& oloU-. Ta. 

1~ .u1..iata .Mkka ~a .teat1a IAea BIJIM1. Dul»t ... 1Lal.-

11tu __ .... ukala1a beztret.Ua nponol4a •• tu. kllllHariM_ 

• 
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011 seuraua ed.1Usten hal11tuata ..... t~d.n .. ~a .os1aal1sten 

olo~ •• takap.l'01auu4 .. ta •• k:& et~ Bl'.DK1.Il ltaual 011 .&lUIIIUIl 111-

MUO!taut1 -.en mon.t ereh4ylt .. t olhat m1Dull. u.,.alll •• 1'riLtt -

kulll IQ'6a .t~ .1 ollut o1Jt.utta .pUll& tllllll kanau tauen -l~&-
z) 

~ 1tsenal- hAdI.n tullen. LWal1.at diplomaatit. leb.t1.ll1eh8t .. aat-

ka1l1~at 1'.111._ onn1.tuh .. t •• _aa uJ.ltomut ~o 0.1ll .alDu1Qtu1b1 .t

U Rmat .. 011 per1Jtadou parAall ... :le1a. Ital1u .,.Jt;r1a •• ~ob.\obaIl 
• laald aan .. - ~oulubu11a lVSl t .& .. a auht.eeaaa ~,..1Il.1ULr1a ("D~1-

buti. aaK. 'l'WL1 •• Kora1Jt .... NJ,uaIt -Imudotl). 

Neutraale1.ta Jt1r~oiåta&ll DTt pal~oa ... he"'n Jm1n d.1ktD 

t1tta. On kait .Ut.Dt1Jl buoaatm parhaak.1 oUa n11~ 111 .. 1 az

.1'ua.at~ PaBe. olle .. kuitenkin DI1~teeka1 pal .... UIIIa pI.1't11l 

Kat;1atiatat 

- LI Blooy_ 

La qu •• UOIl c1u blooue en pGIl1' la prees. alleaanu Ulla u-

• oell •• te oooaa1o. 4 tG81'OU" UIl. prea.lo. aur 1 •• n.utre .. au ... 
plait å .. tain UUgr .. pb1er ... oQital •• 4. 08. pq •• aur~ 

.. B:rux.ll ....... DoaY.U •• 4.t le IlOA-••• apparait å p~ 

t., 

ne aBX .apriu IlOla prn ..... nt. uaure qu 1. g1'OIlpe 4'0.10 ag1ra 

4 t D o~ _OOH apri ... ~1l4re. at1a qu. 1. blo .. t.1 Q.1Ie 

ltairaut' .. la1 •• 1. OOIlQOit aoU rapportf. 

ua .tre ~ourllal. 1 ••• et De1ataober Beob .. oht8r. .. Co

locDe. ~t.D4 QPrellU. cia BraDl1 •• qu 18. armahun 4 t å-

~.. .Ollt ID........ -.1&1.. .t qu t ll. aoat 

z) . 
RIaot.1a .. i • __ .,.htiat ...... ~Glta DSthb a1ltolhia 011 tUlli 

Jt1r~ ... ~ .... anoi af-n •• i~ TaJdlolau_ .11 ,ilre,1& ~ .... 
b Il&atIL alkolT.' ~o,. ~1e_ .. ba MIa .-'P ..... lIåa18l ...... t.n. 'ilMa." .. ~ •• tU MIIia ........ lut •• __ • ltaa'ta k.
ku1qU""l ii.UD .,talkI aI.n. oUal ol11n ..... tapa1.1a 
tl' at .. 
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1Ilten_u mpri. 4u gOUTern.ment be1&e ana que 4.. \on

nage •• enwela 4.term1n'. leur aolent garantia pour unrer 

le ravit a1 l1 .. nt da la Bel&lqu •• -

Kaatunelata Ja h~ottun.l.'a elvit lehdet v1elA ... 

h11akua aenaatUIIL • 

lUm tll.nU.ll puhu.1Il Genlve t 1ll allana ~ua1 4 t Ora.ra 

Xan8a.1nlllto-o ... \oa pU.Ulk6D. kau... k&v1 1lai et"'. vaikka 

•• tnkin kohta ke.kQatelaa. DIR e1 ollutkaan Par11a1aa. vaaa 

o ... \o1uea .1oaaa1Jl --1l41l11a. ~t _\kia ulJrowtnhter11ia 

o ... to' _at .10 pol... Par11a1 .... 

1'1"_ Va1kka yle1aUl.aDu lfDakovan .1ouk1to.fea aan.U

tua Puolaan &Jdd.I oa euure.U .uut\UDIl'. l&betaa ku.1MDk1a 

1i&IIIa raportlJl to41atube.. .11'" .UaiDea •• 11&1a n;rt lop

oUut. 

II. Bolaa • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

UI II: A" 

ParHsissa 

ASIA 

Ulkoasialnm1 n19teriö~le,~. \ 

H eI 8 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulko8sia1nm1niste

riölle raporttini Pariisista n ;ot 57 Ja 58, Jotka 

käsittelevät a lamain1ttuJa aiheita: 

N:o 57: Kes ku stelu '1n 18Il8sa. 

N: 0 58: Ranska j 8 W LINIn puhe • 



, '. 

• 

A RI 1 1 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. ,.1 liala i neo. 
RAPORTTI 0: 0 5'1. 

arl1s1 ssa 6 p :nä syys kuuta 
"1 <>-f ~~ • • 

Il::" . 
Asia: Keskustelu ambaasadööri 

COutONDRltin kanaa •• 

~"Uurlähettlläa COUIDNDBli: . j oka kuten tunnettua 011 Rans-

kan suurlähett 11iänl Berl11n1sal sodan 

nyttemmin ulkomin1ster1 DALADIERtn n.k. 

syttymiseen 

direoteur 

saakka. on 
x) 

du oabinet. 

Koska tunsin hyvin COUIDNDR&'ia eDJlen bline.J1 lKhtölLlD. suurlähet-

tlllULks1 akovaan t mistä lULn. tu11 Berl11D.11n olen hänen 

kana.aan uaeiden vuoa1en kulueaaa neuvotellut kauppa-aaioiata 

ja aina pitänyt häntä etni.nä. Ja 

i xx) in t "-""n ..... maattna - J pyr .......a. .-nen 

h.at auhteeDllle. 

er1t~äin miellyttävänä 

puheilleen uudiataakaen1 

4iplo-

,-an-

Kysyin häneltä suoraan lIl1kI. .ldl.s1tys hänelli 011 eDJlen 

Berl11n1au. lih.töu.n niistä neuvotteluista Joita 011 kl.yty er-

111n1n Ja akovan välll) '.L ennen paktin sOl.m1.m1sta. koskien 

BalUan maita. COULONllR& vaataai h.etkeKkUD ep&rö1mitU etu. 

W1lh.elmatraa .. lla aivan yleise.ti puhuttiin a1itl etu. ~ 

DU .. I Deuvottelubsa 011 lu-.,nnut UOako,-,l1e BHan Ja Ylee. 

Baltill1 ",et, p,hosteeD ku1ttDt1D. IIIOn!!!l kertaan Juuri KUk ... 

.x 
'l'Ulllb'D jokainen lIl1n1ater1 luo JI1D.1ater1kau4ek... JllPl.rll

leen 0IIaD. n.k. kabinetin, ~~4 kll18li_. joka toi.li Hzm8ll TeklDal_n vil'ka1eh1 ön a .. 
xx) 

- olleDk:aan illMUele .tU u.. HIna hJLD..sU tavallaau piti. 

JAKELUOHJE : 

UE 1 : A .. 

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

T.valll ...... 
TavallJntn j. Ualkei mJni.teriOlle. 
EI ulkomutduatulc •• n tJedoltuUlln. 
EI ulkomueduatuh.n, mutta ulkoo .... nmlnl.ttriOn tiedoi

tuk.lln. 
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Suomeen nähden ta.. hän t1e.1 Sak.an e1 olleen ha

lulekaan antamaan oskovalle vapaita kla1l.. 

Hän pariin kertaan vakuutti tlLdn kaiken olevan eh

dottomaa~l totta. 

Slhkötin yllii.olevan Jollclo.ta aa1aaä.hkeen n:o 171. 

lIluten COUIDNDD aanoi HITLiR1D. hänen mieleav.b alIe

kirJoi ttaneen paktin kera oman tuoll1on... .tiITLKR1llJL. hän .... 

noi. on Jo II7t palJon vaikeuks1a VaniLJiLn kanssa Ja 

aanoa 

struktuur1n hura. Dli1liL hän tiety.U tarkoi t~l Sakaan 

v1s01tumisvaaraa. 

Kun tähän huomautin akavan aiis olevan I~-&lroop&ll 

k11au.mättömin n.erran Ja että sen kanaaa ehkä siis täy~y1ai 

neuvotella, COUWNDD melkein kilvaatuen sanoi: "HyWf. mini8te

ri, Dliten ae oliai mahdollista 8en kaiken Jälk.en Dliten 

lanti neuvotteluJa ido.kovan kanasa on hoitanut?- llliatyin hie 

man tiLatA auorasta .anaata Ja vl1ttaain liAUI'A:I1n eUi •• en 

keakusteluUJl iUISKYn kanaaa.. mihin COULONDR:.i ei nähtlhtl.atl 

halunnut DlitUn sano.. lII1th hän ei kieltäD1't ettl 

on vi1JM pUv1Dl.. vi1ukai e11en 11lalla, ollut keakustel.uJ a 

sot1RI'rZ1.n kana ... 

SenaiJaan hän spontaaniaeatl rupe.i puhumaan .Utl et

U. llanak. Ja bglanti kun aovJetJoukot tunkeutuivat PuolUll 

eiviLt Julistaneet Moskovalle aotaa. yhtä vähin ku1n ~' •• ni .. 

Hän .anoi peittelemattl tIm&Jl tapahtuneen opportuun1ayi-'&. 

koska muutan .04aJ1 lev"-1 n en ~Iat .. attoman 

ollut v&l.tetUTI • .&. 1'0aIaaiahaD on .UI. J oa 

1aatl ol1aIva~ aanatalleet tola1a. ha oliaiTat 

Ranaka Ja __ 

17beet r1tk1 
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kaiken pohJan s iltä luonnoll iselta toivoltaan ett! VenKJI Ja 

Saksa aikaisemmin taikka myohemm1n joutuvat epll.sopuun keaJce. 

nlUI.n~ jo~apaitsi neuvottelujen jatkamisen mahdoll1suus Moskovan 

kera oliai lopullisesti hälp~. 

Kysyin vielll oUJco häneta uuUa1.a Viroata Ja s:u.
TIR1n !kk1n&isestl lkhdöstll MOaJcovaata. RIn kuulusteli sih~e

ristöa~ oliko tällaiaia tie~ja aamun kulu.saa saapunut~ 

mut 'ta il.llloitetUin ei mitään uu~ta viell. saapuneen. 

Saa4akaen1 COUIDNDRI'in kanaaa jälleen hyvlLD kon~

tin kerroin hlLDelle varovaisesti siitä mitä me tiedämme eri

nä1siatll aktuaa1isiata kysymyksistl. mihin keakustelWlllle loppui • 

, 
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.A R 1 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sp' ll;i nen . 

RAPORT TI n : 0 56 • 

.t'arll,i ssa 36 p : nä syys 

Asia: Ranska ja 1&1SSOLINln puhe. 

ruuSSOLINIn kolme päivää sitten Bolognassa pitämä puhe 

ei ole täällä herättänyt suurempaa huomiota t a1.klca sanokaamme 

mie1unnm1n : ankara sensuuri ei ilmeisesti ole sallinut siitä 

tehtävän suurempaa numeroa. Useiden lehtien heti puheen 

t ekemät kOlDlllentaarit 011 pyhitty valkois1k:ei ja tyydyttiin muu

tamiin yleisiin toteam1siin tai lalnalltiln parin 

lehden lausuntoja. 

Vasta eilen illalla Le Tamps sisältää puh.esta pääkir

joi tuksen. joka on. sikäli kiintoisa etU siinä hyv in helliha

roen käsite11i&n Duoea ilmeise11ä tarkoituksella 

kaamatta. Väitetään t ietysti että hetki ei ole sopiva rauhan

neuvotteluihin j a että. sodan lokalisointi tu.akin enlä on mah

dollinen; kiinnitetään mTÖS huomiota slihen että MUSSOLINI sult

autte1ee c1ynam1sm1lle ... tämä pieni ele lfITLKRll1e 011 kait 

välttämätön. Mutta toiselta puolen al1evilvataan että MUSSOLINI 

eils pyayy syyskuun 1 p:nK antamansa deklaration kannalla. vaik

ka kuten lehdet huomauttavat paljon on aenJälkeen tapahtunut 

Joka hiLnen kantaanaa ol1al voinut Imutt.aa. Ja enneJlkalkkea vii

tataan ilmeiaesti hyTällä -.vylll alihen puhe.n kohtaan. miaa& 

MUSSOLINI aanoo pY8yvlnaK uakolliaena aop1muka~l •• n (mon1koaa~) 

JAKELUOHJE : 

UE 1 : . ' . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkoi mlni.terl6l1e. 
EI ulkomaaeduatukoen lIedoituk.olln. 
Ei ulkomueduatukaen, mutta ulko •• lainmlni.t .... en tiedo i .. 

tukalln. 
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eikä soplmuks!.l1een, joten aiis hänen pl!.äsläiaaopimuksenaa ~

lann1n kanssa, sopimuksensa Jugoala'Wian, muiden Balkanin maiden 

y . m. kansss o'Wat hänen mielea.ULn. 

Kaikki lehdet painattavat Kavsein Lontoosta 

tisdoituksen puheen siellä. herättämi!.stä vsetaka1uata. Joka a,l.

kaa sanoin : "WSSOI.INIn puhe oli täysin varovainen- (-d tune 

sobreU partaite-). 

• Taatakaiku täällä voidaan siis lyhyesti ea1ttl!.ä seu-

• 

raavasti: Ranskalle luopuminen sodan suurista pUJ:alULrisU. ei 

nyt ole mahdolli.ta, mutta se on a1nakin toistaiseksi tyyty

väinen siihen asentee.ean jonka MUSSOLINI on ottanut. Kaikki 

portit on pidettävä auki. 

Kerron tässä yhteydessä seuraavaa. Kuten tunnet~a me

nee Italian Kansainliitto-Jäsenyys umpean tämln vuoden viimei

senä päivänä. Italia on tähän menness& säännöllisesti maksa

nut osuutensa (joka kuten tunnettua on maksettava vieli kaksi 

vuotta eroam1silmoituksen jälkeen). Tänä syk.,ynä on Italia suo

rittanut maksunsa h1Yiasä ajo1n Ja maksuun liittyi, m1.kI. ei 

ole aikaisemmin ollut laita, kirje jossa Italian hallitus 

noo arvelevanaa että Kansainliitto nI.1nä ankeina aikoina kaU 

on l1kvl1dirahan tarpeaasa, Jonka vuoksi .. rientU. suoriUa-

maan maksun ... 

Ranakan lehdisd on tänl.än suuri ilmoi tue 11: ali ala18-

ten la1yoJan lIhtöaJoi.ta Italian aatamista tranao •• ani.iin mai

h1a. SOta sU. e1 Italian kannalta ola aYel1.. MatkustajllÄill

nat cwat ei täpai t ei JIOninkert ai .. , rauhan oloihin 

tu .anoikin le1kill1a •• '1 .~ tilan Italia pian on aaka.am t 

-lopian sotanaa! 
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On ~öak1n mielestäni mainitsemiaen arvoista ettk Ita

lian 8II1baaaaa41ata eilen kuulin siellä todella vålm1atetta.an 

lllUut~a Ranskan hallituksen kanssa Jonnekin Ranskan si&ä.oaiin. 

Huomasin ~öa että siellä ollaan aiinä luuloa.e et~ Ranska 

muka ei halua sodan Jatk8ll11ata. että. Sakaa ja Ranaka molem

minpuoliaest.i koettavat tOHiaan aiUi.atäA. ett.ä kaikki 811s vie-

lä eI 01. menetett.y aivan kuten .anoi WSSOLlliI BOlognan 

• puheesaaan että ·aota ei viell ole yleinen" - y.m. Pel.kl&n 

kuitenkin että täaaii. t...-n on uuai pett~. niitl odottamas

aa jotka näin uskovat. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ l'arl1sissa 27 p:nä syyskuuta 193 • 

:0 

I If>d '1 ' _J'Y : ~1-!- __ ~. L..; 
:?!.. --.JJ-l. __ :;:' ___ : ___ i 
I "> .. ;~) I 0", -, ~: ', ~, 

Ulkoasiainmin1st~r~~., 

• H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnioit t aen Ulkoasiainminlate -

riblle ra~ort t in1 eriiaista n:o 59 J joka käsittelee 

aihetta: 

Käyht i Puo lan suurlähet\ilään luona, y .m. 

• 7fL 

UE 13: A 4. 
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A R I ISI 

RAPORTTI n:o 59. 

l:'ariIs1 ssa 26 p : n ä 

As i a: Käynti ol an 

tllään luona. y.m. 

SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. 

syye 

suurlähet- .' .,,,,\ 

Sa l a i nen . 

r;, J 

j Cc 

:sn ole t ahtonut mennä. t apaamaan olan suurlähettiläs-

tä näinä. hä.nelle n1.1n kauheina päivinä, mutta tänään kat soin 

kuit enkin ve l vollisuudeksenI a- teh~. Ulkonaisesti ambaaaaadis-

s a oli kaikki ennallaan. iesin että. ambe.ssadööri on erit~äin 

katkera Ranskalle j a Englannille luvatun aun puutteest a " j a 

Saksan j a muidenkin maiden radioissa on kerrottu marsalkka 

YDZ GLYn jopa vä it Uneen Puolan Ukonee n sodan toisena päi-

vänä ehdottaa Saksalle neuvotteluj a mutta siitä luopunean koa-

ka lIlllka nglanti 011 pyytänyt j atkamaan ja luvannut materiaa-

lista apua seuraavaksi päiväksi. On tosin luonnollista että. 

Puolan ent. johto nyt koettaa toisia syyttämällä. puolustautua 

j a selitellä omia aikaisempia laim1nlyöntejiän ja erehdyks1ää.n. 

mutta on vaikea päästä siitä käsityksestä. että puolalaiset 

jossain suhteessa arat oikeasss syyttäesBlän länaIvaltoja luva

tun avunannon puuttee.ata. Aaetin senvuoksi auurllf.hettiliUl.l1e 8\10-

ran kyaYJ1l1itsen. Johon hän vastaa! Ranskan ja ICnglannin todel

la luvanneen Puolalle välitöntä apUa, Joka ei kuitenkaan saa.

punut. Mliatettaneen miten laa.;Jo1aaa pl1reiaelf. aina on eplf.1lty 

tlLmän välittömin &TUn teknillistä mahdoll isuutta. Jn katsonut 

kuitenkaan voivani lähemmin udell.. mitä suunnitolmia tä.saä 

JAKELUOHJE : 

UI 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

T.v.lllnen. 
Tavallinen Ja IIllkli mlni.te";611 •. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukalln. 
Ei ulkomaaedultuklen. mutta u.kaa.l.inmJni.t ..... &n t'edoi

tukalin. 
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teassa oli olemass a.. 

Hän vä itti , minkä. t iesin, ent. ulkoministeri BONNET tn 

j at kuvasti olevan wmUnoheniläisen-, mutta DALADIER'st a hän sa-. " nol tämän kylli:i. olleen J a olevan oikealla kannalla, mutta 

hidastelieen ja olleen piiättämättömin kuten hänen t apanaa on. 

J a suurlähettiläs lisäsi : -aanskalaiset ovat n&1n& viikkoina 

osottaneet samaa päätt~ttömyytt&, kykenemättömyyttä toimia 

sat aprosenttisesti, halua aina löytää Joitakin esteitä, Joka 

on ollut niin kuvaavaa. hei dän sekä ulko- että slsäpo11111-

kallaen viimeisenä vuosikymmeneDl.. lEhkäpä heillä l oppujen lo

puksi vielä on Joitakin toiveita yleistilanteeseen nähden-. 

Tällä suurlähettiläs tarkoitti ~itä eräissä piireissä ed.ll~ 

vallalla olevaa, minun käsitykseni mukaan väärää ldLsitystiL, 

mistä aikaisemminkin olen puhunut, että Ranaka tmlka ei halua 

sotia Saksaa vastaan kuten aksakaan ei muka halua sotia 

Ranskaa vastaan • 

SUurläh.ettlläällä 011 tärkeä kokous tyähuonees.aan, 

jonka vuoksi täm.IL varsin pUilallinen tapaaminen sen parempi 

supistui lyhyeen. Kun lähdin hän vielä 

toiat8llllle kättiL: - r e kait tiec1ätte että Varaova tai se m1kI 

Varaovaata on JälellJL on yhtenä ainoana tu11llereDl.-. 

Puolan ul.koaaia1nmSni 8teriön alivaltiosihteeri kl'8iYi 

S2:IMBW on aaapunut Parl181in. Muut Puolan hal11tuk .. n J& .. -

net OTat Rwaani ... a internoidut (awrlJLhettiläa JdLytti Juuri 

tätä aanaa). BaakIll1 TvllO'Y.... ollut auurl..lllettiläs on !IIl"Öa

lc1n Jo tUllA, a..,in ainakin Thc17svaltain suurllhettil&a. 

)(yös Hollannin llJ1ettiUa on tliDU.n sivuuttanut ari18in Jlat

kaIlaan kotianaa. 

x 
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Eversti dIISI kuuli tänään y leise8ikunnaasa että Sak

salla on aaeissa Dl[ noin 130 divisioonaa. joist a 30 lä.h.e

tetään itään Ja noin 1 0 konsentroidaan länteen. 

K\U.nka paljon englantilaisia joukkoj a Jo on länsirin

t amalla ei ole helppo 8&DOa, mutt a l ienee niitä jo uaesm

pia satoj atuhansia. Atrikkalaia1a joukkoja laaketaan s1elll!. 

olevan noin aoo . 00 ja odotetaan nl1 tä t ulevan 8_an verran 

lisää nyt ens1mäiseseä apajaaaa. 

Kerrotaan yleisesti että Saksa Aachen1n kulmalle ko

koaa kl1re1mm1ten suuria jOu.k.! oja ja ennenkaikkea ilmalalvuei

ta. Koko seutu on evakuoitu. l'ästähin aiheutuu elgiaasa val

litaeva luonnollinen h uolestuneiauua, j oka aan pahempi näyt

tää. täysin oikeutetulta. MYö akin SVeitsin rajalle Salcaa ko

koo suuria joukkoja. len tavannut ulkomaalaisia jotka koet

tavat tämän selittää s1ten että Saksa pelkKä anakan pyrki

vän Siegfried-linjan molempien päiden ohi, sii8 rikkoen naa

purienaa puolueettomuUlien, Saksaan. uolueettOlllUuden lou.kkaam1-

nen anakan taholta on tuskin ajateltavissa, jo siitä 8yya

tä etU Ranska käsitU.1. aen paykoloogisen vaaran. :.musta pu_ 

humatta. 

Oma käsitykseni on .e että kun rauha ei nyt voine 

ayntyä ja kun HITLEt 1n til.ytyy saada liLDneaal. jotain tehtJIL 

ennen talna, s1eltäpl.1n on piakkoin odotet t aYiaaa lujakllll.

toinen yrItys murtautua lInta.. GIornale 4'Ital1a. .toka P'l

huu JuurI mainitsemi8tani Ranak~ arme1Jan mahdollisista kier

tol11kkeIatl. neutraalien maiden kautta. kertoo myös ettl. RIT

I81111. ollaI tltl suurta hyökkl.7stl. v~ olaa.asa uuaia 

aseita, Joiden hI1vIttäa1aJqJq yUtWl ka1lten tähl1n .. U tun-
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netun. Sama lenti kirjoittaa muuten t änään ihmeekseni. että 

Siegf r i ed-linj a voi murtua tämän tarvitsematt a merkitä mitään 

lopullist a sodan t u l obeall nähden. Aivan riippumatt a siitä mi

ten tämän j ät t iläi s t aistelun käy. varmana voinee pitää että 

Saksan ollessa engagoi tuna t ä llai seen gigan-c t i seen yritykseen. 

sen uudella enkiystävälll ltloskovall tu lee olemaan vapaat 
uusi 

kädet toimia i dässä. el.k.ään että RIBBXNTROPin I matka uusien 

ys täviensä luo on tämii.n kanssa yhteydessä. 

n oikeus kysyä, miksi Saks a luovutti niin suuren 

osan .10 valtaamaansa aluet ta Venäjäll.~ joko kuten minulle 

s8.Ilni suurlähe t t iläs C UUlNDRI. hän 011 8811a1&easa hädässä 

e t tei kyennyt enää vastustamaan akovan t ahtoa. t a1..kk:a hän 

siten t oivoi plallentävänal ruolan puhdistuksen J a pyatyynpa

nem1sen edellyttämiä suurta väen j a mat eriaalin s1 tomista 

i tään. 11 miten 011, tosiasia on että lil'r IJ:B. siis nyt on 

HSti houkutellut vanhan ver1viholl1 sensa Kesti-Eur ooppaan saak

ka. josta se ei hevin lähde. J ollei ka1kk1. 011s1 

gillista. täyty i si ääneen nauraa kaikelle sille mitä lilTLiR1n 

ideologiasta j a antibolshevlst1sea'ta aymbo118111.1sta on puhuttu 

Ja. mikä on pahempaa. useiasa maissa rikDkaellisen kevytmie

Ii ... t1 uskottu. 

x 

Täälll sujuu elimi muuten ulkonai sesti rauhallisesti. 

Toistaiseksl on vain bentsi1n1nkulutuata ~ö.telty. mutta 

ykaityiaautoJa on liikkeellä yhtä paljon kuin edall1aiDl p&1-

v1nl. LUkenne ka4u1lla Jopa on e11 m1nnlhtäväaU l1al.lntTDTt_ 
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I~ah&lyytystä ei ~ariisiasa ole ollut 15 päivään. åntta 

Lilleasä on ollut aekä eilen että toissapiiväD&: otaksun 

aaksalaisten 1.nt~len tehneen yrityksen Joko Lillen teo111-

aUl1sa1ueel1e taikka pohJols- anakan kautta tulevia englant1 .. 

laisia j oukkoja vastaan. Lehdet alkavat varovasti ilJlOttaa 

kunn1ankentällä kaatuneitten n1m1i Ja surupuku1s1a naisia al-

• kaa ilmestyä katuJcuvaan - - -. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ariisissa 

UE II : A .. 

' --'--. - ..... . ~--
Ulko siainmini s teriö11e , 

n elsink1. 

Lähet än t äten kunnioit t aen Ulkoasi inministeriöl -

1e rapor tt ini ariisist a n : o b, joka kä sittelee ai 

netta:: 

oimlnt oja • 
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ARI I I 

RAPORTTI n : o 60~ 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. - .----••. -- ' ~1'"1'1'ine n . 
. . : J, : ; .. i ,: ' ; . ' . ... 

? arii s i ssa p:nä syys kuuta 19 39. JT /~llJ 
1) _ r '1 

Asia: .fo1m1ntoj a . 
". \ 

~ . C 
.: .. .. . 

~ilinen päivä kului suurelta osalt aan Viron merkeissä . 

Lehdet olivat pitkin päivää täynnä sähkeitä, osaksi oikeita 

osaksi sekavia tai vääriä, erinäisistä pääkaupunge ista. Suurin 

piirtein kn1Jcki kuitenkin tiesivät pääasian, s.o. että 

' irolle aset t amat vaatimukset ainakin hipovat sen itsenäisyyttä. 

Autenttisia tietoja oli vain minulla ja Liettuan lähettiläällä. 

Luonani kävi ministeri ~R ALe. ciänellä ei ollut 

t sen lähampiä presisioneja, mutta hän oli kumma kyllä 

giassa olevan Latvian lähetystön vä lityksellä puhelimitse 

el

iias-

ta s aanut rauhoittavia tietoja Virosta. L!1nun oli valite t avSB

t1 pakko hellävaroin häntä valaista. Häntä askarrutti luonnol-

• lisesti erikoisesti kysymys siitä miten Viro voi tehdä sopi-
" muksen skovan kanssa iikaa kysymättä. masta maastaan 

ollut vielä suoranaisesti levoton mutta kylläkin molampien mal-

den vä lisen liiton aiheut tamista mahdollisiat vaikutukaiata. 

Hän jopa kysyi minulta tulisiko SUomi taistelemaan 

leata, mihinkä luonnollisesti vastasin vältellen, mwös huomaut-

tamalla että meillä eI ole ll1ttosop~sta. aikka GROSV ALD 

ei yleend. Dl.ytl. pienintäkään tunnetta, hIln 011 kuitenkin 

tan1 lähtieaal.än ailminnäbtäväati ll1kutettu. 

JAKELUOHJE: 

UE J : ••. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta .. lllnu ,. 
Ta .. lllnen Ja lIalltai mlnirierlOlle. 
EI ulkomuectuatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomueduriukaen, mutta ulkoaalalnmlnirierlOn liedoi. 

tukaIIn, 
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ohåa senjä l keen kä~i l uonani Viron lähet t iläs STRAND

mAN . joka ei ole vuDsikausiin luokse~ ilmest~ . rlän e i 

tienny t yhtään mitään , ei olllIit käynyt ministeriössä 

koettanut i t seäan ntormoida. nän valitti ettei ole saanut 

kuolla ennen tätä . sanoi likvidoineensa e l ämänsä ja haluavansa 

asettua jonnekin Viron maaaeudulle. Kävi myös ilmi että hän 

jo tammi kU ' s s a pyrki eläkkeelle Irutt a että hänt ä pyydettiin 

• jäämään ayksyyn. yt hän l opullisesti eroaa. hän on 

• 

~ tääl l ä agrementtia RiYlle (tämä tieto lIenee vIelä luot

tamuksellinen). Koetin mies t ä kohentaa ja 

011 neQras teenikon tapaan aivan Pessimisti. Hän piti mahc10111-

Sella että Saksa voittaa b.llglannin. valitti s itä että hänen 

pieni om.a.1suutensa on wntoossa pUlossa pankissa. josta hän 

ei saane sitä ulos , y.m. Koko käyntillBä. 0 i s~, siltiUtl.n 

kannalta etten näissä olosuhteissa voi ~ua1 d'Ora~lla puhua 

mitään Virosta ko ska lähettiläs i tse ei mitään tee . x ) 

Liettuan lähettilään aaamaasa Vlroa koskevassa sähkeessä 

oli toisin klLin Ulkomini steriön aähkeessä käytetty sanaa "&8-
sistance mutue lle" MOsko~an ~llle t ekemästä ult~tiivisest a 

ehdotuksesta eikä "pUOlustusliitto" . Sitäpai tsi 

ei plLhuttu "laivaatotukikohdista. vaan "polots d'appu.. VIvah

dukset eivät liene SU\U'8n suuretl 

Koska lehdet sisälsivä t eilen psl&tottain uutisia 

tamma, niiden joukossa paljon vääril. .. 

xl 
Hänen intormatio1staan kerron vain pari. kuvaavlna hänen 

ldllLSkoisuuc2elleen. Hän väitti BImUn. olan ulkom1n1sterin, ole
van Juoponl Vlitti myös e~U B&CX tMID1knuasa Berehteagaden1 ... 
011 dlTLERille luV8ngp~ l)anzlg1n ja autoatracU.n. WKABunOZ 
011 v11me vuonna täbI.D a1Itaan hänelle puzkanut ralvona. sUtl. 
etU Ranska eI kannattanut Puolan Teaohen-P.Y7teitä, l'eJIl.a. 
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lINGSin kanssa neuvoteltuani, ~uai d ' Orsayn pOliittiselle osas

tolle sanoen pyy:t å.väni että 1endist OO lle annettai s iin vlr 

ti tieto ettei Ahvenan 

noin myöskin pitäväni 

saaria paraikaa linnoi t eta. samalla, sa

outona että lehdet saava t kirjoittaa 

hÖlynpölyä. Ahvenasta y .m. siten turhaan herä ttäen .loskovasaa 

ruokahalua taikka preparoid.en etukäteen t äkäl äistä mielipidettä 

tämänä ruolcahalun mahd. tyydyttE..m1seen. ämän j ohdosta samoin 

sähkotin Ulkoasiainm1nisteriolle salasähkeen n:o 173. J ossa 

dotin Havasille annettavaksi vastaava lcommunlkea sekä suggeroi

d811 että Le Tempsln sikäläinen kirjeenvaiht ja omana iIif orma

tionaan sähköttä isi lehdelleen miten Suome an asema hlstorialli-

ses t i j a nykypOliittisesti on toinen kuin esim. Viron. On 

luonnollista että, Viroon nähden luonnollisesti osotettavien 

konsideratioiden vuoksi, minä toI! voi tässä mielesaä täällä 

toimia. 

I'ämän kir joitettuani tapasin u.udelleen Ruotsin 1ähetti-

• lään ja Ruotsin sanoma1ehtia ttasean" jotka molemmat olivat 

<>aritt.äin harmi ssaan lehtien kirjoittelusta altian qsym;ykaUtä~ 

Totes~e että ilmeisesti ei ulkoministeriön puolelta ole an

nettu lehdille mitään selviä direktiiveJä näistä kysymyksis~. 

Sovittiin niin että sanomalehtiattasea STROMBERd koettaa suo

r aan va ikuttaa niihin lehtltuttavl1nsa Jotka nykyään toimivat 

ulkoministeriön ja Havasin sensuuriaaa. Ruotsin lähettiläs 

nä puolestani tulen parin päivän 

tä tapaamaan ensi kerran ulkoministeriön uuden alivaltiosihtee

rin, jolle tulen puhumaan vakavasti tälla isen lÖ7a&n kirJoit

telun suoranaiaista vaaroista Ja siitä haitaata minkä se Rana-
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kalle itselleen tuottaa monien neutraa isten maiden yleisen 

mielipiteen Ranskan l ehdist ölle harmlstuessa. Lähetimme eilen 

Hel~1nltl1n joukon leikkelei tä näytteeksi siitä mistä ylempänä olen val1t -

t anut. 

x 
x 

Tap in Unkarin lähettilään, jonka kanssa käymästäni kes-

• kuste1ust a ot an tähän seuraavat kohdat. 

• 

1) Lähettiläs tiesi kalllonvannasti CIANOn kertoneen 

Roomaan Salz:burgista 19/8 pal at t uaan, että rlI LER vielä silloin 

kivenkovaan uskoi Ranskan Ja änglannin ei yhtyvän sot aan . Lä

he ttiläs j atkoi että kun joitakui ta päiviä myöhemmin t otuus 

.dIT Ule selvisi, hän joutui täydellisean desper adoon ja heit
x) 

täytyi ~oskovan syliin. 

a) Yhtenä syynä ruolan armeijan tappioon piti hän sitä 

että sen johdossa on ollu.t pelkkiä legionäärejä" joilla ei ol

lut tarpee llista sotataidon tuntemusta ja kaavatusta. Bä..n sa-

nOi, j a läsnäollut ent. unkarilainen upseeri tämän Vahvisti. 

että viime maailmansodassa unkari l ai set upseerit aina olivat 

onnettomia kun saivat pUOlalaisia leglonää..riupseereJa naapureilt

seen. näiden kykenemättöm,yyden vuoksi . 

3) Turkin täkäläinen suurlähettiläs 011 kertojalleni 

toissapäivänä • anonut Turkin ulkoministerin lähteneen skovaan 

.e1ventääkseen heidän välisiä suhteitaan mutt a lisäten Turkin 

Ranskan ja. &lglannin kanssa tekemien sopimusten p;pyvlLn Turltin 

ulkopolitiikan a:na ja o:na. Tästä huolimatta on Ranskan leh

x) 
Tulen seur~avassa raporti.sanl osottamaan olevani tässL suh

teesaa jossain miUlrin toisella kannalla. MinisterI HENNmGS ker
toi luottsmutaellis8stI BuotsInBer1linI." e1evan lähettilään ra
portoineen että HITLER vl1meia .. n .&akka koetti vaatuataa RIB-
BXNTROPin ja GORDlGin vaatimuata lllhestJtL skoTa&. 
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distössä selvä huo1estuneiauus huomat t avissa t ämän matkan suh-

teen, j eräs tunnettu sanomalehtimies m,yö ai tänä a8llDlD.a et-

t ä LOTOVin . ~IBBEK RORin ja SARADJOGIIJn tämänpäiväinen tapaa

minen voi tuottaa mitä yllätyksiä tahansa" käyttäen sUu. sat

tuvaa sanaa -diplomatie de bazar-. suomeksi käännettynä joten

kin Wbasaarikupjetaien kaupuskelu41p10matia-. Tämä sotahan on 

yllätysten sota,! eikä yllätyksll1ä näy olevan raJaa. 

tt 4) Lähetti~äs oli aivan jär~tty viime päi v ien ta-

• 

pahtumista ja niiden paradoksaalisest~ käänteestä . Oli hieman 

outoa. kuulla hänen suuat an seuraav t sanat: "HITLER ei v oi 

011 muut a kuin hullu" . Sama lähettilä s puhui vielä muutama 

kuukaus i takaperin aivan t oista ki eltä. 

x 
x 

Siihen minkä ra rtissani n :o 56 sanoin "pelin avauk

seata- hå luan lisätä että v . 191 s odan ens i kuukauden pää

tyt tyä. Ranska oli menettänyt 75 ~ h1ilialuettaan . 81 .,. rauta

aluettaan.. 6:5 ' terästeollis uuttaan.. 94 P villateo11isuuttaan. 

50 % puuv1l1 teollisuuttaan. 75;9 sokeriteollisuuUaan ja 60" 

alkoholiteollisuuttaan. Lähde josta tämän vtan 1iaä.ä: "tänä 

päivänä ei ole ainoakaan proser.t ti vielä menetet ty-. 

x x 
x 

Rautateiden sen reg10nan ylltirehtöörl. jota ennen kut

sut Uin l? .LaM. Ja nykyiLän Rfgion &1d-Xst, kertoi, et tä hänellä 

on tii.llJl. hetkellä l~,OOO rautatle1äistä johtonsa alaisina se

kä. että koko _bill.aUon aikana ei ollut tarvis antaa ai

noatakaan muistutusta kenellek1än heistl. vaikka heidän 011 
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pakko usein tehdä työtä 17 t untia päivässä . Tämä lisäkuvan 

siihen mitä ai~n olen kertonut mobilisation j a yleisen 

järjestyksen suuremmoisesta tasosta. 

Hän kerto i myös e ttä Italian raut ateiden johto, jon

k a kanssa hänellä on paljon tekemistä, hänen regionins a kun 

kokonaan välittää kaiken junayhteyden Ranskan ja Itallan vä

lillä . on osott autunut näinä v iikkoina uskomattoman 

51 ja halukkaaksI välttää kaikkla hankauksia. 

x x 
x 

lUinulla alkaa olla se k~sHy.s ~i..:rateeglae.ta entees-

ta länslrintamalla että r anskalaiset eivät valrrlsta suur8lll.paa 

hyökkäystä vaan että he näinä v iikkoin~ ovat koettaneet pa

rantaa asemiaan , koetella viholli sen mahdoll isia heikkOja koh

tia. koota kokamuksi ilma· ja tankkitaisteluista ja pysyt

tääkseen sodan ainakin toistai seksi vihollisen kamar lla. Sa-

maa mielt ä on myöskin eversti I~. mis tä hän on kirjoitt a-

nut yleiseSikunnalle. 

t a maksaisi Ranskalle 

Suurisuuntainen hyökkäys Ranskan puolel

liian paljon väkeä ~tta s11tä 

tä sen tuloksen positiivisuus myönteisessäkin t apauksessa voi

si olla kyseenala inen . Ranskan sotilasjohto valmistautuu joka 

suhteessa vastaanottamaan saksalaisen hYÖkkäykSIIn. 

aaaeudu1la lI1kkuvat tutt avani kertova t yhteen ääneen 

että englantilaisia joukkoja ja englantilaista tykistöä aaa

puu yhtenään Cherbourgiata, St . !alasta ja St . Naza1re'1ata 

s ekä sta Bretagne'!n . satamista maanteItse rintamalle . Näyt -

tää siltä että koetet a an välttää Normandian s atamia, joiden 

yhteys rlntmnan k~ssa voisi käydä turvattomammek-1 kuln ete

läinen raLttl. Kai kkI toteavat että englantilaisten Joukkojen 
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varusteet ovat mitä ensiluokka1s1mmat. 

x x 
x 

H'MBBO kertoi minulle että eräs Kansainliiton s1hte.

r18tGn e.panJalaisista virkamiehistä oli kollee8PJensa n1me8s& 

käJUYt FRJNCOn luona kysymäsaä ~ käsitystä he1dän mahd. 

JUmisesUän Kansa1nl.11ton palvelukseen. J'R4l'OO 011 keho1 ttanut 

heitä PYSYl!dULn paik,n,," ' 

x 
x 

&9/~, Xllen 1llalla sa1me tl!LldLlä1sestä ulkoministeriös

tä lt1ertokirJeen, J088' pyydetu.n ilmoitust, 8Utä ku1nk:, mon

ta lähety8tön henkilö- J' palveluskunnaat, osapu1n 

s11rtiU1. llhetystönpäällikön ker, maaseudulle, J08 8inne s11rre

tUn taaavallan presidentin asunto Ja hallitU8. (ll8nen hUOlll8ll

na weeJtan41k.1 Tours'1in k,tsom.an kl7tettäväksemme annettu. 

~llaa. S1eltä pal,ttuan1 teen P114atyn ehdotuksen, JOnka 

.• kuitenkin ens1k81 alista UlknmSnj steriön hyväksyttäväks1.) Se 

.. 1kJt. että tämA k1ertokirJe Juur1 DJt lähetetl&n on useita oudoa

tuttanut, ltoaka 811ben ei tällä hetkeua ole m1tl&n RlmY .11tA. 

lIie1etl. 01181 ollut luonnolUata Joa _llainen lqaely 011s1 tullut 

å!Y. 8Otato1a1en 'aluu,. JIIltt, DTt .. vaikuttaa ep&pqJto1oo81aelt. 

tot.D.pUHlU" Jolta v01 udttU .. n kä.1tJ1tMn etU vaara on 01.

...... T01 .. l t. puolen t&Tt1lle. laake:mo1da. eUi!. u.I tot.np1c1e 

rUppau a11U. .ttA al.t .. pell.t&. Puola JtuJt1etuttu., 8aJtaa qR

taavla Dl't kDkD voSaall.. l&zlteen. 811tä enai raporU .... 
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'fl.~l __ __ _ ': ," d~' u 1'" 
Ulkoasiainministeriölle, 

Ji e 1 s i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainministe

riille raportt1n1 Pariisista n:o 61, joka käsittelee 

aihetta: 

Saksa Ja Moskova • 



A R II SI SSA OLEV A LÄHE TY STÖ. ""_ 5Jl la i De~ . 

RAPORTT I n : 0 61. 
• • - •• : I 

arllsi ssa 88p: nä syys ~i. 

As ia: Saksa ja Moskova. 
, " 

Ranskassa on pari päivää sitten kommunistipuolue vi-

tt ralliaesti haJote tue Kansanrintaman lopullinen murtuminen Rans

kaasa ja sntikominterniaen Paktin hajoaminen ~lm.as.a, ku 

slinä kaksi ensiluokkaisen tärkeätä tapahtumaa viu.e vl1kollta. 

Samalla kun Ranskassa kollllWl1smia käsitellään ankaralla kurllla 

_ elkä tule väh.ksyä mitä merkitsee kaikesta huol~atta puo

lueen hajo t t aminen, jolla on parlamentissa lILhea 80 edustaJaa 

e11 noin 13 " (s11s .ama suhde kuin •• s.. kokooDlUkseUa mei-

tt 

d!I.n parlamentis881111De) - Saksa lähentelee 

le ovat Keski-EUrooppaan. 

skovaa ja avaa 

Puhuin jo ~rti88ani n:o 56 s11tä miten vUrin on 

ollut luulla Ranskan sortuvan kOlllDJmlam1.1n. Tällä kertaa en 

vol olla mainitsematta että olen kaikkina näinä vuosina suul

llsestl ja kirjalllsesti tuonut julki sen klsltyksen, et~ 

HITIERin sntikominterninen uenne ei ole ollut mmta kuin hT

vin valittua taktiikkaa, jolla h&n sai DlUkaansa ka1kE1 

uskoi .. t DlUka yhte1aeen taisteluun 1Iib.kovaa vastaan. Sanoin 

na ett& lUTLD 011 vala1. soplTc tllaiauudan ll .. rty ....... t

twaun Ranskan .ij81l. 1Io.kOiYan ;ratiLvlkd. Minua auarutaa 

pilkatUh kun uK81.1n Hel.1ngl .. 1 UUai.ta eaitta. ja vi.lI 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A , . 

Jake'uohJemalleJa : 

Tavallinen. 
T avalllnan ja 1I.II<.i mini.terl6l1e. 
EI ulkomaaeduatuben tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuben, mutta ulkoa.lelnmlnl.teriOn tiedol

tukoiIn. 
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tlinll. keTU.nl erls ual d tOr.~ kork.. virkamie.. Jok. on 

kllUlID. ollut Ranaltan ambu....u. •• a Berl11n1.... mimllle .uo1 

vakawi.aaan olevan mahdotonta ualtoa .tta HlTLIR llhante11.1 

sko ..... aa kaiken san Jälkeen mitä hlLD. Julkise.ti on .IID.ODUt. 

RITLEB1n poliittl ••• ta sanakirjaat. v01 olla syyta 

lainata tähän muut8lll1a: 

oukoltuuD. 11 p:n& 1~5 HITLER sllD.01 Re1~atagi •• a: 

"Salt.alla ei ole tarkoituksena e1lt1. se tah40 .. kaantu. I\I.

vallan sla1.lsiin aSio1h1n. ei liioin vallat. lUvaUaa eiltl. 

sltl. yhdistäa valtakuntaan •• 

S8JIII)in Reiohatag1saa maaliskuun 7 p:D.I. 'liSlS: 

ei ole mitlULn territoriaal1sta vaatiJau..t. &1roopaa.a". (T .... 

sanott11n eiD.1n talcai.invaltauk .. n Jälkeiaena pu.vlDJl..) 

Samana pl.1väD.I. hILD. s8l101 puJm •• aaan Tsekko.loTalt1u

ta Ja Puolaata: "Salt.alla ei ole pieD.intlk&aD. tarkoitu.ta 

ahdIstaa näitl valtioit ••• 

SyJ'slanm ~ p:nä liaa .mmin ReIohat agis.a: ltJle na_

- bolaheT1am1.aa ell1JuUi .. n (1) dolttriiD.1n. joka muodo.taa 

meille uhan. Me pi~ bolah8Tiam1. vihollisen .... Ja .. 

tai.telelllU sltl. vastaa ka1ltlt1D.e vo1miD..... K1nI. .. v01 

tehdl pakUa .. llaian r4g1aen kan... JOD.lt. pia teIlUvan& e1 

ole ollut vap8l1U" Vhakel. vaan vaplllUaa vault1l01den llol

hakU.·. 

Bn'altU1m &6 p:D.I lNS, ·Salt.alla ei ole mitUD. vaa

t1lmJc.la Puolall. e.1tetd.vIDI. U-m11Joona1Mn kan .. o1ltne 

oai.taa p1187 ureUe el ole .... lq.enala1D. .... 

IIaalbJnmn lA p:D.IL 1.1 Ear1a1'Ube.aa: -On 

rU.tU ltanaolUa UldID. ltaD. •• U181luta_ 'ubltak.U. Jaalta 

halli'''. 



oukokuun 1 p :nä 19a HITI.li:R s&nol Lustgartenlua: 

"On taas alettu valehdella: on ni.et selltet ty etU hUGDllenna 

tai ylihuomenna Saksa valtaa Itävallan 3a TaeJdtoslarak1c-. 

Syyskuun .6 p:ni. liSS, 8118 vuosi sitten, BITLm sa.

noi Urhe1lupalatsls .. : -Sud .. ttlaaksala1aten kya~a on ~1tma1-

nen niistä. 30tka vaativat ratka1au.&, Olen .,MM,- vakuutta

nut CHAl.f8KRLAlN1lle että n1in pian kuin tämiI. probleema on 

4t JärJestetty , e1 ole enää muita territor1a&l1s1a probleamo3a-• 

• 

. oulcokuun 7 p :niL liS6 Re1ohatag1ssa: -&lurin kwm1an1 

on kl.ydä bolsheviam1n. 8uurilllmaata viho1l1sesta. blen aina ea

tl.mäl.D Saksaa menemästä bolshevismin lUitolaiaeJtsi. s11ll. .. 

tie aan ve1s1 perikatoon-. 

Syyskuun La p:ni. li:58' -Saksan 3a PuOlan välinen 

III1S merkitsee Euroopan rauhalle enelllllllD 

rittelut. Saksa on pU.ttäD1't 3a luvannut p1tU DImIL r a3at 

muuttumattomina-. 
x) 

muu kulta37V1& vois1 3 atkaa loppumattomiiD. 1l.köön 

aanottalco: on turha ltai~ella mennelayytta. PlL1n'vasto1n: 

tä s1tl lakkaamatta tehU. osaksi 30tta ol1s1au t&ys1n 

v11l1. sl1tä misU todella on kys,.,.a. osake1 op1ka1 3a varo

tuk8eksi tulrvaiauute8l1 niMen. lf7ös a11lle 30tka OTat Mollko

vaasa Dlhneet uuden a38B solhdun - - -

EU1nIta p11katU1n nUta 30tka uakals1Tat sanoa etU 

sota KapeJaaaa ei Ital1alle 3a Saksalle ollllt IINta ku1D 

Taltap7,Jte1tten t~ottalll.. x.nraal1 JILJNDIR1p raportti Ja ba

Den aCClaa a.Dhe tie... XaadDl11Wn nAnstoa.. UIIILIl repor

t1l1 .... ntaar1Da ei ola Ue-kMDl ko.... Ja W!A- Ju-

x) 
Yll.&oleTat talDa .. t OTat 1Iel:ul~t ranakala1atan kUlma.

ta dl1\7k8e1l&, Jota. JoJamu. TlYah4U. Toi oU. toJaa Jm1a 
e1bapadl..... tUd1aa&. -"a .. 1_ ,... a1 ~a1Ialt .. 
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laistu Suomen lehdisa&, eikä sils myöskUn ole Suomen lehdis

sä kerrottu että komisa1onin käsityksen lIIIlkaan anskan osuus 

.. miesten ja materiaalin kannalta - ei ole koalcaan ollut 

huomattavan suurl. Sensljaan Italian ja Saksan hallituks.t 

lehdlstö ·voiton" jälkeen pelttelemättä ylTäatellTät 

suurempien) ~oulckojensa viralll.ta osanottoa ja ratkaisevaa mer

kitystä Bspanjan sodassa. Nilden kuulUminen noninterve.tlosopl-

• IIIIlkseen 011 s11s pellckiLä. blut'~lal Tästä volsl kirJol Uaa laa

j oJa raportteja. mutta tyy4J-n näihin muutamiin vlltteisiin. 

Se se1klca että. kuten luulen. HITLIR on 

~ tilaisuutta päästä Ranskan tilaUe Mosltov88Jl. el mieles

täni 1110in ollceuta melti. ny-t olettamaan että hän teki pu

tinaa Moskovan kansaa elokuussa pakon alaisena tai 

hI1c1än vallaasa. nl1nlcuin monet luulevat. vaan että tämil.n. ta

kana pUUa pltkä harkinta. 11:1 tule unohtaa että . )la in 

~~1a.a .anotaan HITLERin komeimpana 1Jarkoituksena olevan 

• 17öclll kappalellcs1 SDglannin maailmanvalta Ja hävittää Ranalca 

(ranak. JdUlJmGk...... an6antir). TählLn tarrttUin Venä.jlLn pysymi

nen hil~aisen.. RIBBENTBOPin uutta MOskova~tlcaa 

nlssa pllreissä lIIlk:a uut.na todlstuksena HITLEB.1n -hI1H.ta-

ja pelo.ta Moalcovan uuden ylTä8telyn .4.s.... b ualcaltaia1 

puole.tani 8iihen laalca .. 

lltlLn va.tumatta Iqs~_n JD1t1 HI'rLBll tek.. en&

jll1e .itten kun AlAan analaanaa LlDn •• aa aata ovat tlyt~ 

n.a~ ODko hILn P8lUl1lt VanlJIIl Iq.~_n vain hTl17l1a'...a 

Di JI.". lt-kelll1at. ROb aita •• h40l11a!l!ltta aUI. gmp 

SUUn _ .. 8aa * .... 111& tll~a oleJlUll lItIta8Dla191a 

pl.1vl.t. joita _ 1q1ll. tul.. lcI,Tt, .... g Iqvlt ..... 
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Minä toivon hartaaati ettl. ylempänä eaitett)r klsitTs 

osottSltUU vääräksi, lID1tta minusta sUli. ei ssa jät~U aina

kaan t o1sta1seks1 po1s Yle1s1stl laakelm1sta. 

rAJ/Q. Se mikä e1len on tapahtunut lIoskovassa, 8.0. 

erinä1sten sopimusten allekirjo1tus IQI.OmJT1D ja RIBBmTROPin 

keak:en. on miele stän1 todistuksena sllt& et~ä ylempänä esitti

mini käsit ys HI TLERin MOskova·~unn1telm1sta on ainakin toden-

• nlkölsempi kuin "häta&teoria. 

• 

x x 
x 

Sen l1säka1 mi tä tämI.n raportin ens1mäisillä r1ve1l1iL 

on sanottu kO.lllllIlnism1n lakkauttamiseata Ranskaasa tahdon vielä 

mainita että hallltuksen toimsnp1te.t ovat kohdann •• t enemmän 

va1lceuksla mln mitä Julkisuude.aa on myönnett7, mistä ~s 

ovat todistuksena suuret valkoiaet täplät lehtien palstoilla 

tästä aslasta kirJoltettaeasa. 5. kOlllllWlistist a edustaJa_a on 

pl'Otestolnut Ja noin 45 on perustanut uuden puolueen jonka 

n.1lIl1 on "tTlSlä1sten Ja tAlonpoiklen puolue", s11s vanlam 

tuun malllln. 17 ~0DlDlW1i8tista edustaJ aa on mobillso11iu ja lo

put pysyttelevät ulkopuolella odotellen uusia aikoja ja sopeu

tuen ha1l1tuk.sen to1manplte1al1n. 1re.",nn1atUehdet 

lakk~tet1iU1nai niiden maaaeutukaupunkien johdosta, 

lut k ...... niat1nen eneDD1aU. poiatetaan ka .... nnistiaet JohtOJlie

bet Ja JIIlUtenk1n puhdistus on täyull1Den. Otaksutaan ettll. 

use1den kommunistiaten edustaJ1en ~1te.tt1 pe ruute tt ane en. 

IAon BJm( varottaa hallltuata p1täen nUtI. jPwnp11ieitl. 

rall1a1na sUU varalta etU sota tul.-p1t~1. 
v .... 
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Ulkoas1ainm1nister1ölle, 

H e 1 a i n k i. 

Lähetän t ä ten kunnioittaen Ulkoaaia1nm1niateriöl

le raporttini Fariisista n:ot ei ja 53, jotka käsit

televät allama1n1ttuJa aiheita: 

:0 52: 

N:o ~: Ranskan suhtautuminen meihin ja Balti-

lcwn1in. 
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PA RII S I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 68 .. 

Pariisi ssa S p : nä loka ku u ta 1 9 S9. 

As ia: Käynti Quai d'Orsay11a.-

"Rauhan h.yöldåi.n" i ltIll. 

_JL/ f't tJ . '?? 
'~!O -2. ~~ I Li "_ 

"'" It ~ I J ASI" 

~I (Vb 

Kävin t änään ensi kertaa ulkoministeriön uuden valtio

sihteerin, ministeri CELUltE'&TIER de RInS 'in luona, Joka DALA

DIER'n 011aa8a samanaikuisesti pää- ja sotam1nister1n& vastaan .. 

ottaa lähetystöpäälliköt. Tunnen tämän erittäin miellyttävän her

ran aika1semmi1ta ajoilta. Hän on ao'ainYaliidi, suuri patrioot

ti ja adustaa paru'ta ranakala1sta henkevyyttä. Hänen poikansa 

on na1m1saa tanskattaran kansaa, minkä kautta hänellä on suhtei

ta pohjoismai hin, joiden oloja j a varsinkin sosiaalisia Oloja 

hän suuresti iha11ea 

1isaksi oikeisto1a1sekai. 

itse hän on lähinnä katsottava maltil-

Käytin tilaisuutta hyväksen1 huomauttaakaen1 että ParUdA 

• lehdistö tietämättöMJYdessään - tahtomattaan. usein puhuu pohJoi.

maista lmin -naekerivaltioista • 1kUn. Nimenomaan lisäten atten ollut 

hallituksani er1koiseati tähän valtuuttama .aDOh tahtovani kuit.nId.n 

hän.lle huolll8l1ttaa lahU.n .1utuateluJen .Ahvenanmaata lIIlka uhkaaTaata 

vaarasta ainaldn toistai.ekai olevan pellc:la& lI1el1kuYitu.ta, ::l1omen 

aseman olevan s.kä maantieteellise.ti, .trateegiseati, hiatorialli .. sti 

.ttä ~kJpoliittia •• ti toiDen lmln yar.lnaiaten Baltian maiden 

HkIL .1okaiaen iaJDm uita kohtaan .amalla tuntuvan koko neutraa

li..... m •• ,1m ..... ~i4en Lontoon 'e"'e. .ili.~l.t.n 1"1i!~-

JAKELUOHJE: 

UII : • 4. 

J.k.luohJ ..... U.J. : 

T.vallln ... . 
T.".lIInen j . lIaIIlai mlniaterlOlle. 
EI ulkomauduatultHn tledoltuUlIn. 
EI ulkom .. eciuatuk ..... mutta ulko .. lalnmlnlaterlOn llado i

tukalln. 
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saman uutisen. että ministeri ~RKEDk1o muka olisi matkalla 

Mo skovaan, tapo1o siVUlll8Dnen. 

:&ait1o tämän kaiken hänelle eneDllllän kuten sanoo ruotsa-

1ainen konversationwrls, antamatta keskustelullemme mitenkään vi

rallista leimaa. Juttel1mme sen jälkeen vielä pitkälti pohJois

maiden oloista yleensä, laivojamme kohdaoneesta kOhtalosta, kaup

pamme vaikeuks1sta y~ kuitenkaan menemlttä yksityiakohtiin -

niistä puhun luonnollisesti aaianomaisten virkamiesten kanas .. 

Tultuani koti1o ulkoministeriöstä soit~i minulle ministe

ri HOLSTI Geneve'istä kertoen mitä hänelle eilisiltana kanalia

piLäl.lJ.kk~ VOmNMAÄ puhelimitse 011 rauhoittavaa1t1 ilmoittanut 

koskien hulmJa Suomaa J&)skoTan taholta uhkaavaata vaaraata. Tä

män johdosta soit1o vielä ulkoministeriÖJl pol. oaaatolle, Bu.roop

pa-os&aton piällikölle uudistaen s"n m1nkä olin sanonnt valtio

sihteerille Ja lisäten ne rauhoittavat tiedot ' jotka juuri mi

nisteri HDLsrnta olin kuullut. 

B4a1leenkin olis1o sitä mieltä että liavaa1lle olisi hT

tt ~ toimittaa tämäntapaista s81ventäv&ä materiaalia JatkuYaat1 • . 
Jottei pääsisi tlULllä .. käsitys Juurtumaan että me muka olem-

me suuren uhan edesd. !Crös Suomen Sosialiclemokraatin U kil1lL1-

nen kirjeenTa1htaJ a L. BOsmrrHAL kävi eilen lähetyatösaiL 

a. siita miten lehtiplirelsaä tl&llä luullaan ·SUoaen vuoron 

pian tulevana. LlLhetystö tU.ltlJdlain tekee parhaansa täIIIn JdLe1-

tyk_n juurtWl1MI1 ebldLlsem1aekai. DIlUa lII.lut ... t aällkeet aieltl.

pA1n olisA ..... t va:m... lVGqkai. lIIl Toi dlla tote8lll&tta ei tlL 

Talltettav&& toa1aalaa, että Tallinna.ta on levitett1 hAbRj. 

auo.alc1n uhkaaTuta vurut. - m1kI. ebkä pqJmloogia .. t1 on 

,..arr.ttavisal - aeta .,tA Br,ya .. llatlkia on tullut 

jOllka tuon .. t e1TiLt au1Dkaa a1Da ole vailla prop-san4al&lLte.n 

a1WJU1ala. 
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On tietysti muuten ymmärrettävissä että Ranskan lehdet 

allevl1vaavat sitä tosiasiaa että Saksan on. ostaakseen Mosko

van liittolaisuuden, ollut pakko myöntyä sellaisiink1n konaea

sioihin. joi ta vielä. muutama vUkko sitten ol1si pitfinT1; mah

dottomina jopa katastrotaalisina, esittääkseen täten lukijoille •• n 

Saksan 88eman heikkouden. ämä selittää suurelta osaltaan Rans

kan lehtien paauno1m1aen Baltian maita kohdanneeata ja paraikaa 

kohtaavasta venäläisestä painostuksesta. Totean kuitenkin että 

Le Tempa tämänpäiväisessä pääkirjoituksessaan, jonka nimi on 

"Venäjä ja baltilaiset maat tt , ei sanallakaan puhu. Suomesta 

vaan yksinomaan kolmeata baltilalseata pikkuvaltloata yhtenA ko

konaisuutena. 

x x 
x 

Salaaäbkeeni n:o l7i aelitykaaksi lisään seuraavaa. Lou

naiIin pari plUviLä sitten erU.n korke8lllllan ranskalaiaen upsee

rin kanssa, joka alusta saakka on ollut pääm&j 88S8, varsinkin 

• ranskalaisten ja eD8lantllaisten lentoT01m1en yhdysupaeerina. 

mä oli mnuten ens1mä1nen suoranainen kontakt1n1 pU.majan kanssa. 

Hän 011 aivan aamaa mieltä kuin minäkiD siitä ettei lanaka 

yhtä vähän kuin BDglanUkaan vo1 D7t suostua Moskovan ja Ber

l11n1n (oaal.la tavallaan rakentamaan&) rauhantarjouk •• n. On 

kyllä, kuten sähkeeuäA1 mainitsin. .rä1t1 I:orkeitakiD henJdti1-

tI mten !'LJNDIN. UVJL, ehkäpa BONNm. jotka olisivat taiPl~ 

vaiS8t ainekjn aiihen ettei rauhantarjousta ilman muuta hTlä~ 

"" tUs1, IIIltta tlLJlll. kls1t7a 81 plLlaa .&1"-. Plinvastoin keneI 

minul'. t!n.ID m1n1steri CHAUP.lrIBa 4e RIBIS. että hallitus ta

hallaan 011 antaDUt Jul.Id.suute.n uuden k~laUpg.olueen kamar1a 

praal4entIl1e lIhet~ t1rJeeB. Jo .. a vaatIvat r.uhantarJouata 
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harkittavaksi, jotta yleisö aaisi oikean käsityksen kommunis

tien toiminnasta ja rauhan mahdottomuudesta. 

J os näin on, niin päämaj assa arvellaan Saksan ök-

käykaen lännessä pian alkavan. 1U.nulle sanoi main1 ttu upsee

ri "tres proohainement tt Ja m;yöhemm1n rouva1leni "viikon kah

den perästä". Tä.män vuoksi englanti laisia joukkoja kiire1llld.n. 

kaupalla kootaan rajalle, Jossa Maginot-linjaan nähden ei olla 

huolissaan ja jossa ranskalaisen lent(l:aBeen katsotaan olevan 

täysin tehtävänsä. tasalla. Se se1kk:a että Saksa kokoo suuria 

joukkoja Belgian raj alle huolestuttas päämajaa sikäli että 

pelätään hyökkäyksen tapahtuvan ainakin o saksi sieltä.k1n päin. 

Lisään tähän sekä siihen mitä sanoin raportissani 

nlo 60 strateegisesta asemasta, että minun käsitykseni mukaan 

Ranskan sekä sotilaallinen että poliittinen johto hyvinkin 

vakavasti uskoo Saksan sisäisten olojen kehittyvän huonampaan 

päin, jonka vuoksi -suuret hyökkäykset Ranskasta käsin Sieg

fried-linjaa vast aan eivä t kannata. Ei kannata näet uhrata 

kallista väkeä ja materiaaUa tarkoitukseen. joka voidaan saa

TUt~ kärsivällisyydellä ja s11s paljoa halvemmalla. l!4'1öaJdn 

maiIdtsemani upseeri antoi minun ynJIlärtU. ettei Ranskan puo

lelta ole odotettavissa suurempaa hyökkäystä. vaan että V8l"\lS

t8Udu~ kaikin vo1m1n ja kaikissa aaelajeissa antamaan sak

salaisille jos tai kun tulevat mahdollls1mman kuumen vaataan- _ 

oton, -niin etteivät palaa ennenkuin keväällä-. 

Kaikki tämil ymmiLrreUIn moleua1n puoUn. Vo1Jc1n samB 

että aikaa joka on .kulunut Puolan valtauk..ata on ~ett7 

suureen 41plomaattiseen pelJJ.n. jossa ~ Ja ST.uJNin 

uusi rak.kaa vaUtettavaati on niitt~ eräiU voittoja 

(oaaka1 h7T1nk1n halpahiJltaiaia .knten Baltian maissa). TIIlI. 
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selittää suhteellisen rauhan rintamalla, mutta s11 tä ei pidä 

vetää sitä johtopäätöstä ettei muka olisi tosi kyseessä. 

x x 
x 

Vi~eksi kertoman! selittää myöakin sen tosiasian mik

si hallitus juuri nyt .. Jo,a raportissani n:o 61 hieman ih

mettelin - suunnittelee muuttoa maalle. a1n1tseman1 lemtoup

aeeri sanoi miDulle Pariisin kyllä olevan oikeastaan enemmän 

turvaasa min monen Dm1D. maaaeutukaupungin ympäristö1neen. lt1t

ta muuton todellinen syy on ennenkaikkea se että ad m1nistra

tion hajottaminen pitkin maaseutua tuottaa viholliselle ylitse

pläsemättömiä vaikeuksia. jos se yrittää ilmahyökkäyksin sitä 

hävittää. 

Kävin toissapäivänä niillä seudu1n mlhin hallitus ai

koo muuttaa. ryrin m.m. käymään eräissä vanhoissa 11nnoisaa, 

joita en ole aikaisemmin nälulJ"t, mutta nHhin 011 pääsy kiel

letty. sillä n iissä oli Jo erinäisiä ministeriöitäl ~Ga 

• jon diplomaattlperheitä on Jo siirtynyt näille seuduille. 

x x 
x 

Tapasin tänämn Tanskan uuden (väliaikaisen) 

kamar1herra BlmNBD!"l'in, Joka kuten tunnettua oli maansa edua

taJana tUllä vuoaina 1913-38. Pitkäatä keakuatelust81111118 

sen seuraavaa. 

1) Kun kysy1n onko ollut 8l.en1g1n rajalla haDkaukaia, 

liLhettlllLa 'Yaataal varJIDU&aUa tietä'ftLna& etU GDBJlIG. on 8Il"1i8J1U"5 

erittl.1n ankarat ohjeet raJaseudun aoUlanlranomaisille Ja gau

laiteraiUe Y&lttää kaikkea seUaiata Joka Tanakaa volal her

mostuttaa. Lial.&n tlLbl1n etU Jos Saksa todellllk1n on *Illr.~ ..... 



• 

sa vaikuttanut hillitsevästi ruokahaluun Dähden meidän kulmäl

lammet llhettilään tieto voisi olla sopusolDnuaaa tämän kan.sa 

ja viitata siihen ettei Saksa halua ainakaan toistaiseksi 

koa suhteitaan pohjoismaihin.. Kun lähettiläältä kysyin mitenkä 

hän pitää tämän kanssa sopusuhtaisena sitä tosiasiaa että 

meidän laivoJamma upotetaan, hän vastaai tämän olevan tähclä

tyn ensi kädessä _lantia vastaan sekä varottava 

le lta1ld.lle, jotta pysyill1mme :Knglannin-kaupa8s8Dlll1e 

a) Kamariherra BERNml!"r luuli Saksan ~öldtäykaen 

kohdistuvan ilmoitae Snglannin itärannikolle ja Lontooseen. 

3) Kealcustel1mme s11U mitenkä on para40k.aalista 

Ranskan ulkom.1n1steriö8sä nyt on. paitsi itse ministeriä 

ei koskaan näe, 1) valtiosihteeri. 

tuksellisest.1. a) se cr6taire gen6ral 

joka häntä edustaa halll

(LiGER) ambaasadöörin tit-

hliliä, joka edustaa viraston adm1n1st~atiota ja sen jatku

vaisuutta, sekä 3) ulkoministeri DAI.ADDRtn kabinetin päällik

kö (eX>UIDNDRZ), lQ'ösk1n amb&8sadööri. Tulevaisuus on näyttävä 

• mitenkä yhteistyö näiden herrojen kesken tul.. järje8tymlän 

ja kuka heistä tulee .amaAn auuriDlllan vaikutusvallan. TUl.1& 

akred1toi4ulle diplomaa'ttiknnnal1e tämä tilanne tuskin TOi ._ 

hentU. aclm1nistr&tlon jo enne8tUn olemaaaa olevan hajanaisuu

den aiheuttBlll1a hankaluukai.. Kamar1herra BERNHOJ'l' tie8i etU 

DM.ADDmtn ja COU'LOHDHln 7hteiatyö on er' uomainen. Tämä vah

Ti.tetti1n minulle lQ'Ö8 Italian ambU8aad1 .... 
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PAR IISI 

RA PORTTI n:o 63. 

ari1s1 ssa 5 p : nä 

SSA OLE VA LÄHETY STÖ. 

loka kuuta 1 9 3g. 

As i a : Ranskan suht autuminen me ihin 

Ja al,tHolm11n. 

uten tänään jo sä.hltötin e1 tämänpäiväisissä arl1sin 

• lehdi ssä ole sen parempi enää. ainoatakaan uutista, ei oikeata 

eikä väärää. $lomesta. r oivon että monat keskusteluni 

saylla, viimeksi vielä eilen 11tapäivällä, sittenltin ovat 

vaikuttaneet, ja että ministeriön lehtios88tolla on annet~ 

lehtimiehille oikeita t ietoja maastamme. 

Bdell18en raporttini lisäksi mainit aan että Hollannin 

hettiläs pyrki eilen puheilleni nimenomaan informoituakseen SUo

me n ulkom.1n1sterin mat kasta Moskovaanl tiet1mme eilen valtavast1 

vaatia lehdistöä ottamaan dementian näistä huhuista. mutta 

tahtoneet sitä tehd.li, Moskovan vuoksi, Helsingistä kysymättä. 

Kun tänä päivänä ei enää ole tämäntapadaia uutisia lehdissä 

emme ole mitään tehneet. Jos niitä alkas uudelleen 11mest1m 

kysymme heti sähltöteitse Ritarikadun mielipidettä mahdolliseen 

dementiaan nähden. 

~ä. virkaveljeni kävi eilen ambassadööri COtJU)ND~'in pu-

heills, jolloin hän asetti tälle kysym;yksen, ovatko akovaasa 

olevaii _lannin ja Ranskan diplomaattiset eclustultaet saaneet 

tehtäväkai koettaa vaikuttaa skoyan hallitukseen siinä mielaa-

.a että tämIL jättäiai Baltian maat mahdollisimman suureen rall-

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A • . 

JakeluohJemaneJa ; 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkoi miniaterHI"e. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukalln. 
El ulkomaaeduatukaen. mutta ulko •• lainmini.terf6n tittdoi

tukalln, 



·' . 

haen. Tähän ambassadöö.:i COUIDNDRX 011 vastannut -ajankohdan 

ei olevan sopivan", "ahkäpä joskus myöhe!llll1n", "meitäbän ei 

kuitenkaan siellä kuunnella", y.m. ~os kohta on selvää että 

jos t ä llaisia d6marCheja tehtäisi1nk1n MOskovaasa, tämä 

si Viron ja Latvian itse hyväksyneen sop1mu.sten 
on 

t i lanteen, niin /toiselta puolen valitettavasti oletettavissa 

että nglanti ja Ranska mielellään näkevät Saksan vaikutuksen 

• heikkenemisan I tämerellI., jonka toitotus myöskin on lehdistöl

le getundenes Fressen. 

14änbän asemamme on sikäli valitettava että jos 

Saksa häviU, VenILjä saa yksinoikeudan iMs.... TUrkin lähet

tiläs sanoikin käydes.aän eilen puheill8D1 että. tl7\11 har

taaati toivoa Saksan ja VenJljiUl lopulta joutuvan keakenu.n. 

tukkaIlllottaaille, koska meidän kaikkien VeniLjiUl naapuria ase

ma kävi miten kävi tulee kestämättömiksi. Turkkilainen oli 

mu.uten .ataprosenttisesti antiaaksalalnen ja vaU tti vain 

~ etteivät kalkki maat heti syyskuun alu.sa yhtenä miehenä 

seet Saksaa vastaan. Tämä oliai eatän7t Venäjän osano~n. 

"Onko parempi, hän sanoi. etU: iatU11111L8 kuin teuraatuslait:ok

SUBa ja odotamme lampaiden tavoin vuoro8lllllle: ens1k:s1 Italla 

ottaa kaksi maata, sitten Saksa kolme maata, ja n7t rysal. 

kolme maata". 

~s mobillsoitu pankinjohtaja, ranakalaia-puolalaisen 

panld.Jl pUJohtaJa, kivi eilen puheill8D1. Olen tunteuu.t hiLnet 

kcD, ja hän DIIli.tutti mieleeni mitenJdL m1DI. Jo 5 vuoUa 

.itten ..u.... ..uraaaa lau.auiD .. alt81'III,kaen1 sUu. 

.. iell. tulee katumaan 1iit~aan TenlJILn kanssa. It.. h&n OA 

aina ollut Moskovan ysU'YJJ'Un v .. 1iu.taja. Va11dta h&n jatku-
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vaati mobllisoituna j a yleises1kuntaan täällä kuu luvana hoitaa 

puolalaisia asioit a - hänen pankistaan tullee uuden Puolan hal

lituksen rahott a j a -. hän ei kuitenkaan tuntenut salasä.llkeea

sämme n:o 179 mainittua tietoa, että Ranska olisi luvannut 
x) 

Puolan uudelle hallitukselle täällä jatkuvasti taistella Puo-

l an pUOlesta, lupaamatta niiden entisen Puolan osien jälle~n

liittämistä Puolaan Jotka nyt ovat venäläisten käsissä. Mutta 

hän uskoi ni1nk.uin minäkin, että Ranskan ja ltDglannin haUi-

tukset hyvin tarkkaan vaan1~at tilaisuutta voidakseen skovaa-

sa uudelleen alkaa neuvottelut. Senvuoksi ei ole sotaa julis

tettu Venäjälle, senvuoksi Ranska ei olisi luvannut Puolalle 

näitä alueita, senvuokai Ranska ja &lglanti eivät tee mitään 

Moskovas88 Baltian maiden hyväksi, y.m. KertoJani luuli IIIY'ÖS 

että Ranskan parlamentissa on volmia Jotka t~kevät työtä tässä. 

mielessä. voi nähdä että tämäkään, jos siinä on perää Ja 

jos se onnistuu, voisi asemaamme parantaa. 

x x 
x 

partissan1 n :o 56 ("Pelin avaus-), on sivulla 3 kolman-

nessa kapPaleessa luettava "Geneve ' in asioista" eikä -asiasta-. 

~f 

/(ul~ 
_ Puolan uusi hallitus. Joka t äällä on. muodoatettu t 

piakkoin Johonlt1n. maueutulcaupunk:11D. sinne vakinaisest1 
.. a.. Tulee olemaan kiintoia.. nähdä ketkä VaraaYusa 
ulkomaalaiset lähetyatöplllliköt seuraavat hallitusta. 

l ähtenee 
aaettuak
olleet 
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Ulkoasia1nm1n1ste~t· /t'I"'h!r"~-'-----··-·----

H eI 8 i n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasialnm1nisteriöl-

le raporttln1 arlls1sta n:ot 64 ja 65, jotka käsitte-

levät al lamaln1t tuJ a aiheita: 

N:o 64: Kansainliltosta. 

:t 65: Ranska ja Suomi. - Sekalaista • 

• 
" 

..... A4. 
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AR IISI 

RAPORTTI n : 0 64. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . • - --- -- --~rai~en . 
.. LI'. ' 

l'ariisi ssa 4 p: nä loka kuuta 19 39. 

A s i a : .. Kans.a1nll1t.o s t.ac 

(''J / trtlo-1 ~ . 

1(IO ,::2i1 ._._; _I~_ 

· >IOä 1'" 
. .. -

Syyskuun 18 - 20 päivinä kokoontui Geneve 'issä n . k . 

kontrollikomissioni. x) Komiss ionilla oli edessään vaikea tehtävä • 

Jost a lyhyesti mainit sen seuraavaa. 

1) Kansainliiton virkamiehistös$ä on nyt jo lähes sa

takunta mobilisoitu, mikä luonnollisesti vaatii toimenpiteitä 

heidän palkkaukseensa, eläkeoikeuksiinsa ja mahdolliseen paluu

oikeutukseen nähden. Tämä kysymys on kaksinverroin arka koska 

Kansainliitto luonnollisesti ei voi kansainvälisenä i nstituutti

na kiinnostua kansalliseen palvelukseen astuneit ten virkamiesten 

intresseistä laajemmassa mittakaavassa kuin niihin virkamiehiin 

n64den yleensä jotka eroavat. Kävisi liian pitkäksi kertoa mi

tenkä. asia päätettiin järjestää. tärkeätä on että näiden vir

kamiesten aseman järjestely ei saa loukata Kansainliiton 

välistä luonnetta. an kiellä etteikö keskustelujen kuluessa, Joi

hin ottivat osaa monet sihteeristön ja työto1m1ston Johtavista 

x 
Sen seitsemästä henkilökohtaisesti valitusta jäsenestä , 

lainen OTTLIK (ester Uoyd1n tirehtöör1) ilmoitti jo keväällä 
lehtensä vuoksi ei Toivan~ olla poissa BUdapestistA, Ja Boris 
STSIN on teillä tietymättömill&. Meitä on näinollen vain ~rJ 
lainen HAMBRO (puheenjohtaJa), englantilainen Ceoil KISCli (India 
Offioe'in rahavaroJen hoitaja), ranskalAinen BO lSANGER (Banque de 
Franoe'in varakuvernHHri), argent1inalainen PARDO! maansa edusta
Ja GeMve t bal, sekä all.ek1rJoi ttanut. raportöör. 

JAKELUOHJE: 

UE 2 : A .. 

J.keluohjem.llej. : 

T .... lllnen. 
T .... lllnen ja 1I.lk.i ministerIlIIle. 
EI ulkom .. eclu.tukoen tledoltuksUn, 
EI ulkomaaeduatuk.en, mutta ulko •• lainmlni.teri&n tiedoi ... 

tuk.lln, 
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henki löistä, olisi i lme nnyt erimielisyyksiä suurvaltojen ja 

puolueettomien maiden välillä , mikä on ymmärret tävissä senkin 

kautta että use Lmmat mobilisoidut ovat j oko englantilaisia tai 

r ans kalaisia. 

8 ) Toukokuun kokouksessa päättämämme budjettieh dotus 

v:ksi 1940, jonka piti tulla syyskuun yleiskokoukse ssa hyväk

s yt yksi, on nykyoloissa tietysti jäänyt hyväksymättä . Sen 

s äksi on pelättävissä että ensi vuonna tulot jäsenmaksu ist a 

supistuvat useammalla kymmenellä prosentilla pienemmiksi kuin 

t ä nä vuonna, mi nkä vuoksi täytyy v astaavasti m.yös supi s t aa 

menojakin. missioni kokoontuu uude l l ee n t . k . 16 p : nä hyväk-

syäkseen uuden budjet t iehdotuksen, jot a sihteeristön ja 

mis ton j oh to , tällä v älin valmistelee . Voin j o ny t ennustaa 

että ensi vuoden budjet t i t uskin nousee ko rk:eammalle kuin 

;;0 I~ :iin tämän vuo den budjet ista. 

3 ) On t a rkoitus että YleiSkokOus ja neuvos to kutsu t -

taisii n koolle marraskuun 

varsi n rajoitetun muÖdOJl, 

ensi puol i skolla . Yleiskokous saisi 

----valtuuskunnat samoin. Kokou s ke s tä1-

81 vain muutaman pähän. Iork:eintaan viikon; sen t oiminta ra

joittuisi ens i vuoden budjetin hyvä ksymiseen, neuvoston täyden

tämiseen, Haagin Courtin mahdolliseen uuaintavaa11in. 

h1n vält tämätt öm1mpiin päätöksiin. 

4) &.10 Courtin uuaintavaall tuottaa komiss1on1l.le 

paljon päänvaiv.... Aaiahan on nlin että ylempänä mainituis_ 

olosuhteissa tapahtuva vaal1to1m1tua ei edustaisi tarpeellista 

aaiantuntemusta. Sitäpaitsi voisi käydä niin että vaikkak1n 

pä.ätetiUl.n että yleiskokous vaalin suorittaa. tämä, Jos ao"ta

tilanne kärJ'.W, el pääsekään kokoontumaan. 

sa komiss1oni ensi kokoukseaaaan tulee kaike t i 



- :3 -

dottaa neuvostolle, että vaalia ~ toimiteta, jolloin statuu

tin mukaan Cour' in sekä Jä se nmandaatit että ~oim1nta auto

maattisesti prolongoituvat. Tästä jälkimäisestä vaihtoehdosta 

on kuitenkin se haitta, että Gour ' in jäsenet voivat vaatia 

ensi vuonnakin heille maksettavaksi sama palkka kuin tänä 

vuonna. uten tunnettua kontroll ikomissioni on jo toukokuussa 

ilmoittanut neuvostolle, joka sen mielipidettä oli udellut. 

tt olevansa s itä mieltä että Cour'in jäsenten palkkoJa olisi en

tt 

s i vuonna vähennettävä noin 20 :lla. Sodan sytyttyä 

on vielä vuoden jäsenmaksujen siten joutuesaa 

vähemmän mahdollisuutta maksaa Cour 'in 

epävarmoiksi, 

jäsan.ille ens i vuonna 

entiset , 

komission! 

kuten tunnettua hyvinkin 

päät ti senvuoksi koettaa 

kor keat, palkat . 

luott8lIll.lS tietä 

ntrolli

vaikuttaa 

tuomare ihin siten että nämät vapaaehtoisesti suostuisivat 

paan palkkaan prolongationkin varal~a. 

5) Omasta p1,lolestani ol en kontrol11komisaionin kokouk

sissa sa.kä. jo toukokuussa että nyt suuskuussa varsin voimak

kaasti painost anut välttämät t ömyyttä tutkia missä määrin Kan

sainliitto voisi tarkistaa toimintaansa, Tämä on sodan kautta 

käynyt erinomaisen Välttämättömäksi, koska muuten on pelättä

vissä että kansainvälisen yhteistyön ollessa lamassa liiton 

prestige vielä entiseatään alenee. Minun mielestäni pitäiSi 

näet Kansainliiton ottaa vakav~:n harkinnan alaiseksi mahdolli

suus ulottaa toimintansa aivan uusille, 

l!. bten: sotavankien vaihto. kulkutautien 

la1sten ja evakuoitujen huolto y.m. Myös voisi ajatella 

edell.yttä.mILä toimintaa taloudellisella alalla. mihin tässä. en 

kuitenkaan nyt syvenny • Pääasia mielestäni näet on to1a1a 
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niin että , kun sota on lopussa, Kansainliitto on kunnialla 

läpäissyt kriisin ja että se uudelleen on valmis ottamaan 
uskovat 

vas taan kaikki ne maat jotka vielä lkansainvä llsen yhteistyön 

tulevaisuusmahdollisuuksiin. elkään että muussa t apauksea&a. 

Kansainliiton e l ämä on a1nlaaksi saxmmmut ~ muodossa. 

Loppukokouksessa ennenkuin eros~e pidinkin tähän suuntaan 

kulkevan puheen, Josta olen Herra Ulkoministerille lähettänyt 

tt konsept in. 

• 

6) Kontrollikomissioni kokoontuu taasen t.k. 13 p :nä 

muut amaksi päiväksi , Jolloin on turkoitus saada budjettl- y.m. 

käytännölliset kysymykset nopeasti pois päivä jär j est yk sestä, 

minkä jälkeen komiss ioni uhraisi työnsä ja a ikansa juuri 

den kysymysten valmisteluun joista ylempänä olen puhunut. 

7) Olen täysin selvillä siitä että Kansainliitto 

aikana tulee kohtaamaan suuriakin vaikeuksia. Esimerkiksi: 

ten Woskova nyt , lllttouduttuaan BerlUniin ja otettuaan 

sen n!amarin, aikoo jatkaa yhteistyötä eneve'issä, jossa se 

kuten tunnettua on teeskennellyt suuren rauhanapostolin osaa. 

Tulee myöskin olemaan käsittämätöntä, mitenkä ealm. Baltian 

maiden edustajat voivat istua saman neuvottelupöydän ääressä 

kuin skavan satraapit. 

8) Yale-yllopiston tunnettu professori WOLFERS on 17/9 

julaissut k irjeen New ·York lmsa'issä, jossa hän puhuu aivan 

kuten allekirjoittanutkin ansainll1 ton uusista suurista tehtä-

vistä sodan aikana. MUtta hän lisIA että Kansainliitto pitäi

si sota-ajaksi jättää kokonaan puolueettomien maiden huoltoon. 

Joskin ymmärtää hänen ajatuksenjuoksunaa, täytyy 



• 

• 

kysyä, mitenkä. tämä 011s1 ahdoll1sta, koska juuri 

vallat j a Venäjä ovat par haimmat maksajat , yhteensä maksaen 

me lkein puolet 6nsa1nl11ton jäsenmaksu1stal 

, 
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P A ~ I 1 S I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 

Pariisi ssa 

Asi a: Ranska 

's.ekalaiet a. 

55. 

51 p: nä loka kuu ta 

ja SUomi.-

T. k . 5 p: nä. lähetettyäni edellisenä päivänä raportti-

ni n:o 53" oli Pariisin lehdissä uutisia ministeri ERKDN 

matkasta skovaan y.m. Tein siitä puhel1nsanoman jonka soitin 

tri NUMELINille samana aamuna pyytäen häntä soittamaan sen He l

sinkiin. Pyysin tässä puhelinsanomaaaa ~öakin oikeutta peruut

t aa uutiset Venäjän meille muka tekemistä vaatimuksista tai 

esityksistä. ari tuntie myöhellllll1ll toht, NUMC:LIN soitti kertoen 

ei t avanneensa ulkoministeriä puhelimitse vaan toht, AKASLAHDiN. 

joka ei oikeuttanut dementian antamista luvaten neuvoteltuaan 

ulkoministerin kanssa sähköttää. tai soitt.a ... 

Seuraavana aamuna, 7/lD. aaapu1k1n Ulkoministeriön sala

sähke n:o 156, Josta kävi ilmi tilanteen muuttuneen pahempaan 

päin. 

KäTin samana päIvänä vielä dlrecteur pOlitique'in teh

täviä hoitavan ministeri RO~'n puheilla, josta keskustelusta 

olen kaiken tärketmmän aalaeähkeessäni n:o li~ kertonut. 

KeSkustelimme sen lisäksi myös tOdellisista syistä Sak

san täyskäännöka.en Itä-Buroopasaa, ja oli ROCHAT'n mielipi4e 

.. että HITI.lm on elokuun puolivälistä saakka to1m1nut 

on to1m1nut todellisen hä4l.n a11hen pakottamana ja åD* että 

JAKELUOHJE: 

UII : . .. 

Jalceluohj.m.lI.j. : 

T ..... II""". 
T .".111",," j. lI .... si miniot,riOIl •. 
EI ulkomaaecluotultaen tIedoItuUIIn. 
EI ulko ..... eduetuk ..... mutta .. IkoulelnmlnloteriCl" lledoi. 

"*elIn, 



• 

- 2 .". 

hän on ollut pakotettu tekemään Venäj ä lle niin suuria myönny--
tyksiä, ettei hänellä tällä hetkellä enää ole mitään sanomis

ta Moskovassa eikä Itämerellä. 

a1nostan vielä että ministeri OCHAT useampaan kertaan 

uteli minulta Tukholman mahdollista asennetta meihin nähden 

jos Venäjän painostus pahenisi. Ruotsin lähetystö ei ollut 

tä ennen tehDyt hänen luonaan d~Qhe 'ia, mutta kysyn itsel

täni oliko hän ehkä saanut lähettlläiiltään Tukholmaasa näitä 

asioita koskevia intormatioita • 

ilen puolenpäivän tienoissa soitti minulle Ruotsin lä

hettiläs kertoen ministeri rAASIKIv.iN tehtävästä. Hän oli myös 

saanut eräitä täydentäviä tietoja Tukholmaata. Samoin ministeri 

CHAT tiesi lisätä ministeri Mag~ sähkeen perusteella eräi

tä yksityiskohtia, joita ei mainittu sähkeessänne n :o 156. 

m.m.. että W LOTOF!'in il.moitus ministeri YRJÖ-KDSKISiUU 011 

ollut aikaan nähden ultimatl1vinen ja että. SUomen hallitus 

oli päättänyt ei suostua neuvottelujen Jatkamiseen Jos vaati

mukset tulevat olemaan samat kuin VIrolle Ja LatTIalle teh

~. 

Hetki aenJälkeen kävi lIhetystössl llhetystöneuTo. RIB

aua. EI.D 011 käynyt juuri sitä. ennen. kuten Jo sähkötin. 

hallituksensa toimek.iannosta ~ua1 4'0~11a k11nnittäm&aei 

kan halUtuksen hUOllliota tilanteen TakaTuuteen SUo...... lJdLTIL 

kylll II1n1steri HDlNIBGa edelleen on .airuIla. Joaldn tlLDI&n 

Jo PJ81ö7."'. Ja Talitetta .. a ~ lQ'öak1n etU ~ua1 4'01'8'" 

keitH SUUNt herrat olbat kokouk .... a (arveien helaa neu

~tel1ean .iltl aitlL Ranet. toiTOi.i QB(UBlRTAIN1n .aDDT.a huo-
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misessa puheessaan), joten RIBB G pääsi vain alemman virka

miehen puheill e, jolla tietysti ei oll ut mitään valtuutta pu-

hua. 

J. otean että, kuten my öskin olen sähkö t tänyt, arlisin 

l ehdis t ö erittäin sympaattisesti suhtautuu madbin. Joskin jou

kossa on tietämättömyyteen ja pintapuolisuuteen perustu.ta 

asiallisia harhaannuksia, on äänensävy suopea ja harras. SUO

meata kirjoitetaan ja kiitetään sen tahtoa puolustaa itsenäi-

• syyttiäD.. Sotamaraalkka MANID:RHEIM1n kuva on ollut julkaistuna 

sekä arls-Midi t saä että igarossa. MYöskin radio sekä eilen 

että tänään on puhunut Saomesta yDIIIIärtä.väiseen ja sympaatti

• 

seen henkeen. Minulla on se käsitys että Quai d'Ors&y 

kin Jossain määrin on tämän takana. Kuten Bähkötin, 

ROCHAT lupasi ~oitaa· lehtiä. 

Pertinax kertoi vazmaati tletä.vänai että ClANO oli 

palannut v11me käynniltään Berl11niaaä erittäin tyytymättöJIIäDI. 

siihen koulumestarin tapaan, jolla HITLER bäntä oli kä.ite1-

lyt. On niitä; jotka tähän yhdis10ävät .en toslaaian että 

1lJSSOLllil: ei tahtODllt ruveta välittäJäk8l. Aterlo1a erlULl:l 

11an emb ...... '1n korkean virkamiehen kansaa 4/lD. alis aRJII

BXRL41]Un puheen jälkeen DlUUa ennen !lJSSO:r.mIll kieltiyt1Jl1,a

t&. lO.ltan .lLhkötinIdD mainittu ita1ialalun 011 a1DiL päivllAlL 

h7Vin toivorikaa rauhan mahdolliauublin lilluSen, ko*a hän 

katsoI ettei ClUlJBQTAJN ollut 17~ ,"ea kU ml. Bn ole 

tavaDll.Ut h&lLtä aen,1älkeen, JllU.tta gt.8ltaun hänen opt1m1a1Daa 

p1enentyneen. 
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Ti edän varmuudella 

myy yhtenään s otatarpeita 

~aksalle. 

sotilas t aholta että Italia tänne 

samoinkuin se niitä myy myöskin 

x 
x 

DALADrgR'n esiintyminen kamarin 

v aliokunnissa - edellisessä hän puhui Ja vastasi kysymyksiin 

:5 1/2 tunt1a - kuuluu ollean erittäin vakuuttava Ja vieneen 

tt oppos1tiolta kaikki valtit. Tunnettu sosialisti GRUMBAQa 011 

kokouksesaa käynyt voimakkaaati FLANDINin k1m.ppuUll syyttäen 

• 

t ätä suorastaan d6taitiam1st&, aaettaen s i is 

aa komnnm1 stien toiminnan tasolle. 

LAVALin pyrkimys neuvott elemaan, Josta kirJoitin, 

kee vähemmän suhtautumista Berliiniin kuin suhtautumista Ita

liaan, missä kysymyksessä hänen kantansahan on tunnettu. 

KoJDlllWlistien Ja varsinkin kommunististen edusmiesten 

kohtalosta ]ihetystö lähettää seikkapeeä1aan esityksen toisessa 

yhteydesd. • 

x 
x 

Kurl1rin lähdön vuoksi en ah41 sYTentyä kysym.ykseCL 

1ähimmäsaä tulevaisuudeaea odotettav1sta sotato1m1ata - pl4in 

näet selviöDl. että IDntoo Ja Pariisi eivät n,yt suostu neu

vottelemaan ranhaata 1ILli11a kuin a1kaiselllll1n ilmoi ttamiUaa.n 

ehdoill.. RaJ01tun senTUOk81 vain ma1n.1t .. maan että alkaa kuu

lua äI.n1I., Joiden Jalkaan länsirintamalla ei 01181 odotsUma

aakaan p1akkoin saaria 80tatoimia vaan että Sekaan 8u~lk-
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käys tapahtuisi ilmoitse 'nglannln itärannikolle. Toisten mu

kaan taasen SaKsa valll11stautuisi hyökkäämään piakkoin Ruma

niaan selvittääkseen enalksi Balkanln kysymykset. Ruotsin lä

hettilAän tietojen muk.aan on Saksa jopa päästänyt 

tä Joukkoja länsirintamalta. Hän puolestaan ei usko suurten 

sot atoimien olevan kehittymässä lännessä. Täytyy kait myös sa

noa että Jos HITLillUn aikomuksena on tehdä. suurhyökkä.ys Rans

kaa vast aan. sen hyöklcä.yksen pitäisi pian alkaa ennenkuin tal

vi j oka nUllä. seuduin on sangen varhainen tekee suuremmat 

liikkeet vaikeiksi. 
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RAPORT TI n : 0 66 . 
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Asia: Ranska j uomi . 
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- l ---- , 
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L {., I 

~ voi sattuvammln kuv ata Ransk~ lehdistön sympaattis

ta suhtcutumist a meihin t ä nä ankeana aikana kuin toistam lla 

ne sanat, j otka r anskalainen auntonkuljettajamme minulle eilen 

sanoi: "lllTUR voisi olla onnellinen, j os hänellä olisi maail-

mas va 1 ~ siitä sympatiasta, j ota inakin t ä ssä aaas a os01te-

taan SUome lle". ·' i voi k i eltä.ä, ett" lehdistö b a tila ist en mai-

den koht loon nähden ei pal jo l ainkaan re oinut. tt en huo-

mioon, missä hyvässä huudossa Baltian maat aikaisemmin t äällä 

olivat varsinkin n i inä ikoina jolloin Pariisiin saavuin 

t ämä tosiasia voisi hämmästyttää, jollei t oiselta puolen ota 

huomioon, että Latvian j a Viron kvasikansal11s-8osialistis et 

piendiktatuuri t joita ain a olen pitänyt naurettavina - ovat 

tääl1ä paljon va ikuttaneet entisen ystävyyden j a ymmärtämyksen 

vaimentamiseksi. ~i voi kyl1in allevi1vata että SUomen pysymi

nen uskollisena, jopa erikoisen USkOllisena, parlamentaariselle 

ja demokraattiselle maailmank at solllllk se neen ja halli tusmuodolleen 

on osaltaan vaikuttanut meihin nyt kohdistuneiden sympa tiojen 

l a aju.uteen. oaiasiahan 0;, että Latviassa ja irossa hal1ituk-

.et häd&n tullen seisoivat si1nä, ilman sitä kansan levei4an 

JAKELUOHJE: 

UE 2 : A .. 

J.keluohjem.Uej. : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lkai mlnioterlOUe. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledollukalln. 
EI ulkomaaedultuk .. n, mutta .. lko • • lalnmlnl.t .... On tiedoi· 

luk.lln. 
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rivien kannatust a jot a vapaasti vali t t u parl amentti sen pa-

rempi edustaa . 

n mi e lestän i pantava e r iko ise s ti me r kille , ja t ä t ä 

emme saa unoht aa, kun t aasen normaalia jat meille pal autuvat. , 

että vaaramme het kellä kukaan ei t äällä o l e n ""inä päiv i nä. 

k irjoit t anut s aksala isista s ympatioist amme, vaikka siihen toki 

olis i ollut ai hett a . Olen aina vakuuttanut ja vakuu t an nyt , 

sel vä t t odist uskappa l e et kädessäni , että SUomella on t ä ssä 

maass a , n iinkuin si l l ä oli 18 j a jopa 1 l? ~kin, 

or jumat t omia s ympat i o ja, j o it a eivät tkään int ermezzot 

se pois pyyhki mää n , ko s k a ne p erus t uva t syvään 

polii t t i sessa ja s ivi s t yksellisessä k atsomuk sessa . __ e llIe tämä 
pJ!/ 

/SUuri po s itiiVinen, konkreettinen tuki , j ot a v i e l ä ehkä 

me tarvi t semaan , varsinkin sen j ä lkee n kuin .de rliini on ai

noa pää.k:aupunki :;furoopas sa , . roskovaa l ukuuno tt amatt a , j oka mei

dät t ä llä he t ke l lä i gnoroi . 

i rjee t j a käynni t ja puhe lins oi to t y . m., joita yhtä 

mitt aa tulee o sakseni , ova t myö s k aunopuheisia t odist uksi a y1-

1äsanotusta. Le hde t ovat di t yramb i se s ti täynnä SUomea ~ kirjoi 

t uksia, valokuvia, kuvi a p residentis t ämme j a l:U'mei j ast amme , 

marsalkkamme kuvia ja elämäkerta; S~LIUSkin 

kunniaan, j.n .e. Lähetystössä käy l~t im1ehiä 
on äkkiä 

yht ä 

t ämässä. aineistoa. Anonym1siäkin o s anottoki r j ei t ä. olen saanut; 

jopa on saapunut t arjOuksia vapaaehtola1k11 arme i ja8llll1el 

ohkenen ehdottaa että saisin tehtäVäksi 
t ä stä 

luusua / allitukseni kiitokset Ranskan hallitukselle. 

Virallinen Ranska on tietysti varovaisempi, koe tt amatta 

anti mUliLän tavalla sorcl1noU, leh1:1&. .Antoipa u ai 4'Oraq 
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ensimä isen sysäyk s en meille ymmärt ävä i seen kirjoitteluun. UUtta 

sen direeteur politi ue minul l e huom utti nime nomaan, häntä 

kiit t äessäni , että l ehtien ylitsevuotavai suus on ollut s pontaa

nista. Tämä on sitä huomatt avampaa koska virallinen Ransk a ei 

er ikoisesti toivoisi eid"n mlmallamme ja kautt amme sellaisen 

t i lanteen synt :~än . että Venäjä olisi pakotettu r htymään 

siin, 

p Un 

koska so tilaallinen konflikti voisi viedä pa ljoa ~~~em

ja ehkäpä sellaisiinkin tilanteisiin, J ~tka p akottaisi ans-

kan j a ~lannin kääntä.mä.än aseensa •. oskovaa vastaan, ratkaisu 

j oka ei olisi tällä he t kellä Ranskalle mukava sen keskittäessä 

k aiken tarmnsa yhteen a inoaan päämäärään s.o. Saksan voitt8llli-

seen. 

Le Tempsin eilinen pääkir Joi tus, mistä olen sähköttä

nyt, antaakin oikeutta luulla että täällä ruvet aan pelkäämään 

suom lais-venäläisen konfliktin saaran liian suuria mittapuita, 

koska samassa määrässä desentralisoituu huomio Saksan edesotta-

misiin nähden. ~tään neuvoj a en ole ohJeitteni mukaisesti uai 

d 'Orsaylla kysynyt eikä sellaisia minulle my "skään annettu, mut-

ta virallisen käsityksen mukaista on e ttä aina ovat ehyvin 

kuunnelleet sanojani.. kun olen vduuttanut meidän yrittävän neu

votella niin pitkälle kuin tämä kunniamme kannalta on mahdol-

lista. 

Oli miten Oli, meille kaikille täällä on täkäläisen 

lehdistön suuremmoinen ystävällisyys ollut suureksi lohdutukseksi 

seuratessamme voimattomina täällä kaukana kodin tapahtumia. 

tysti emme voi taata kuinka kauan Suomi pysyy huClDlion 

la lehdistössä, jos 8uomaJ.a1s-veDäläinen konflikti j atku1si. Olen 

omasta puolestani kai kessa hiljaisuudessa Jossain määrin pelännyt 
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että t ä llainen harvi naisen vo imakas rummunpäristys hyväksemme 

voi aikaansaada sen e tt ä Venä jän prestige tulee aremmaksi ja 

v aatii samassa määrässä k~svavia t yydyttämisvälikappa leita, s . o . 

myönnytyks iä. Toivok a amme että näin ei ole laita. 

x x 
x 

len tehnyt sähkeissä ja puhelinsanomisaa 

neis t äni "uai d ' Orsaylla y . ., joten voin tä s sä 

eräisiin lisähuomautuksiin. 

se lkoa käyn

rajoittua 

i'oissailtana 

ka 2 1/2 vuotta oli 

tuli luokseni 

lähettiläänä 

Belgian suurlähettiläs, jo

. akovassa, perin huolestu-

eena koht a lostamme; moskov l a i sena näet hän, mistä hän usein 

ennenkin on minulle puhunut ja mi stä olen kotiin raportoinut, 

aina on a lleviivannut sitä , että .. :oskovassa ei eihin luote

ta eikä meitä rakasteta. Hän käyt ti Moskovan auhtautumisesta 

me ihin sanoja "hosti1ite aournoise" (kavala Vihamielisyys) . Kes

k~s telin hänen kanssaan pitkään ja s öimme vielä seuraavana 

päivänä yhteisen lounaan, jonka aikana sain hänet sentään jos-

sain määrin luottavaisemmakai pidin näet tärkeänä että hän 

ei jäisi tuohon pessimiami1n ollen Belgian huomat tavimpia 

lomaattej a jota Brysselissä kuunnellaan. fuuten hän 

sä kaikki virkaveljeni kehotti meitä neuvottelemaan ~oskovan 

kanssa niin kauan kuin suinkin. 

Sähkötin ambaasadöör1 BULLITin minulle sanoneen Saksan 

elokuussa "mnrneen" Baltian maat ja RWiani8l1 mutta ei 

Mikäli asia koskee Rumaniaa, Ruotsin l ähettiläs vähän 

keen minulle kertoi kuulleensa DALADIER 'nk1n luulleen Baltian 

maitten Jälkeen Rwaan1an vuoron tulevan. Lisään kuitenkin etu 

tästä puheen 011e8sa toissapäivänä ambassadööri COULOHDRl tin 
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kanssa t ämä vä itt i huhun umani an myynnistä hänen tietämänsä 

mukaan olevan väärän . len t chtonut tämän vain täydellisyyden 

vuoksi oeinita . 

,~uten v ahvisti minulle Belgian suurlähettilä s 

min il:moit t amani tiedon DALADr .>R ' n ja COUW IDRE 'in läheisistä 

suhteista . Koetan t ulevaisuu dessa ottaa tämän huomioon . 

x x 
x 

ari reunamuistutust a . Tiedän nyt temmi n v rmasta läh

teestä e ttä WEYGAHD , joka edelleen on Beyruth'isaa, 

terasti t yötä 1uod seen siellä "itärint aman". äri tahoilta 

kuulen että siellä jo on melkoisesti joukko ja koolla ja 

tällä on t ahdottu painosta Turkin neuvotteluja :':oskovan 

sa. 

Kuten jo puhelinsanomassanl 13/10 saatoin kertoa, 

nevä t :'!oskovan ja Turki n neuvottelut jo tullee t suurin pl1r-

tein tulokseen j oka on katsott sv useltten kombinatioJten seu-

r auks eksi. Tietämäni mukaan ranskala is-eng l ant i l a is-turkkilainen 

liitto r a jottuisi vain Väl lmereen . Sen lisäksi t oiset 

kertovat l-loskovan luvanneen Tur kille byökkäämättöm;yy t tä 

että ~~st ameri jää SUljetuksi. oisten tietämän mukaan 

Ubskova olisi luvannut nkaralle että j os tämä ehto t äyte-

tään, oskova ei liioin mene Saksan kanssa sotllasliittoon. 

Nyt kuten keväällä ja kesälläk1n, Tu.rkin kyaymys näyttelee 

hyvin suurta oaaa, Ja näyttää siltä että v. PAPi on Ankaraa-

sa saanut Ranskan ambassadööristä lUSSIGLIsta vaarallisen ja 

terävän vastustaJan (bänenhän ansiokseen suureksi osaksi on 

luettava turkkilals-ranakalalnen sopimus kesäkuun i3 

de fa cto pani pisteen keisari Wllhelm1n Bagdad-euunnltelm111e). 
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Tiedä n v armasta l ähteestä että Ranska on ä skettäin 

annut sota t arpeit a Italiasta 5 milj aardin frangin edestä . 

x x 
x 

Ranskan ja .t'uolan välien kylmenemiseen noin 

t a sitten va ikutti, minkä v asta nyt olen kuullut, 

ti myös se se ikka että Ranskan ulko asiainministeriön 

tinen tunnettu secretaire general t suurlähettiläs BERTHELOT 

oli Puolan v ihaajia. Tämä vihamielisyys olisi mennyt 

källe että kun hän Jatkuvasti v iivytteli olan ja Venäjän 

rajan lopullista vahvi stusta (1~23) , ILSUDSKI ol1si ollut pa

kotettu BERT IDT'lle sanomaan että , j ollei Ranska pian mää

rittele kantaansa, hänelle jää ainoaksi ratkaisuksi heittäyty

minen Berliinin syliin. Vasta silloin B~THELOT taipui. Tämä 

suhtautuminen Puolaan periytyi eräisiin BERTEELOT ' n työtoverei

hin . BOOK1n valtaantulo teki loput. 
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Ulko ~siainminist eriölle, 

H eI s i n k i. 

Lähetän tämän mukdn kunnioitt aen Ulkoasiain-

ministeriölle ra orttini Pariisista n~o 67, joka käsit

telee aihetta: 

Vieläkin Eansainliitosta. 

"II:." 
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RAPORTTI n: 0 67 • 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

.P.arl1si ssa l~ p: nä .loka 

Asia : Vieläkin Kanaainliitostl. 

... " .. 

J 

Lisäykseksi raporttiini n:o 64 vielä kerron seuraavaa • 

Viime yleiskokouksen sille antamien valtuuksien nojalla 

kontrolllkomissloni syyskuun kokouksessaan päätti, yhteisymmärryk

sessä pääsihteerin kanssa, lisätä omaa jäsenlukuaan kahdella 

uudella jäsenellä niidan kahden s~jaan jotka eivät enää ko

kouksiin t ule. On katsottava erittäin huomattavaksi että ne 

kaksi henkilöä, j oilta kysyttiin suostuvatko ja jotka sittem

min ovat antaneet myöntä~n vastauksen, ovat Hollannin ent. 

pääm1nisteriJ( COLLIJN sekä Belgian ent. pääministeri kreivi 

CAIiTOli de 'NIART. Tämän kautta kontroll1komissloni, joka tällä 

• hetkellä on Kansainliiton tärkein ratkaisuinstanssi, sai uutta 

, 

huomattavaa auktoriteettia, jotapaitsl meitä neutraaleja ja pie

niä kiinnöataa se että tämän kom1sslonin seitsemästä jäsenestä 

nyt neljä (H&JBRO, COLLIJN, CARTON de WIART ja allekirjoitta

nut) kuuluu Oslo-ryhmlUi.n. 

Kuten tunnettua en voinut mennä kontroll!kom1ss1onin 

äskettäiseen lokakuun kokoukseen Genevetiin. Komissioni kokoontui 

kuitenkin loppuiatuntoonaa täällä Pariisi,ssa eilen byväksymlLb 
"'\ 

raportin - miltei kaikki jäsenet olivat näet kotimatkalla Pa-

"AKELUOH.IE: ..... eIuohjem8l ..... : 

TanI ..... . 
TanllI ..... ja ...... eI .... 1fterIIII ... 
EI ... ~ tItdoIWI8IIn. 
E ...... ~. mutta ..... __..._ .......... tIedoI· ........ 

UI': ... 
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riis in kautta. ,mR oli järjestänyt kokouksen minun luok-

seni, jolla hän tahtoi ilmeisesti osoitt aa kohteliaisuutta 

j a sympatiaa Suomelle tänä vaikeana aikana. 

Siitä raportista, jonka komissioni hyväksyi ja joka 

jätetään ensi yleiskokoukselle, mainitsen vain kolme seikkaa. 

1) Uusi bUdj ettiehdotus päättyy n. 21 miljoonaan SVeit

sin frangiin, tämän vuoden budjetin ollessa n. 32 milJ., 

alkuperäisen ehdotuksen v:ksi 1940 ollesså n. 25 mi1j • 

2) Niihin virkamiehiin nähden, j otk a ovat pakotetut 

väliaikaisesti jättämään Kansainliiton palveluksen (lue. mobi

lisoidut, jota sanaa vä1tämme), kontrahteja ei 

ne ainoastaan suspendoidaan. Täten heille jää mahdollisuus 

palata Kansainliiton palvelukseen jos pääsihteeri sen katsoo 

tarpeelliseksi. Tämän lisäksi monet virkamiehet nyt lopulli

sesti jät tävät Kansainliiton. koska heidän kontrahtinsa 

vat, kontrahteja kun yleensä ei nykyään uusita. Tällä 

la aikaanaaadaan suuri säästö. Broavat virkamiehet eivät 

Saa valita kertakaikkisen summan tai vuosittaisen eläkkeen 

välillä, koska tämä voisi tuottaa yl1tsepääsemättänil. talou

dellisia vaikeuksia, vaan täytyy heidän t yytyä vain jäl.ld.mäi

seen vaihtoehtoon. 

3) :a:aagin tuomarit ovat suostuneet siihen että Joe 

ensi yleiskOkOuksessa ei suoriteta tuomarien uuavaa1ia. vaan 

nykyiset ·mandaatit automaattisesti pidennetään, tuomarit ovat 

suostuneet ao ~ palkanalennukaeen. 

neiakokoua kutsutaan koolle joulukuun 4 p:kai. a.u ........ -u .... -

llkomisaloni kokoontuu pari pl1~ sitä ennen. 

ne1akokoukaeata Ja aen va1m1ateluhta kenoo luonnol-
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l i sesti lähemmin ministeri riOLSTI . Tahdon tässä va in mainit 

että keskustelimme eilen öski n vä l t t ämä tt ömyydestä koett aa 

s aada .~sainliiton johtaviin paikkoih in neutraaleja. Tosiasia 

muut en on e ttä presidentti HADBRO nykyään j o suureksi osaksi 

johtaa Kansai nliiton toimintaa, VEi.~OLin j äädessä yhä enemmän 

varjoon . 

Ti edän että AlJBRO 

Puolan uuden ulkoministerin 

eilen p itkään on keskustellut 

ZALESKIn kanssa täällä , jotta 

ajois s a voitaisiin välttää hankauksi a ensi yleiskokoukse ssa, 

minne MOskova kuu lemma tulee lähettämään suuren valtuuskun-

nan . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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Ulkoa s 1a 1nm1n 1s ter 1611., 

Ohe1sena lähetän kunn10ittaen Ulkoasia 

min1steriHlle raporttini Pariisista n:o 68, Joka 

k.sittelee aihetta: 

Käynt1 Ranskan raham1n1sterin puheilla, 



P ARI 1 S 1 SSA OLEVA LÄHETY STÖ . Sala inen . 

RAPORTTI n : 0 

Pa rilal ssa 81 p: nä loka ku uta 1 9 3~. 

'} ~ 1 ~J.. 
~6 - Jl. Asia: 

puheilla, 

J 

:sr... tuttavanl, suuren pohJoillll.ei den kansaa lähel-

tt S.8." yhteyde.... ole Tan pankklll1kkeea Johtajia, lounalll.ssaan 

luonui peri p».1"rii." 81 tten ehdotti ett». kävi.ln ykal ty181uoa. 

tol.estl 8.lostamasaa tilann.tta pohJolsmai.sa rahaminiaterl 

Paul RIlNAUDlle Jotta tlldltlIl, Joka kut.... tunn.tta DALA.D~ 

rlnnalla 1dIrI. .. hall1tukae88& k:a1.kld iärk.1mmI.t asiat, 01181 

a.lvUll. nUstl.. kyeJlaykslaU meld1nk1n karmaltamm. kataottuna, 

al1t1. ftralta .ttl. Bl't ta1lcka lI.ytSh.lD1. Jotain valtavaa poh .. 

Jol ... 1a.a aattulal. Li~ .ttl. mainlttu panklnJohtaJa oa 

Paul BRYlUUDn lihela1apl1. yativi&. Jopa luokkatoverl koulu

ajalt .. 

Kl1i .. ka1 hi.n ol1k:la JärjeatiJlyt aiaulle tilaiauu-

4.. k •• kust.lla r&ham1ni.ter1n ~a.. ruaaaan puoll •• n tuntia. 

'larko1tu ei ollut puhua u1k:oi ••• t1 SUOMn aaioi.t.. ja 

vl.Uluu qv8ll VI. niUla vaat1llu.kaiia jotka V.Jläj" a&h4oll1 • 

• e.U .. 11le on .81ttl.n", - jol.ta dell... en ole .. 1-

villA - v.an koetia parlaan1 llUban hilnelle •• 1ttl. ... a1akI. 

IIIll .. atlll k:eakuatel.u1aaa ... l.nnlSll1a •• U he. .UI. det jo. 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A .. 

JakeluohJemalleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja li.lk.i mlnioterlOlle. 
EI ulkomaaeduotukaen tledoltuk.lln. 
EI ulkomuedultukaen, mutta ulko •• lainminlateri6n tiedoi

tuhlln. 
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Venäjä todella va8toin kaikkiQ 100gil11sia ja .Ir.... järjel-

11.1ä .yitä he1ttäytyy Suomen k1m.ppUUD, tllaä on tod1s'b1kaena 

811 ti että .Uli on laajemp1a ja paljoa p1 t8lllllll.lle tähtääviä 

p,rkimykAl1i ja pUlllurU. kuin pelkkl Suomi joka ei aille 

tar jota pal joa mi tlLiiD. Tah tOIll& t ta ail1ään te Ta 1la turhaan 

.. alailla "piru ja .eiDälle·, koetin ku1 tenkiD nimenollIa" hä

n.llekin .aada 8elväka1 miten laaja kantavuu8 V.näjäD aktii

vi.1l1a toim1nnalla me1dILD puolell... -.oi olla ja todenni

kU1.e8tl tuli.i olemaan, ainkä vuok.1 .. ailman k1innon pitäi-

si .yt jo 8 uUAtau tua näih1n kya7llYks1in ka ikki.n JaJ'Öhellpiea 

ylläty.ten Tält'lai.eka1. 

Saato iD puoleatani todet. .n.lulkln että ainia

terl RIlNAUDlle na.& ajatuk.et eivät olleet aiv.. viera.t 

ja ennenkaikkea että hallituksen 101saapäiväls ••• ä kokoukse.

•• pUlll1nls ter1 DJ.U.DIER 111leiaest 1 on pl tlcU tikiD .elo.tel

lut h.llituksen jäsenille nlitä suuria vaaroja jolta VenäjäD 

li1kehtiminen me1111 ja Sak.an m8bdolllnea li1~httm1naa 

SkaD41navim lUis.a Toia1 tuottaa vUlttUaäati Englann1lle ja 

vU111i.esti liittoutuneid.. yhtei.elle a.iall.. Saatoin ilok-

• .eni huoma ta ettl. nAild nlUdSkohdat jotka vi.lä pari vUkkoa 

.itten ollvat ylei •• lle mie11piteell. jopa ulkominister1Glle

k1D .angen hlairät, aytt.maln ovat alkaneet voitta. alaa. 

TOt •• ia .yH~in että h.llltuksen kokouk ..... 

• r1koise.ti oa puhuttu Pet.ELosta ja •• merki tyka •• tl, aiD.ki 

johdo.t. luonnol11.e.ti ••• t1D •• 1.t oik •• an V.100B, r.uh01t

ta.a hILDtl .11aä .uht..... ette1 Pet.aao 

kilpailiJ., ko.ka .laM el ole r.taakaa j. ko.a, jo • 

•• 11&1a. r.t. rak.DMtaank1D, •• .1 01. V.ljU va. ta .. 

tIla"tty YUIl aaaa. .,..t ... , Joka ala.. ItlMrea ... lU •• 



uloapU.ayn. Kartan a wlla saatoin aJ6akin hänelle osoittaa 

mitenkl. Pob j anmeri Tiimeiaten tapaht\Jl11en ft!o .. a alkaa olla 

aaksalainen meri, jolle1 Englanti p1an ryb4,. Taatatoimenpi- _ 

te ia 11n. 

Ky.,.mykaeenal. miten Ruotai tuliai 8Ubtautu.8aa 

.,tilaalliaea konfl1kti1Jl suom:? ja Venäjän Tl.ll111., TUe 

tuin Tältell_ korostaen aen~mui4e. &kaD4inaTien maida 

IIOraal1ata tukea, joll01. BEnU.OD keakepU minut aano_: 

"moraaliaella tuella ei nykyl.l.n ole paljo. merkityat~. 

• Jl>1akl.lll. neutraal1en maidea. neutral1t&eUn aäl1ymiaeen, joa 

sota jatkuu, ei hin näqnT' paljoakaan luott8Tan. 'l'ukholaan 

kokoukaen herI.ttla& k11n1D onkia läh1nn& aiheutunut ai1t& 

tu11a1ko se antamaan tukea HITLER1n rauhanpYJ"te1lle .. kA 

a111;1. mik& aen 8aenn. tul1ai olemaan Suom. kysymykse.n 

nä.h4.n. JlolempUa nä.hda ollaan auurin p1irtein 'tyytyTä1s1&.x) 

Kin1s ter1 RE'YNAUD e1 uskonut Koskoftn m ha

luaTaD hei ttll.J1i7I. a ota1a11n N11daU lU1h1Jl, mutte1 minul t. 

salannut .ttl. josJcus m,.lSham1n tilaan. ~äaaä suhte.... 1101 

auuttua. 

Usa .. pan kertaan minister1 BEYNAITD T11ttaa1 a11-

he. Ja1teak& Saka. med.d&t on pet1il.n7t j. 1II1P7t ku1tenkaan 

TaU.attl. "10& sit& loogill1at. jObtopU.töat& etu aenjlUk ... 

x) Brl.1aaa lehd1_a o. ~a1n T11 tattu Tu.lcholllan koIImua1ban 
,.lt.alka~uta... H11Dp& k1rj01ttaa L'Ordre-leh4a. kirjeeaTa1h
taje Roaaa.te .eur.aT.a: ~ eont6r •• oe 4e. pa,.. nOr41que. 
e p1'1. 1IIl .apeot 81 a61&nool1q uue.' pla~n1que, le. Toeux 
iUi ,. oa' '" 1"41C'. ..ble.t taU_nt epJ81't8n11' au pa ... 
l 1IIl torauldre 4e .t,.la • 'Wrlle , Tala, qu. l'Italle ne 
peut plus :t1DI' 80n ettenUOlI .... ra 1& Bal t1qu.. å aurplu, 
11 .. pour1'a1t b1a, _.o.-t-o& l •• 41ra 101, q_ le 
aalut 4. la lWant. - .1 la l1nlande to1 t hra aun. _ 
Ttat ... DvMa.t18. plu", 4u 8bp1'ra~. 
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kua Sak.. ja Ven~jä ovat asettuaeet sille kannalle kuin 

ne ovat, meid~ maittemme intressit yhä enemmla lähentele

vät tois1Aan ja että s11s Banakan intressissä o11s 1 Ieoet-

taa 

raen 

ajoissa hillitä Koskovaa. 
x) 

läanlollut pankinjohtaja . 

TIDUin sano 1 sensijaan suo-

Bn voi tässä yhteyde.aä. olla mainitseutta 

että .e seikka että olen onnistunut saamaan PohJois-Afrik

kaan jääneet kJ]IIUnettuhannet klvlär1Dlme vapaiksi, varmaan

kin alulltlD o.aksi pCll'ustuu s11pn .,apatiaan Jota tti.l.lll. 

Jatkuvasti kaikissa lehdl'" päiVittäin meille osotet .... 

Tahdon vielä 11sätä että se pankki jota 

tuttavani .dustaa luonnollisesti on kovin kl1nnostunut siltä 

että Banakan hallitus ja polli ttiset piirit ajoissa s.avat 

olk.an kuvan tapahtumista pohjol.essa, koska s. on näld.n 

me14ea kaassa klinteäss~ taloudelll .. s.a yhtelstoim1Dnass •• 

Onnittelin ayGskin ministeri BXDIJ.UDta Turkin 

kanaaa sollll1tusta aopimuk8est.. 'l'latl. sopimuksesta .ui ra

portiss .. 

'l'ot •• ~. lopuksi Ranskan maille osott .... 
~) 

syvän sympatian välltt&aJyden. 
x x 

x 

x) lIlnls t8ri BrmAIJl) kertoi ha1l1tub.1l kokoukae ••• illlol tetua 
.... erb .uomelaiD. korkea k.nraali .d.l11.oä päivInl. oli.l 
_punut U ..... oaol ttaalt •• n meltA .. Salcaa Dn tae va.taan. Qual 
4·Orsaylla. ll1.d asiaa perlaUpl.1a ut811n •• i kui t.nkeaa tie4et
t,. mitua •• 1& .... ~oll •• n auualt.kaan 01. aaallUt vahvistusta. 

xx) .u.oa pieni letkau. a1IlkI. olo huoJlallllUt oli pari plUTU 
.ltten Parl.-Soir'ls".jo ... vl1ttal1tl1n mel4ia eräld.n johto
ale.t .. ~a Puolaa ulkolalnlsterl. BBCK1a Uhel.e_ tIlttavuuta •• 
v. 19S15, alstl. allto1aanl .illoi.ta ulleoainisterll111ae varotiu. 
'1'IIIIn tuttavull4_ llMl.la1I0401 ... on .&et UU1& aina koet. 'ttu 
11S7\U todhtukala ll.eldb auta sala lal.ta b.oam1st .... Puolaa 
kautta Berlllnl1De 511 ... puhui a1null. I17Gs pari p1.1T&1. .IU. 
rouw 'UBOOIB ant.en a1null_ .1 ta tilal.uud.n peru.at.elllae. 
olkal.u... SlvumenulU MiDlttu l"Olna oa koko tI.nI. alk ... ja~
va.U kirjoittanut erlt.u SJIllJaatU ... u _hU J. 01_ •• lk.a 
pl.1vittl.1D )'I1t.,4 .... hlaen ka_aau olke14a tietojo antud-
•• k.t. 
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Pari reunamuistutuata. 

BAKBRO, joka eilen oli Pariisissa, kertoi mi

nulle Norjan parlamentin ulkoas1a1nTaliokunnan olleen koolla 

heti kuningsakokouksen tultua pAätetykai. Tällöin MOWINCKEL 

oli ehdottanut että. kokouil ottaisi ohjelmeansa ruhen Täli t .. 

tämiaen. Tätä ILWBRO oli jyrkästi vastustanut sanoen .. llai

aen menettel1n oleTIlA sekä Puolan etU Kansainliiton tär

lcBimpien p!!t"iaatteiden pettla1st... lUIlBROon yhtyi KOHT, joka 

aaattoi ilmoittaa puhuvansa koko hallituksenaa n1messi ja 

kuninkaankin oleTan sitä. mielti. 

Liettualainen Tirkaveljeni 011 pari päivää sit

te tullut erään tu ttavan1 luo kertoen i tkuailm1n venäläia. 

te kauhessta rehentelem1sea~ niillä. seuduin joihin nyt 

L1ettuaasa pe.iytyvät. En ole tätä. tietoa muualla huomannut. 

Totta on kai t myös että. Vilnaa ei ole Tielä luovutettu, 

Taikka se piti luovutettaman t.k. 18 päivän&. 

Tiedän etU täällä. liikuskelee japanilaiaia 

ja heidän .. ioillaan mJUs eräitä. hollantilaisia, jotka jopa 

koettavat oateakelle sanomalehtiä. uianaa hYVä k81e Minä 

tiiain asian nU. e Ui Japanissa aletau JIIIIlärtu hetken pian 

tuln8D, jolloin Ru.akaJl (ja Englannin) ja Venä.jän suhteet 

lopulliaeati katkent, jOllou he t 1etyati koe ttua t täällä. 

ajoisaa Tarata itaelle "markkinoita-. Olen m76a kuullut 

et1;l. BalulkaJa Tiralli .. lla taboll. 01 tai8iin iIlipuni81a kea. 

lcwItel __ • japanila1at. kaa.a mutta et1;l. englantilaiaet 

panisiTat .... t •• , ko.. CIUIIBERI..UH Jhä. toivoo voiTan_ 
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uudel~n rakentaa 

kuvasti t äti meille 

auhtei ta Moskovaan. Seuraan t 1etyati 

varsin t lirkeli tI. kyaJ1llYS tI.e 

ja1i-

Tshekkiläiaili Joukkoja on täällli nyt koolla 

a divisioonaa. jotka piakkoin llihetetliln rintamall .. 

piakkoin 

tukeena 

Puolan hallitukselle tullaan todennäkHiseati 

luovuttamaan kokona1nan maaaeutukaupunki, josta aa .. 

tehdään exterri toriaalinan alut. 

Kap-kaupung ata Kairoon on lentänyt nli1nä 

päivinli l2~ ensiluokkaiata etelli-afrikkalaista pommikonetta, 

Jotka kaikki aaapuivat perille pyalihtJalittä matkall.. Nimi. 

konee t jli tetliän 100 istaUekai Kairoon kaikc varalta Italiaa 

vuokaie 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
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Ulkoaaia1Dm1n1ater1öU.,,-·~ 

H • 1 s i n k 1 • 

Läh.tin täten kunn101ttaen UlkoaaiaiDm1n1ater1öl-

1e rapo~t1n1 Pariisista n:o 69, Joka käaittele. aihet-

ta: 

TUnne • 

UI •• : , .. 
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PARII$I SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Salainen. 

RAPORTT 1 n: 0 

ParU8i ssa loka 

As i a: .... TllMP', ....................... .. 

~r f? f~ 
ku uta 19 ~ -~i 

'J'l . 

T,k. alkup&ITiDI tle401t1D UlkDaa1aSnm1nS.'erlölle t&&11& 

pI&IIaJ .... 04otett .. _ Auna h7ökt1J'aU llmleaal lokakuun 

TILlla". Lokakuun 16 plDIL \ul1k1.JL Tarala TahTa .. aalainen 

ldl7a, Joka alkol 6 41T1aloonan To1ul1a Lu%eaba1'g1D raJalla 

J atltu*__ aUten 18 4hlalooDUl To1aal1a 8tellwplDIL Saa:rla 

kulaall.. Lien.e kl.l~tön" 8tU ~ hT~ 011 tarkoi

tettu Talt.n.n hkalaa kaiken .. n ...-alan JI1DkJL rnakal&1-

.. t ... ena1al.ldDl Tl1kko1Da O'Yat .... anutaDMt. '1'1.8'" 

aulL'e .... a*a&l&1 .. t oDDhtulTa' TalD 0_81 raDakalaiahn l.1D-

JoJ8n JII..... TlellL koko leTeyu1tUD 10 - 10 kll .. 'r1& r .. 

JaUa Sataan pu.olell.. Vain Jol .. aJdD pa1kola 118.e 87T7T8-

r1D'UIUl Ja raJan Tllll1& plen ... s.. on .. n huoa1oon et. ... 

m·ne'kul.a'1 alkoha' 1.,oqGktl.7k .. ' SItoUan'UD. .to1ika oa*81 

OTat oDDiÅunee' 0 ... 1 eploDD1ÅUDMt - Te4eDalalHD 'Wlkeun

a1uD "ap& .low'lla oa kaUo'~& atand·.l1kal lbIClUD!:A 1&1-

TeRo.foh4olla -, JIIIIIlru.& .,.. ..11& al.llala T11kko 81U.n 

lkk1& .. nui nk .. .ul. II1Im1la 011 laaJlaapl7UaalDl. 

pUTbIL pari bwNIan .. aa raukal&1na • .foUen TKnuu 011 aU

a11Japl"'~ 

JAKELUOHJE: 

T.vallln .... 
T.valllnen j. II ..... ; mlnl.tarlOII •• 
EI ulkomauduatuk .... tIedoltuUlln. 
EI ulkomauduafuk ..... mutta ulk_lalnmlnletarlOn tiedol-

tukelln. 

1111: ... 
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Bn rupea tilssä arvel.maan mistä johtuu .ttl .ak.alai

Mt eivät jatkaneet b,ylS1cklystl. lliDn..... Iloni luulee .tU 

y .. tu.tu. 011 l11an yo1makaa Ja .ttl vare1nk1n nuoret 

1ai •• t Joukot ~lIstyivlt ranualai.ten linjoJ.n JllUräU.to1e-
x) 

ta vastu.tu.t.. To.ia.ia on .tta .ak.alai.t.n tappiot 

huomattavat. TolMt taaa arvelevat .ttl koko b,yökklL7. 011 

"vain demonatratio o.oittaak ••• n etta suuri b7ökt17. on tulo.

.a.. 08Oitt .... en Saksan kansall. .tU Saksan e.rm.1Ja ei ole 

toimettomana. Ja .hlcI Ja ennenkaikkea entut... MoaJcC>y .... 

.... an ailtaan kil74Yill. neuyotteluiU. moraali.ta tule... 011 

miten 011. Y11kkoon ei ole hTökkl.Y~il jatJamut Ja tl.1ll& 

alkaa el.lal .&114& a1lc&1.eJIIIIWl 1.iaana .. 

Sano ... ani a1Jcai..... le~a tarkoitan •• uraaYaa. 

Rintamalla Ja 50 - 100 lc110_trin s1T17delll. Mn taka

na on nyt sot ... älcel n11n l'UlUIauti ettei .1Dne n1iU eDU. 

~.. Kräitl 1Jclluo1ckia cm oaakai pII.t.tty l.Ga&allc.. hoi t&-

• maan arki_kareitaan Ja uusia yapauhto1aia ei oteta. Jokai

nen yoi tod.ta .tta ka4uiUa nIt.. nyt paljon eneJIIIIILJL S)oo5C) 

1lc11a1l mieh1& Htä .hille1nl ettl. lUlinmu .. kuin 011 _ ... __ 

laita pari y11tEoa .itt.n. T&bIn tul.. ti.ty.ti ~ö. .tta 

euslantllai.ia Jou1ckoJa on kaaa.ttu Jo •• ,.J.tuhanai. rint...u. 

J. 11a11 tul... H.ti kaike.ta on •• 

• ttl .lIIIIL alleaa jaa4a IlOna .... ut ..... DOmaa

oll.i ota huaalOOD pt.8it& ilto a Ja öit&. 



• 

• 

R~lntolat ovat i l taisin t~yDD& el Il018ta mutta jossain 

JllU.rin huol.t~aa väkeä kuln enn.n, 81111, kaikk1 alkuat 

uskoa hyö~k .. n ei .nU. tällä syk.JDIL tulevan, joka lllllUL 

luonnollls.st1 Tolto.varmantt.. Sopimus Turkin kanaaa on myös 
F 

rauhoittanut, s&JlK)ln •• n1ltka ettl Itallan jlULd..... ulko-

puol.ll. p.lin V&llmer.n rannlkko on Tapaut~t aot~ •• tl( 

turiaUel.l.llllLn •• n johdosta oll.aaa t .... n joks.enJd.n enn&1-

laan. 

T.in ellen p1 .n matkan maaaeudulle. Valtatl.t olIvat 

tlynnI autoja kuten ennen, ja ky11aal on so~~ .. tulvil

laan. J4ie11&1a ka1kk1al1a rauhall1ata ja p&lttlVl.isti. Toivot

tavasti DI.IIII 1hmis.t .lvät erehq, IllU.tta luulen .ttl yluL

plLDl. ma1n1tseman1 havainnot p1t1vät palkkana.. Lisiän vl.lI 

että joskin lnoDDOl11 •• atl aota-a1ka panee sor411non slv1111. 

vl.8tön elllll&lle. .1 slT11l1vl. •• tön ellmll 111aka1 .ikI tur

haan raj01tet.. TILIllä e1vl1l1vä.atö ei 01. olemuaa viran

OIIl&1s1a varten vaan pl1DYaatoin. 

Kn v01 olla tl.s81 yhteyde.aä tot ... atta ettl s11t1 

aaakka lmn aotaa ruv.ttiin pelklMmMän ja sodan a1kana en 

01. .n.IfJI. kuullut pWluttavan LA RO~tmt1at.. VakaTan .4u", 

t~ harlek11D1 hlv1a1 DltJmAttöm11n, .,ös tod18tua RaDat~ 

kanaan ternuU pohJ~a Ja 1haUtavaata qvyaU pUlU&n 

raYi.t_ turhat per .. UtU kun kova on .de .... Xoko 811. 

kaun11ata kuv .. ta Jolle niin IIIII)ni ulkom.alain.~ leh41sU Jo 

ant01 .plut11Uaia ImOtoJa, etU Dlet Jrc:wpnlaa1 v&1tai81 

Ranakan Ja LA RO~tm pelaataia1 __ , e1 ole jl1e11l alt&aIL. 



• 

Kun ylll olna 011 kirjoitettu kl.vi luonani erla tun

nettu ranskalain.n sanomaleht1m1e., 

mistä h.il.n on koto1ain. mLn kertoi m1Jmlle h1Tin aTOmielisea

ti tI&llI al.tun p.l&tI ettl HITLIR sitt.nkin aikoo hiGtltl 

Ranskan ld,IIPPlUD Hollannin Ja Balgian kauUa. "'erati BIISI 

kertoi YbdY8Valta1n .otil .... iam1eh.n ev.rati lULLIRtin olevan 

• Jopa varman s11U. etU Il7t tulee Hollannin vuoro. Luonani 

ldLvi aUlOin Juuri Bene 48a DeU% IIonde. t in pIIto1m1ttaJa 

PIHON, J.oka nlln1kMln 011 levoton s11t& .tta HITLKR ei voi 

vlltt&& k1ertoliiltetta l..oukat.n siten Hollannin Ja ehldl. Bel

gian puolu.ettomuutta. HIA piti to.in ~ö. mahdollisena, .tt& 

h&n oaak.i r.uhoittaakseen mielialaa lcott.aaa.... o.ak.i .... 

dak •• en uu.ia .lintarv.l&hteitl h7ökt1& Hollantiin p)"Bytellen 

kuitenkin R.1n1n pohJoispuolella, jolloin Belgia JUai aina

kin toiatai.ekai sivu.takataoJakai. :sn .hdi nyt kur11r1n Juu-

• ri l&hti •• ai tlhln ky.yark"en .Y'Ven~ • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:O /t ~ l, - l/n 

UI": A 4. 

Ulkoaalalnm1nisterlö11e, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulko8sia1nm1nisteriöl-

1e raportt1ni Pariis1sta n:o 70, joka käsittelee aihet-

ta: 

Turkin sopimukset. 
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P AR IISI 

RAPORTTI D: 0 70. 

Pariisi s sa 15 p: Dä loka 

As i a : Turkin aop1llluJta.~. . . .... .. no 

Minulla 011 keail.llA t;völl alla 7 J ]Jl raportti koskiell 

_l8Dllill Ja Ranekan Turkin kanaaa tekemi.1l sop1Dlatell laaJ_

paa _rIci t;vs'U.. _tta ensill loaaa Ja sitten ~t. OTat minua 

estlne.t ... tt ..... ta kollsepU&Il1 nJ.al1kd. Vu. T11koIl auurill 

tapahtua&. englantllaia-ran.kalai.-turkt1laia.n sop1muk.ell allekir

JOitu., antaa m1Dull. kult.1lk1n aih.tta palata &alaan. 

_lann1ll tra41t101l&al1De1l pol1t11kka Aul.... 011 lApl 

koko Tl1me TUoa1.a4an ollut luollteeltaan anU-ial.u1a1lle1l. Oliko 

tiili po11ti1Jd[a ollut Tl1 .. na. al1ti TolT.t Tila... Tl.U.ll&. 

lII1tta .. 011 lUOJllloll1ull. Intian. ~UIl J. Turld.ll Tuoka1. 

Tol •• lta puolell T01lle. aanoa etta Turkt1 Joutm1 Tlt.. 

s04.... antlbrlttllAl ... 1l lelrl11l tlm&ll BQglann1ll ltaepl1.8Il 

U...u..tlaiHll polU11kan TUoke1. !Ullhall k.rran GUDSTOBI ala

huou.... k.ln.lo.a&IIIl pma1a11ll kanali1l aUottu koraan1 

suun... puhe ...... & "HUll kauu kuill ta ti 

...... .1 aaaillaaaaa ole r.uhaa-. D1tlL .&DDJa kai. ~aDIl1a 

pol1ti1kan 1Dll~ GIl _naati .&&mlt katua. 

SeIlJ&lkMll b1Il !Urk1ll TaltalDmta.. T01 

el1m181l .1Iea.... 011 ha,1aantwmt Ja a.1l kautta IIp,b_UUa1Da 

JAKELUOHJE : JakeluohJ.m.II'J' : 

T.Y!lIIntn. 
T.Y!lIIntn ja 1I.lk.i mlnioterHllla. 
EI ulkomaaaduatuk_ tIecIoltukelln. 
EI ulkomuecturiuk!!n, mutta ulk .... lalnmlnl.t .... 1In l iedo i-

t"'"". 
UI 1: A .. 



vaetuaw.a _lannin m.aailmanvallalle a11t~aelll,Piin a1ko1hin ver

raten huvennut J ei Englannilla enO. ollut syyti Jatkaa tUI. 

politiikkaa. Täml.n .. kuUenk1n t.ki Ja Turkkia vaataanhan 

011 tähdätty viell. 1911 Kr.ikan sota, JOnka Lloyd George panI 

alulle. Hll.nen asiam1ehenal Xreikaaaa nll.1nII. aikoina 

erll.lI.lle tuttavall.n1 Ja minulle, kun tll.lllll. häne1t.. lqa;yi mikai 

• _lanti Kreikkaa yllytti: ·Xoaka 1118 tahdoimm. luoda kolman

nen _r1vallan 1l1lim.re .... • (lue: TUrkkia vaataan). 

• 

Vaata IIontreux t n kokoukse •• a _lannin pol1tiikka vih

doin kl.l.ntyi J a tlLDlln uuden suwman .na1lllliaeka1 kruunault .. ka1 

on kat.ottava ei ti sopimu.ta Jonka RDglanU Turkin kanaaa t .... 

ki 1&/5 tllnll. vuonna Ja J oDka luonnollisena seuraukeena 011 

.amanlainen sopilats Par11.in Ja Ankaran vlllill" k.al.kuun a 
p:DI.. 

Olkoon ettll Turkki liitti ratlt101m1sensa .hdoksi 

lantila18-ranakalal.-venl.IUaeh aop1a.1keen aYJ1D71l, nI.mIl 

markeer~at kuitenkin t"rkeltA pen1nknlmatolppaa nII.1den 

vIlli.l.... auhtei.aa, silll. TUrkki .zkan1 aiten lopulli ... ti 

t.. ayl.~" Johon Wilbelm II:.en politiikka oli 

~. Wilhelm II: •• n aikaltauden (mieleatl.n1 h7V1nk1n Jl.rknl.t) 

Bag4a4""Wl8lmat hl.v1. ivllt Rn t1en. annenka!ltkea eJIIIIle .aa unoh

taa etU DJtqillfllrkki kaik.sta huolimatta on IIl1ta 

aulLteiaaa "PJhnn Jalhamett11ai.ean maa1l.J1aan. Olihan .111" .opi

lIIU Irmin, Irakin Ja .&rganiatanin kana ... olihan ~tin 11-

hettil". Ankar ... a ... k.tUin korot.ttu auurll.hettil14 kal, 

Samd on nel~&n be4D1D1• ' 1Joonanaa kan.sa 111an heikko 

P1'l'~.1& l'PyYll ... U bl.irih ..... D. W1lhelll IIINn kuulll1aa 



• 

- 3 -

aana lIIliataaksen1 Sol 1man SUuren haudalla: "M1Dä olen kaik

kien muhamettilai sten suoJ eli~a Ja ystävä- ovat nllsaä ololaaa 

menettäneet aktuaal1sen ka1kupo~anaal 

Ei tule liioin unohtaa että ma1n1ttu~en aopimusten 1&

h}mplnM aiheuttajana oli CIJNOn tunnettu ·pläai~lavietto- Al

bani .. aa, ~oka on tuottanut Italialle paljoa suurea,pu vahin

koa kuin hyötyi.. se kun suoraan uhkaa 1 Balkanin TalU~lta • 

~olden erä&nlalsena Taa'agylpuna on ollut ~uurl Turkki. 

MOekovan täyekä&Dnös elokuuaaa HITLBR1n l11ttola1sekal 

aikaansai luoDnolllaeatl näihin eop1musbgmmiSn monenlalala ~

rlölta. MlkIli olen ~. 1brkin ulkoministerin mon1Tl1k. 

ko1s.lla klJDD.1~ IIoskoTaa. oli lähbm~ tark01 tukeena aikaan

aaada MOskovan kanaaa Tanäläls-turkk11alsen 111ttosuhteen Hl

ve~ aekl. uuden tilantee aiheuttama ma4ua TITeD.41. joka 

olial mahdoll1atuttanut Turkille yll~plt&ä byT~ suhtelta e .. 

malla kertaa Hkl lfoakoTaan etU lILnaiT-"01h1n.. Siihen m1 U 

• aika1sealn olen .. 1uta ll.J1olttamtt ja osakal m;yöa Hn .. 1-

ventimiaekal kerron a.ur,araa. 

T.k. 11 p:DiL Ranskan auurlUetUlILa ADkar .. aa )(ASSIGLI 

8lhköttl hal11tuk .. ll .. n aop~en ol..,.an val.Sina allek1rjol

tettavakai. Olen aikaiu-Sn te~ u!koa tllll.n aop1la1kHn 

pU.pl1rte1a~, englantllaia-ranakala1a-turkkUa1nan liitto r~o

tettaialin VllS-.reea, ~at ... rl aul~etta1al1n, a.o. 

DlLlA1Hltai llankal. ehdolla ettel Ven&J~ &mla aseelllata .... 

Luulen etta on l110iteltu .&luUldre". lwml"8II1aen Rans
kalle tuott.... nbSmroa. folun ula, ~oboJl en 1;&a" a1TeIP 
~. on lqaJ'IIP aiUa .11m Hauta aaD4,1a1da man4atUr1Dl. 
keQt.t~ .ala -.aatt.le ..... 



Saksalle. seuraavana iltana 011 H>lDTOFlllla ollut uu.i ke.

kustelu Turkin ulkoministerin kanaaa, joka keskustelu pU.ttyl 

81ihen etU, kuten MASSIGLI t.k. 14 p:nI. 011 pakoteUu hal

l1tukeelleen ilmoittamaan, .op1DUkaen al1eklrjoltus ~kkif.Tt;yl. 

BopiJm., joakin se .1Idf.11 · 011 R8ll.ualle .1 a BDg1aD1l11le epa

a4ullinen. että J4.latameri .en peru.tukaella o11si tullut 

• jetuka1 merekal, .e olsi kuiteDkin a1JdLli ollut nUlle e4ul.

l1Dan että .e oli.l e.t~ TenlJII 111tt;yml.ta .otila.111ton 

DI.lOdo.ea Salt... J. ettl tIllI ta.a11. Raneka Ja bglanti 

oUebat jUn .. t. jogin Turkin kautt.. erl.lLn1a1.een aop1.lllJ.a

verkkoon Jloako.an kana... AlleklrJoituk .. n -l;ykklya- 011 ae", .• 

'YUokai, kuten .81'IIWIti Uedl.n, tllåi.lii.1al11e .irall1aille pii. 

rai1le pett~8. .itl suuremmalla a;yyl11 kun nyttematn llenee 

todett .. 1aea ettl HITLBR on tehD1't .aat.Pal.elukaek.i uuaia 

~öDD7t;ykall STALINille, ~öDD.Tt;yk81& Jolun .ialll7kH.ta ei 

• olla ae1.i11& mgtta joist. on 01...... kaikenn&köl.l1 hahnJ • 

(.... .e ettl STALIN .1ten 01181 .aaDUt .apBat kldet SUo ... -

.. j. Sltand1n8'Yl .... U. 011 miten 011, to.l .. l. on etta Sä

e. pU.l kiilana )foakoyan Ja Ankaran .ä11u Ja etu. Berlii

nin j. Mb.kD.an .ä11a1& dip10ma.tti.l. neu.ottelnJ. KO.to ..... 

Jatketaan. Kuten .10er.~f:uae.... r.porU •• an1 .IDDU. on 1UUlt.... ettei HI'rDm ala mahd. murt. lQ-Ukkl7etII.D. lJLnDe.... c

neDlal1a JI&D on .... t .op1-MUllw.naa )fQatoYan kana... aiTan 

.. 1~1 .1' J'l[alq1.åDh41Uain tikaol4ultal. 

JI1DnUe kena1 eUen Q,uai 4'OI'&llrD. 41reotnr po11Uque 

.ttll turkk11a1.-.eDlUSaeD aop1-.atek.U ei ollut nU.Il .ala1. 
kuin 011 lUUl_. __ U. JmUukin RIIr1n pUr1ie1n &O'YU_. ba 

&kt1& naUll .. , &lJroiTå , ..... uui •• aatilmka1.. .UUn U

_1...u Sata_ Tl.17t'IIdJIa. 
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Neuvotte lut Moskovan ja Ankaran vä11UI eivät 

virallisesti ole katkenneet vaan lykklytyneet. Selitykseksi 

sanotaan - ja tämä käy i1m1 Turkin plilm1n1shrin OIII&8ta 

deklaratioata - että MOakova viime tingaaaa alkoi vaatia 
x) 

DardaneUien ylivalvontaoikeutta - lieneekö muuta kuin pre-

teksti. 

TUUli. vallitai selvä. alakuloisuus kun tieto saapui 

Jnkaran ja Moskovan neuvottelujen keakeytym1aestIL. TIIlI. mieli

ala DIluUui kuitenkin kokonaan kun pari pii.!ViUL senjälkec 

varsin yl1&ttlen aaapui tieto englanti 1ai a-ranakalais-turkkilai_ 

aen sopimukaen sopimuk .. n aolm1m1 ... ta, kaikeata huolimatta. 

lialikai ~n olle.aa viell junaaaa Moakovaata 

JlLtJln arvailematta aitli. kaikkea Sakaan ja VenäjlLn va-

1isiaali. äakeiaiasl neuvotteluiasa Moskov .. aa on puhnttu tai 

80vlttu Balkanl1n nähden. IIIlUa varma on etu TurJdn 8Op1mua 

lii.na1valtojen kanaaa, joka heU astuu v01aaan. on pahaaU 

r1kJconut he14i1.n 1DIPJTöltU.n. Q.uai dtOraa.vlla nA1'Uii.n oUavan 

sitl mleltIL ettIL neuvottelut MOskovaaaa pllaaialli8lstl tlh&n 

aaakka ovat olleet talou4eU1aia. ja siellä luulUin eUen 

aopimukaen jo valJlistuneen. 

011 miten 011 - ja tlU.ltlkl.ain on hJvin vaikea 

tä nii4en neuvottelnjen yksityiskohdiata perUle _ toaiaa1ana 

P"STT että turkkilaiaen 8Op1lmJc_n aikaansaanti on ollut a,.. 

1'1 voitto lILnaivallol11e. oaakai yll&aanotun vuoksi. osakai 

ko.ta .. ...tt.. Ital181l vieltä entiata va1keempa.n ..... .a. 
xl 

&6/10. ll1n1ate1'1 HBID108 kertoi .innUe tblAa 'l'UrJd.a suu-
1Ibett11ll.n bbeUe AIlOIlHD etta JIoåoTan vaat~_'. 8aka_ 
toiTa.Jtae8t.. -.a1'dt ~1zl pi~e ei e40 r~otha Dg. 
4aa1l1en aulkea1 ..... 111.. lIDaIawa .. n y11 011 vaaUIDl'. dM 
auur1lbetUlaa ei ollllt NIIOIDl'. 
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osaksi 88uyuoksi että MUstameri näinollen edelleen JI& lan.i

valtojen kauppalaivoille 6VO~eks1, oaaksl seDYUoksl että se 

vaikeuttaa HITLIRin lo~11sta päätös" 804an jatkamisen muo

dOista, ja lopuksi 8envuokai että V&l~ri nyt on kiistäm&ttä 

lI.n.aIvaltojen täy4ellhen valvonnan ala.1Den. Italian IIIIlkaentulo 

80taan Saksan puolella on DTt entiata Tähemmln tÖdennlkö18t&. 

Jna1mä1senl nlkyTänl seuraukaena uUde.ta tilante8ata on ha1l1-

tuksenvaihdoa Bulgarlaaaa, Jonka terrltoriaal1 .. t unelmat taaa 

pantaneen h711ylle. S1inlLkln tapauk .. aaa ettl, kuten luUl .. 

Luoien ROlIIBR, Saksa ja MoalloTa ovat Jakane.t keaJcenIULn BIl

maDiaan kohdiatuWat PJ1teen81 a1ten että toinen eaie1 terr1to

ria&l.1 .. n oikeuden to$.nen ekaploatoint10ikeuden, tosiaaia . on 

tA Rumen1 an asema Turk1n eoplmltaen kautta ainaJc1n TäUaikal

.. eti on vahv1atunuti aUlä toista1 .. kai ei U:lekova eikä 

l11n1 11ene tehDyt mitl&n ·~eat101ta. Bukareatil1 •• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 

UE II : '" 

Pari isissa 30 p:nä lokakuuta 1939. 

1!.. 6'( 

(;0 - 1, . .. 
r-- : ~b 

Ulkoaaiainmin1steriöl1e, 

HeI • i n k i • 

lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainm1nisteriöl-

1e raportt1n1 Pariisista n:o 71, joka käsittelee ai

hetta: 

Niitä näitä • 



PA R II SI SSA OLEVA LÄHET YST Ö. 

RAPORTTI 0: 0 7 1~ 

ParUai ss a ~ p: n ä loka k uut a 19 3i. 

As i a : Niitä nä1t1, .... 

Sal a i.o e n . 

)-2 ~i. ~J 

j?o -Jl. 
~ .. 

Ruotsin l~ettiläs kertoi minulle tänään erittIin 

• tamukselllsuti - jota bI.n nimenomaan alleviivasi - seuraavaa. 

mLnen t1e40saa&n on, kuten hIU1 sano1 a1 van varmasta lähteesU, 

että tiLI.llJL Par11a1aaa vi1me v11.kolla on oleskellut eriULn neut

raal1sen maan (e1 Osloon ltuuluvan) tunnettu Jäsen, joka saapuen 

Berl11n1atl. ja läht1en tiULllIL oltu.&an Lontoo_en, on aond •• ran

nut rauhan mahdollisuukai... J08kin hänen matkansa on ollut yit

s1tJi.aluontoinen.. Ranakan ja _lamin hallitukset o ... at ollee~ 

sUtä t1eto1ae~ Ja aalline.t _n tapahtua. H&D. liLhti tälLltl 

Lontoo .. en 111 /lD. Kertojan! ei sanonut bJLn.n olleen l11ldt.elllf. 

• Berliinin kehotuka.ata. 

Va1kka 01181 houkutt.l.eTaa .. eUaa tlLlllf. t1e~ 

niid.n huhuj.n kansaa jotka, o l1 ... at n. oik.at taikka vU~~, 

koettavat vakuuttaa MDIDTOF.r1n a1ko ... an lähipäiv1nl tehdi SUureQ 

r.Jb.alo"--. .11 tahtollUt kuitenkaan UaU. 

QIL raportin aotocm. kGaka olen ollut hu .... 1IlaD.1 .ttl. Ruo~ 

a1Jl lIb.e~atö pitkin sodan kahta .na1DllLiatIL kuukautta Ja'tJDryutl 

on ualtoDllt Jota1n rauhantarkoituk_U1ata ol .... an tekeill& 

!IIn 01..... and 811Ma .ttei ~lan "'alloituata lukmmoUaaaUa 

toGel11__ 8Ot.. Ti.lI ole Joucln.tw. Omasta paol .. taa.1 

JAKELUOHJE: 

UI 1 : ... 

J.keluohJemaUeja : 

T.valU....,. 
T .".111 ... " j. Ualltai mlnieterl6Ue. 
EI ulkomauduatukaan tIecIoltukalln. 
EI ulkomaMduatuUen. mutta ulkoaalalnmlnletwiOn liedoi. 

tukalln. 
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dun t i etoon. J088a varmaatl kin on Jotain to.ialli8ta peräl. 

kuitenkin huomattavalla varovaisuudella. 

x 

16 tuntia ennen Scapa Plowtn kuului... onnettomuutta 

kertoi erl.s erittä n byT1n KDglann1n oloista aelvllll oleva 

tunnettu eteli-afr1kkala1nen. Jolta 011 ldlvl.1sqt :&nglanni ..... 

tt että ~lanni8sa ~a1ltlt1 muu mar •• ii byTin paitsi mar11D1-. 

tt 

Hän selitti tätä ensi kuulemalta merkillistä väitettäin siten 

että Bnglann1n laivaaton johto on niin its.päinen ettei ota 

neuvo"J a mltUn suunnalta Ja .ttä -tarvitaan kuu.i seitaemILD. 

suurta skan4aalia .nnenkuin flIIIIII'.rtivit-. 16 tuntia UmIn Jälkeen 

tapahtui Soapa Plowtn skandaali. 

Ptgarossa tän&ln ROMI&R viittaa siih.n ltIintois&an s.1lt

kaan .ttä yl1am1raalI Jli:LLICO~ muist.lmis.aan mainit .. e, mltka 

h.1ltkou4et SOapa Plow·n puolustuamah4011i8uuk.ia rajoittavat. HID 

li8l& .ttei näitl neuvoja ole otettu huomioon. Onko sak.ala1-

nen ve4enalainen ltI7ttiDyt JELLICaI'n muIstelmia h~s •• nt 

x 
x 

Ranskan rintamalla ei 01. mitäIin uutta lt.rrott ...... 

Linjat ovat si1nl m1Dne ne Jäivlt 16/lO. Loppumattomat sat .. t 

Ja huonot ilmat ovat e.täneet lta1ltlt1 .0tato1Mt. PlLiv& pliYlLl

ta pieuneVlt vlholl1s8ll 1lå4011iauuc1et ~CUdLtI - että Ranska 

ei h7ölddUL a1.nataan Uni talvea 011 ael'di .elvuspl. 

Kokonaiun U&luokka. no1l1 ' 5O-vuoUaat. vap8&1tett1in ei

len JlDblliaatlo.ta .1a palad s1v1Il1tO i hiu l. BlL1I1 to1a.apU~ 

oa1a 811111a ~zI&ua •• .11a alten he1t1. tulTl Par11aUa. 'II1II 

-
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toimenpide on herätt~ kansP.kunnusa suuren rauhoittumlsen 

tunteita. 

Hollannin kohtalo on Jatkuvaati lehtien hampais8a, 

mutta t i edot Saksan ~ökklysvalm1stuksi8ta tilli suunnalla 

ovat hyvin eplmlLlrä,1aet. ~ katso olevan syyti ruveta 

luettelemaan kaikkia niitl mahdollisuuksia Jotka voivat 

kysYllYkaeen, Jos HITLKR tOdeUa alkaa BUUrZ7J1Ilistyksen. Nii

tähän on leg10 eikl kukaan tiedl onko mlkIIn niistä toden

Diköinen - tietäneekö HITLiR itse~. 

Unohdin mainita v1.1ma raportissan1 että turkkilaisel

le soplmukaelle antaa erikoisen tauatan se seikka että WKY

GAN]) Ja Bnglannin .Btu-, .. ian JOukkoJen ea1kuntaplUl.llikkl:S oli

vat Ankarassa s&III)1hin a1ko1h1n kun sopimus solmittiin, sekä 

ettl WBYGAND todellakin on luomaa.. Syyrian armeiJan. TImI. 

ei ole pelk:låUf. puhetta, silll lUUli on tuttavia Jotka ain

ne ovat lähetetyt aekä upaeereina etta aotilaina. 

Lehdet kertovat tlDUn Puolan tlkllJii_n hallituksen 
'" 

Protestoineen Kansa1nlll to... Puolan Jakoa Ja TUnan antE1a'a 

L1ettualle vutaa lial.ten etU t&m&n kauUa Km.ainUl tto on 

lJIpl10ite tunJmatanut Puolan uu4u hallltukaen. 'lah4on tIUaI.n 

Ualtl U.Uvlll1 .Ul. R04BIIl tUll.& olle .. aan Ja kill' .. .... 

ZAT_ ,. luona koetti JI.rJ •• '" ulan Juuri nl.in. ..0. ., ... . 
P\lola uusi hall1tua prot •• to1a1 ~v.'1a", JolIka protenin 

Iaaa1nl.11 ton ,...iht.eri ottaial T"'" aUen tuJuaua't_ 1Ial-. . , ~'1111. ha1U~ oleaaaaoloD., alUa .'U _ .1 lIMual81 
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ef,uataj ia ensi yleiskokoukseen. lA1n1steri HOLSTI voinee 

kontrolloida ovatko nimi. tiedot o1.lteat. HAMBRO itse näin 

minulle kertoi kottaatkalla Geneve'istä kaksi viikkoa sitten. 

x x 
x 

Ranskan lehd1stö!l ylen sympaattinen ldr~ol ttelu meis

tä jatkuu. Olen tästä Ja meldi1.n 8Uhtautumisest81111118 ranKa

lai.een lehdistöön er1.ltseen kirjoittanut .amassa postissa mais

teri TOIVOLAlle • 

, . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 11S1u - 17 

UI II, A •• 

Ulko8sia1nm1n1eterlölle, 

HeI s i n k i. 

Lähetän täten kunnioittaen U1koaaiainm1nisteriöl-

1e raporttini Pariilista n:ot 72 ja 73, j otka käsit

televät allamainittuJa aiheita: 

N:o 78: 'räiti keskusteluja. 

N:o 73: SUamala1e-venäläiaet neuvottelut. 
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J • I I . . RAPORTTI 0:0 78. 

Pariisi ssa l p: oä m.&lT88 

Asia: 1ri1U keakJurt'lqJ,. 

K.akustelin .il.n pitldULn Hollannin täldLlJI.i8.n lllhett1-

1Un kanaaa, jolloin lQ'ö.kin joudu1!ae puhumaan Saksan mahdol

liEista aikeista Hollantiin nihd.n päästäks •• n Hollannin kautta 

htlpoDD1n Bnglannin ldJappwm. Uhet~s IQ'Öllai ti.tyat1 vaaran 

olevan olemaasa, IIIIltta uskoi ede1l.en et~ Sakea e1 tulisi 

kä:ymDn Hollannin k1appwm. koska 8. herättäisi koko maailmaa •• 

eikä vähimmin Yhdysvalloias, SU\ll"8Il r.aktion. jopa vo1ai aiheut

taa Yhdysvaltain lIIlkaantulon sotaan. 

Toiselta puolen hll.n myönsi .ttä Ju Saksa to4aIla 

too hyök&t& Hollannin kimppuun, Hollannin sotayo1mat eivät 

• ne tlU utl.ml.1Ln vaan ainoastaan hidaatuttamaan o saksalaist.n 

m.ijoj.n et.nemistA. mLn sano 1 jopa .i voi_an olla k7~8U. .. 

JdLIn lIIIlUata ku1n pl.ivisU, seikka joka hll.nen suustaan 

na me1tA llhetrstlSsain1 on 1hmetyttii.n7t, s •• 1nk1n kun 

.tu lioIlanti 'YOi panna h7Vl.n jouJam y11 puo11 miljoonaa 
Ja 

ta ... 181h /.ttä s.n varustult .. t eivät ole vlhekaytt&ri.t. 

sanol rajalla k7l11. olevan linnakkeita ja tankk:1vaatuka1a 

ja kehdan kanaTal1nJan ol.van vala11na m.Ulo1n tMaDe' _.~_ 

v1kai. lI1k:I. Ta1k.uttai81 vara1laJdD. tankkian .t.nemisv.. JIltt. 

kut.n • ..,tm. _aslaa Dlb4en, •• 0 •••• alai.'an ~_ 

JAKELUOHJE : 

UI 1 : A .. 

Jak.luohJ.m.II'Ja : 

T_lIIn .. . 
T ............ J. lI .. b i mlniet.rlllll .. 
EI ulkom .. ecIuatuk .... tledoltublln. 
EI ulkornaaedudukaen, mutta ulkou"'nmlnlaterlOn liedoi

tukalln. 
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'Yutuatukaeen nIlhden. hän ei näkyD,yt olevan kovinkaan opti

misti. 

Ryaymrkaeeni 1uule.ko hän et~ä siinä tapaukses.a Saksa 

tyytyisi vai · pohJoiaoaan valloUtam1aeen, Jottei Belgia tunti

si itadli.n uhatuksi, ltihettl1äa vutui t.I.mILn ei hänen JdLa1-

tykeenail. mukaan olevan luultavaa, koska pohjoinen osa on sik-

si kaukana ang1annin rannikosta ettei SE paljoa he1pottai.i 

Salaan nyq1stä ueaa täsaä SUhteessa. FDl.n l uuli etu. jo. 

Saksa tod.llakin hyökklä .Uti lrulmsl ta, .. hyökklJi. myöskin 

Be18iaan. jolloin taaa Ranaka ei 'Yoi toimettomana jU4I1 04ot

tamaan kunn.. ak.san Joukot s"p'.l'Yat Ranskan raJal1 •• 

Kiintoisaa 011 myöakin se mS.nk& hän sanoi Hollannin 

Ja Belgian soti1aalllae.ta yht.i.~yö.". FDl.n nimittäin 'Yäitti 

että Hollannin Ja Belgian y1eis •• 1kunt1en 'YälUU ei 01. 

nintiLkl.än Yhteistyött., Joskin ti.tysti tunn.taan IDOlelllllin puo

lin tarkkaan toist.n suUllIlitelmat. Hän jopa sanoi tiJDln yh-

• teistyön puutt .. n Ja p.lon men ..... n Hollannissa sairaalo.1sen 

pltkl11., lisäten ·~sta liian pitkälle-. 

x 
x 

Luonani kI.'Yi eilen eri. 3 tunnettu aaianaJaja, joka mei

tlJda on aikoinaan obl1&atio .. lo1asa aTUatanut (e1 .11. Ji' 
ao~). Huollaatta kom ... ta i&.uan h&n on IIIObil1.oitu,.111& 

bIn On 8:DDan armeiJakRnnan 'YakDlluJ&rJe.tön Johtaja. BIn tuli 

lJl.hinD&, niinkuin nUn& 'YUldto1Da n.11Il IlOni IIIlU ranakala1un 

tuttaYa on tUllut, ilaa1..... minulle .uuret ~ati .. a &uo---. 
Xe*utelma kulu.... U .. ni yhU Ja toiata Joll. 'Y01 

olla kiintoa. 
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Hän vahvisti sen monelta tahoilta kuulemani tosiuian, 

josta kerran ennenkin olen puhunut rapor1öissanl, että suaa

laisten vankien JOukossa nuorempi aineisto sekä henki.e.U 

tä ruumiillisesti on alemmalla tuolla kuin viime sod .. sa. 

~tamal1a hieman hyv&1I. l'"Uokaa ja sampanJaa ranskalaiaet 

nimi vangit kertaaaan miti vain. 

Toisekai hlLn kertoi, mikä on tunnettua, ainak1n Ran.

kan puolella tappioiden olevan pienet, mutta ettll. toiselta 

puolen kuolleiden luku yleiatappioih1n nähden on prosentei.sa 

suuramp kuin viime sOdassa, haavottuneiden tau pienempi , 

kä illllaisesti j ohtuu automaattisten aseiden kauheaata effekti

viteetisU. 

Kuulen myös että molemmat linJat ovat pitkien satei

den niin lieJuttamia että sekä niissä että niiden välill& 

olevalla alueella elämä on kaikkea muuta kuin kadehdittava. 

x x 
x 

Irgyptin aina hyvin informoitu lll.hettiläs kertoi minUl

le tänLIn, ett& Hollannin ent. piäm1nister1n COIJ~in PUOleen 

olia! saksal.a1selta taholta ldUiJmyt1;J' r-1hanaon4 .. rauspY,1Dllöin. 

COLLIJB oli81 aaiuta illlloUtanut hallitukSellaan, DIlth to1a

tai.eksi ~ ei liene mitlLln 46maroheJa tehnTt . MlkIli 

ain t&mI. bulm COI.I.LTN1ata ei oli81 sekotett .. a siihen rauha.

yri t7k.een Joata kerroin edelli..... raportiss~. 

x x 
x 

RnJIanlan uabUaa4Görin kanasa .tlLnIb. kl.JmlLaUni k.aIcwI

telua'a maini'aan a.ur~ ... 
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3änen kä s i t yksensä mukaan Italian uusi hallitus on 

selväst1 Jollei suorastaan Saksan vastainen, nl1n ainakaan el 

saksalaisystävä llinen. Hän kiinnl tti huomioni si1h..en miten 

erinomaisen v arovasti Ranskan lehdlstö on tapahtumasta puhunut, 

voi sanoa milte i lainkaan s1tä kommentoiJlatta. Kutenkin mi

nulle ea1m. Havaa'i •• a nimenomaan alleviiTatt1in ST.ARJ.C&en seu

raaJan !I1TTIn selTll.i antikommunistista v ak8U11U8ta , joka JdI.;r 

i lmi siitäkin että hän koko iEapanjan soclan taisteli ideolo

gisesti kommunlsteja vastaan. 

Ambaasadööri tie.l että, vaikka lehdet sl~tä eivät 

ole puhuneet J Puolan täällä oleva suurlähettiläs ID'KASIBWICZ 

on Puolan uud8lle hallitukselle ilmoittanut eroavansa, ambu

aaad1neuvokaen Jäii.des8ii. hoitamaan juoksevia asioita. 'l'iLIIdL 

pyyntö minusta onkin luonnollinen, vaik.ken ole ehtinyt 

10i4a sen palkkansapitiTäisyyttä, koska LDKASIBWICZ 

uskollisia miehi& • 

Siinä seuraa.a mis8ii. 

tllUn tapasin ja misd oli 

sinkin rumanialaie1a, 

HI'rI&R el enU tänä 

oltiin 

syksyn& 

suurlllhettlliUi.n ja Bgyptin 

läanl. usei ta balkan1la1ala vuo

sangen ylei.een aitä mieltä 

ala suurt. hy"ökkäystä liiDnesal.. 

Tapasin täni.iln myöa sen herran ulkoministeriön pro 

leosaatoll., joka valmistelee hall1hkaen ja 4iplomaattlkunnan 

mah4. dinoa maaseudulle • • M1Icä.l1 olen kuullut alkavat va.l.lll1a

telut olla jotenkin loppuunauor1tetut. MUtta punnteltavanl hen

kilö aanol, ettl hallltus ei aio Llhteä Parli.1sta 

rll.1. pommiteta. 
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Eräs täkäläinen 41plomaattiystäväni, JOka on ollut 

tiilillä pian parikymmentä vuotta, kertoi minulle eilen seuraa

vaa. 'l'II.män vuoden kesän alkupuolella hän 011 ollut kutllUttu

na erääseen Saksan smbaa.a&411n kuuluvaan perh ..... n, jo.sa 

kalkki lIIIlut olivat saksalaisia paitai hän its.. BI.n kertoi 

HITL1m.1in kohdistuvan kri t11kin siinä seuraa.a olleen niin 

no1men ja karkean sekä niin yksityiskohtiin menevlLn, etu. 

• hän ulkomaalaisena häpesi. Kertojan! 011 täysin luotettava hen

kilö. jonka sanoja en voi epäillä. 

• 
P .S. a/ll. Ministeri HKNNJNGS vahvisti minulle tä

näin sen minkä ylempänä olen kertonut Puolan suurläh.ttillLlLn 

ja Puolan uud.n hallituksen väl1l1l vallitsevista suurista 

er1m1el1s;yyksistl.. jotka vienevt.t .dellisen eroon. 

Samoin vahvisti hIn että hänen k.rtomansa rauhaQJri

ty. on toinen kuin ylempiLDIL aiv.:5 aelostamani. 
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PARIISI SSA OLEV A LÄHETYSTÖ . • - Salainen . 
RAPORTTI n: 0 7;'. 

Pariisi ssa 1 p : nä marras kuuta 1939. 

Asia: ~gmalai,~upäU.bet lle,U

vQttolut. 

Toissa1ltans (30/10) myöhään soitti minulle rva TA-

tt BOUIS kertoen saaneensa hälyyttäviä tietoja neuvotte lu1stamme, 

joiden mukaan venäläiset olisivat vaatineet Hankoa, Turkua Ja 

Vi1purial Hän piti tietoa nlin häJmnä.styttivänl että hän varo. 

muuden vuoksi minulle soitti; vakuutin prima vista että tieto 

011 väärä ja ssinkin hänet lehdessU.n Vaikenemaan. IAlulin hä

nen saaneen tietonsa Sovjetin tikäläisestä ambaasaa41sta. 

Eil1saamuna sisälsivät ku1tenkin useimmat lehdet saman 

uutisen italialaisen Stetan1-to~ston levit tKmänl. Uutinen herät. 

ti täällä melkoista huomiota. So1tin kohta UlkOministeriöön, mls-

tt aä vakuutettiin että mitään vahvistusta tlmlntapaiselle uutisel

le e1 heillä ollut. Pyys1n ~uai dtOrsayta vaikuttamaan lehtiin 

niin ettei näistä hälyytyauutis1sta enää puhuttais1. KaaJc1pl1va

lehdet jo vaikenivat, samoin 11talehdet. Näyttikin l1hpl.ivälll. 

siltä että lehdet odottaisivat rauhassa delegation saapumista 

Moskovaan. 

Näin ei lc-.!1tenkaan käJDTt, s11l1. lIJLOTOP'l!'in puhe, Jon

ka lehdet ovat julkaisseet toistaiseks1 vain palaa1na, on he

rättä~ t&l.l1I huolestumista Suomeen nahden. Tl&lla val11ts1kin 

täna a8llllpl!väna huoaattava bI-fnld J PQhel1met soivat y-hU Jd~ 

JAKELUOHJE : 

UE 1 : A 4. 

Jakeluohj.malleJa : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lkai mlnirief'l6l1 •. 
EI ulkomaaeduriukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatuk •• n, mutta u'koulalnmini.teMÖ" tiedoi ... 

tukalln. 
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taa kun näet oli tullut tieto siitä että SUomen hallitus 

muka ol1si kutsunut delegatiollllM takaisin. Tästä 

tehnyt selkoa salasähkelaaäni n:o 84~ . Ja 848. 

/11. Tänä aamuna lehdet, saatuaan MDLOTOFlin puhe.a

ta luotettavia lcJI.änntlkaa. omistavat huomattavaa kiinioa suo

milais-venäläisiln neuvotteluihin, joiden katsotaan vaikeutuneen 

~LOTOF.Fin paljastusten kautta. Lehdet painattavat SUo .. n vi

rallisen kommunikean sekä laajahkoja otteita Ruotsin lehtien 

l~sunnoista. Xi ole epä.1lyksenalaista millä pUOlen ovat 

patiat. Le Tamps eili.iltaisessa piäkirjoitukse •• aan pitää pu

hetta meidän osalt8llllle yrityksenä pelottaa. Omaata puolestani 

llsälsin että. WIDTOFl ehkä mytlskin on puhu..'I8l.la niin paljon 

SUom.ata koettanut vetää yleisen huomion pois niistk auuriata 

kyaymyksiatl., joihin maailman yleinen mielipide odottl puheen 

km"a .elvityatl.. Oaakai l17ö. ebk:li puhe o~ huonon tuulen 

ilmalla kaiken Hn sympatian johdo.-ta, joka on tullut IDa il

maasa oaakse_. 

Ke.k1p1ivän ~ehdet tä~i&n Julkaisevat pitkiä otteita 

minIsteri EBEDN eI1iailtaiseeta puhee.ta Ruotsalaiae •• a Teatte

ria.a huomauttaen myös neuvottelujen vaikeutUn8eu sen kautta 

etu lI>LOTOR on paljas";anut MoskO'Yan vaatimukeet, jolata Mo.
kovan tllml.n Jälkeen on vaikeampi perlytyA. Paria-Midi' ad on 

iaohkoJa valkoisia .ensuurin lliak1l näistä 

... Ole~ plA .... t .. lvil1. siitl. että. tekst1sd on ollut 

1lm.I"3~1 vl1ttauk:sla Ruotalakin uhkaavaan vaaraani Ruot.in 

lILhevstG on nlet Tukholma.ta a&8lll1.ensa ohJ.lclen DIlkaan pyyt~ 

tI.IU.I viral11eta sensuuria P17hJdJIII&Zl tällais.t uuti •• t. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o 117:) - '0--0& 
Pariisissa 6 .P"PiL merrpepmtp lQI~. 

-.0 :. ~ I 'A I N H i >·1 \ ~ 0, 

. 
Ulko aalainm1 D1 sterlölle, 

H 8 1 s 1 n k 1 • 

lähetän täten kunnlol ttaen Ulko sala1 Dm1 niate-

rlölle raportt1n1 Pariisista n:o 74,. Joka käslttelee 

aihetta: 

SUomi ja Ranska. 

UE 18; A • • 
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RAPORTTI n : 0 74.. 

Pari1ai ssa 6 p : ilä ~ 

A s i a : . ..lIISU=om1=·=--~JiUa::._.alRl::an=sk=:a ... L 

Päivinä ennen M:>U)mJ'.rin puhetta olin huomaavinaD1 leh

distösllä tUllä plenan intr .. sin vlheDll7k_n. lIl1.kI. 011 lUODnOl-

11sta, koska hÖ1Z7ii on vaikea pitU yhtä pUtI. y11&. varsin

kin täss8. maaaaa :m1s. intr ... U niin nopeuU vaihtuvat. Pidin 

omasta puolestani ehkä m,yöaldn parempana ettei tol totusta 111ak:

sl Jatku.1al. koska .. .,0181 . tylstyttää yleisön reaktiota jos 

Jotain .,akavaa t"ahtui.l lt8.1aen naapurimme kanaaa. 

M:>u)TOFJ'in . puhe ja *Prav4aZl1t kuului.. kirj01tu OYat 

kuitenkin luoneet uutta vUkket"ta lehdistön suhtautumiseen lqsy

myXaeemme. Banolslnpa ettl. koko sen kuukauden aikana, Jolloin 

jlnnitystl on Jat~ut. e1 niin runsaata o.anottoa ole ollut 

havaittad.... Lehdet om1staYat melkein kokona1aia enai slTUja 

• aslaU8lIUIIe. JohtOllli.steDl8 kuna on joka lehdualL 

"'. jotka !l)U)TOJ'J'in puheen edalD alkoivat materiaalin 

ta Jossain IlllUl.rin hapu1lla. OYat t.... saan .. ' konkreet-tia.apaa 

aine1stoa. Ma1n1ts.n muutamia ku., ... 1a es!mezkkej&. 

Tunnettu ItUlu.traUonlt jUlkaiai viime numero.... kanai

~elliL kuY_ predd8nUstlmlu Ja Ruotsin knn1nkauta. a:anue 

deux MondHlt1n v11M1 ...... uu.zo ... on k.Jta1Jd.n kirjoituta 

."-. toisen tavemmJtai.en ulkopolU tt18.n 

JAKELUOHJE : Jak.luohj.m.lI.j. : 

T .... III ...... 
T.v.lII ..... ja lIalkoi minin.rl6l1 •• 
EI ulkomaaeclulOtuka.n lledoltukoll< •• 

... •. _ ••.. . __ .. - ... •.. EI ulkomauduatukaen. mutta ul" ...... nmlnlalerlOn tiedoi. 

lukalln. 

UI 1 : .4. 
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nut päätoimittaja PINON allekirjoittaneen kanasa keskusteltuaan. 

Akatemian jäsen CIi.AtJMEIX julkaisi eilen lämpimin k.1rjoitukaen 

meidän es1merkillisestä asenteeat8lllllle. Toinen .Akatemian Jäaen 

Henry BOImKAUX on pyrk1n;yt hv.om1sek.i puheilleni. bI.D. valm1.-
x) 

telee ilmei.esti jotain laajempaa kirjoitusta SUomeeta, Jota 

hän Suomessa kllynt1naä jäl.keen ei ole unob..tanut. "La 

011 eilen kuUlle. pääkirjoitua yhden kuukauden s.1.kana meista 

nimenomaan katsottuna akandinaaT1.sta tau.taa vastaan. ja samaa-

aa lehdesal 011 pitkä asiallinen kirjoitua SloJun ja SUomen

lahden atrateegiaesta merki tykse.tIl. 'lI.nI.än jUlkaisee L60n BIml 

lehdesalUln pl.äkirjoitukaen SUomen ulaata, piU1tyen siihen arn

luun (inatinct), ettei Venäjä halua ryhtyi. HUaisiin toimen

piteisiin Jotka voisivat viedJI. .en 81- haluamaan.a .otaan. Sel

lainenkin lehti kuin "L'OeuTreJ Joka aina on ollut 

rin venälliam1elinen. on nyt kokonaan puole 118lllDle. Rva 

jonka kirjoituksia luetun ka1ltk1alla, aoittaa minulle joka PLi

'd ja kirjoittaa rauhoittavut1 ja opt1lll1.tlseaU. TILDIULn bl.D.en 

lebd •• .un on toi_n miehen käde.. erikoiak1.rjoi tue SUOlUata. 

• jonka otaaklteena cm ltVapi_Ta Venl.JIl llaluaa SuOlUn auojelua". 

'lIIIIL irooninen .. vy on vi1M aikoina lilp~ leh41.tö .... 

~öak1n "Figaro" ja Pertinax ovat .i11l kieleUä soitelleet. 

Perttn.& sitapa1tai kirjoittaa "L'lUrope NOaYellee1n viime DU

uraaaa etta Joe SUcm.... aslat mennlLt hulluatl, Hl]a1nen 

vei.l neutraa11t lIhemnMk-l aUl.erattujal 

Vo1ain jatkaa tätll luetteloa DIIlUa jiUUtöön tlLlllA. Sall

aijaan 011 miele.UIl1 tärkeIJIJU allwllvata edata uuUa TiVaA-
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dusta aivan v iime päivie n kirjo ituksissa. Tarkoitan ensinnä

kin sllä e t t ä kaikki l ehdet poikkeukse t ta pi t ävät W IDTOFI'in 

puhetta ala- a.rvoisena, lqynlll1senä. Moskovan politiikan heik. 

kouden ilmaisuna je venälä1s- saks alai.en yhteisen asian huono

na asianaJaJana. Tämän hu ion kans s a käy rinnan se hucm1.o, 

e ttä uusimmissa kirj o i tukaissa meidän puolestamme on enemmän 

kannanot toa eikä vain y l1ma1k:aista sympatiaa ja että, vaikka 

tietysti hallitus ja Q,uai dtOraay eivät sitä sano. SUomen 

asia on käynyt &nelluokkai.eksi. To1ssail tana sislilat "Le 

Temps" ly~en pätkän, jonka sähkötin kotia (sähkeen n;o 253) 

Ja jolla on sel. puolivirallinen l eima; siinä otetaan kanta 

SUomen puolesta, vaikka kirjoitus al.k:aa sanoilla "Danl!l l e. 

m1lieux autorisu - - -". tilen sanoo "L t Intrans1geant" .ttä 

&loman takana ovat "Skandinavian, Yhdysvaltain ja allieerattu

jen sympatiat", jotava.toin Moskovan takana on vain "aiihen 

pakotettuna Berliini". Kaikki tlmä pistää. l!Iilmään aille joka 

tämän kuukauden kulu ... a on 

Jokais.n l.usunnon SUome.t., U n enaiLT)7Il on tullut jo~ pre-

• al1.1mpU., konkreettiMlllP ... 

ftDIli .anoisinko turhan Tarovaisuuän karisem1n.n on 

kait ... t.Uava 87YJl ja seur.wc_n kannalta siU tau.taa T". 

tUD., .ttä koko ote tuleva1wutHZl on aan..... aaman kuukau

den ....... kulu .... rmuttunut pont .... llllllDakai J. luottavaia ... _ 

81. Ranak. j. aDglant ihan voivat tulopuohlle merki tI kolJu 

en.iluokkaista t~au.t. kahden Ti1kD~ kulu .... , n1m1ttlin sopi. 

JII.lkaen 'rurkin kana ... Yhd7 ..... Uain 8111barso. ko ..... an kuului ... 

pIItök.en. joka heille n.. ltaildd Yhd;r .... altaa tehtaat ja ar. 

.eJdl kolJlaDnek.i paariA 8ZlOJl:Ukan. joka katol1a1a .. 
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maissa ei ole jlUi..nyt vastaka1ku.a. vaille. TtfJULn kaikkeen 

lisäksi kauan odotetuL aaksala1sen hyökkäyksen jatkuva 

m1nen, jonka herättämä tyy-tyvä1syya, 011 se 

taikka 1, 11aää itseluottamusta. Ja lopuksi Ven&Jän Ja Sak

san likainen yhhietyö - käytän Ranskan lehdistön omia sano

Ja .. siirtää h.UJakselleell kalkkI moraaliset valt1t HITLERin 

Ja S'rALINin moraallttomuuSTerstaaata allleerattuJen Ja neuRaa.

lien syllln. · Moskovan rakkaus on kyllä täältä nyt häv1nD.7t 

olemat tom11ne 
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Ulkoas iainmini steri ölle; r C:b 
Helsi'nk1. 

Lähetän täten kunnioitt aen Ulkoasiainmini steriöl-

le raporttini Pariisist a n:ot 75 ja 7 6 , j otka käsit

televät allamainittuja aiheita: 

N:o 75: Keskustelu suurlähettiläs BULLITTin kanssa. 

T:O 76 : Käynti suurlähettiläs LEGER'n puheilla. 
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PARII S I SSA OLEVA LÄHETY STÖ . 

RAPORTTI n : 0 75. 

Pariisi ssa 7 p : nä m&rraa kuuta 

Asia : Keakust.e.lu suurlähettiläs 

BU.LLITTin kansaa. 
f : eh 

Minulla oli t änään lähes tunnin kestänyt keskustelu Yh-
( 

dysvaltain suurlähett ilään kanssa. josta sen lisäksi. minkä tä.-

nään ealaal!.hlcötin (n:o 25'1 ), kerron seuraava&. 

Keskustelumme alkoi suomala is-Tenäläi ses t ä konfliktista. 

jonka suhteen suurlähettiläs i1m1t oi suuren ihailunsa siitä ta

vaata jolla Suomi on asettunut vastustamaan Moskovan vaat1..muk

ei.. Tässä. yhteydessä hLn sanoi Yhdysvallois8a vallitsevan kun

nioituksen pohJoismajbin nähden saaneen uutta v1.r1kettii. a11t1.k1n 

tavasta Jolla Norjan hallitua on käyttäytynyt "City of Fl1nt-. 

laivan aiheuttaman tunnetun kontl1ktin johdosta. B&n palautti 

miel.en sen m1Dk& pari kuukautta sitten auur1&hettilä.ä.lle 

etU det .10' Venl.JI h71S1ddLiai &lOMn klmppuun. .e 01ia1 to

d1s~. MOakovan laajemmi.ta suunnitelmi.ta PohJoi.-JUro0ppaaR nIh

den .ed m,yö. ehIdf. tod1atu. VeD&J1n .1 a Sakean auunnittel..ata 

yhteistyöetä. pU.atlk .. en .Atlantin rannoille ja a1e1t1Lldlain ~WdL

täk8.en koko vo1malla :&ngla.nn1n ldmppuun. V11ae1set tapahtuma' 

OTat kultenkin auurllhettl1ä1n mielestä. oeoittaneet. ettl 

ta .otilaalU8ta yhhlato1a1nt&a tu.kin on suunnlteltu, ja 

.108 tl1la1nen .uunn1t.... oU.1k1n ol .... a, se tlDlL 'YUonna tus

kin eaII 01181 toteutettavi8.a (kt •• alempana). MUtta 

JAKELUOHJE : 

UII : ' .. 

Jakeiuohjemalleja : 

Ta""lIInen. 
Tavallinen ja 1I.llkoi mlnilflerllllle. 
EI ulkomaaeduatuk.en tledoitukalln. 
EI ulkomaaedultuk •• n, mutta ulko •• lainmlniat.",ön tiedo i

'uk.nn. 
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pumatta, suurlähettiläs 

koettai s i vat t ällaisia 

goisivat. 

- a -

sanoi. jos 

suunnitelmia 

todella Venäjä ja Saksa 

toteuttaa, Yhdmallat 

Tässä yhteydessä suurlähettiläs aanoi Amerikan 

miseeta sotaan seuraavaa. 

Joe Venäjä ja Saksa eivät ryJ?dy minkäänlais11n sel

laisiin toimenpiteisiin "jotka loukkaavat meidän kunniasmme-, 

ei ole lainkaan tOdennäköistä että Yhdysvallat yhtyvät so

taan. Mltta jos sensijaan sattuu sellaisia tapauksia tapauk

sia useampia kuin oli -City ot Flint- taikka muuta sellais

ta, Amerikan yleinen mielipide reagoi heti ; silloin ei ole 

ainoastaan tOdennäköistä vaan varmaa että Yhdysvaltain mukaan

tulo sotaan on oclotettavisaa. &1urlähettiläa sanoi tämän 

västi ja kategoorisesti. Kuten tunnettua. BULLITT on ROO 

~in eurooppalainen knulotorvi. 

Kuvaavana tälle miellalalle Yhdysvalloissa hän mainitsi 

seuraavaa. Kun Washingtonin senaatti oli hyväksynyt ambargon 

hy~äad8en, mikä tapahtui amerikkalaisen ajan mukaan Utam;yö

hään. ROOSli:VBLT heti soitti BULLIT'r111e. klo 3 t1enoissa yöl-

11, kertoen riamum1elin tulokseata. Kun suurlähettiläs ihmette

li enemmistön olleen siksi SUUHn. ROOSEVELT vastasi: aSU tä 

a881111118 k1ittU MJUlTOFFin puhetta-. 

MUuten olimme suurlähettilään kanssa yhtä mieltä siitä 

että 10pptlJen 10puk81 oli onnellista etU !l)u)TOFFin puhe oli 

.. llainen kuin se 011, sillä nyt ae suututti kaikkia. Sehän 

01181 m.yöskin voinut olla harkittu , auurlllnJainen valtlomiehell 

puhe, 30ta ei 01181 voitu negl1goida. mikä maille luonnolli

a.sti olisi voinut olla hyvinkin epäedullista. 

Puhuimme sen 3älkeen pitkään Yleistilanteeata. Jonka 
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suhteen suurlähettiläs oli allieerattuJen puolesta varsin op

timistinen. Hän sanoi rintamalta saamiensa tietojen perusteel

la, että kuukauden aikana on ollut mahdotonta ajatellakaan 

mink:äännäköistä suurempaa offensl1viap koska eivät ainoastaan 

tankit vajoa syvä lle vaan maasto tekee jalkaväenkin liikkeet 

mahdottomiksi. Kuten jo salasähkeessäni sanoin hän on tiedoit-

tanut ROa LTille pitävänsä nyttemmin suurta hyökkäystä mah-

dottomana jollei se tapahtu lähipäivinä. Sen joh.dosta näet 

että ilmat ovat parantuneet ja kuivuneet - täällä on tll.nää.n 
x ) 

täydellinen kesäpäivä ja jos jokien vesi laskee nykylses-

tä luonnottomasta korkeudestaan~ on hänen mielestään vielä 

Iml.utaman päivän aikana hyökkäysmahdollisuuksia, mutta tuskin 

enää t. k . puolivälin j älkeen. "Jos tulisikin nyök!cäys , 

pienintäkään epäilystä aiitä että se päättyisi allieerattujen 
xx) 

voittoon. 

rasta, 

Kysymykseeni mitä hän arveli Hollantia uhkaavasta vaa
xxx) 

hän 011 siinä suhteessa varsin optimistinen katsoen 

maan kosteussuhteiden tekevän tällä hetkellä laajemman hyäk

x) 
a.xI. Ilmat ovat taas tänään käyneet huonommlksl ja satei

siksU 

xx) 
Tässä yhteydessä tahdon mainita että puheet siitä mitenkä 

Imlka sak8alaiset va1m1st autu1al'1'.t piästiltnään j oukkOj a ilmasta 
tippumaan ranskala isten 11il,1oJen t.... kuten lienee tapahtu
nut paikotellen PuOlassa, ovat varmaankIn hyvin liioteltuja. 
vara1nkin kun on Jqse maaata! joka on erittll.in tiheiULn asut
tu ja jOl!l8a sotaväkeä on '1'0 sanoa joka kyläseii, puhumatta 
siitä että alue 50-100 kilometrll rintaman takana on pelkkä. 
sotaleiri. 

xxx) 
Keakuatelumme tapahtui ennenkuin Haagin rauhankyyhkynen lILh.

ti lentoon. 
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käyksen Hollantiin varsin epätodennäköi seksi . Hän ei liioin 

u.skonut Rwn.aniankaan suunnalla ml tään tapahtuvan tänä syksynä 

ja piti myöskin hyvin vähän todennäköisenä että HITLER pres

tigenaä vuoksi byökkäiai Skandinavian maihin, joiden asukkais

ta hän a ina on sanonu t että ne edustavat germaani sen rodun 

puhtainta a inestal 

SUurlähettiläs ei uskonut Saksassa piakkoin tapahtuvaan 

s isä iseen katastrofiin, mutta uskoi kylläkin tilanteen HITLERil

le käyneen erittäin pl1nalliaeksi sen jälkeen kun hänen kaik

ki laskelmansa ovat menneet karille. SUurlähettilään mukaan 

näet HITIDin laskelma oli seuraava kun hän elokutaaa lähen

teli Moskovaa. Kuten muistettaneen hän vielä Salzburg issa 

tamaa päivää a ikaisemmin ei uskonut Englannin ja Ranskan 

kaantul oa sot aan Puolan vuoksi , mutta pää stäkseen täyteen var

muuteen tästä hän teki sopimuksen oskovan kanssa. Tämä 

kelma petti täydellisesti . Toinen l as kelma oli se että hän 

voisi selviydyt tyiän Puolasta Venäjän avulla tai ilman sitä 

hyökä t ä l änsivaltojen kimppuun. " Jumala esti tämän lähettämällll 

l okakuun alussa suuret jatkuvat sateet". Kolmas laskellha, se 

näet että hän sen j älkeen voisi hyökätä VenäJln ldmppuun. on 

luonnollis.sti vielä enemmän häi pynyt tulevaiRUuden hämärään. 

Mutta luullen voivansa IDI.1.ka realisoida nämI. l 8llkelmanaa hän 

uhraa! joukon aineellisia j a mor aalisia valtteja. &l.urlJLh.ett1-

l ls ei voinut !Ksittää Saksan polit i ikka a Baltikum1s8a _ 81-

tä.h.lln ei kukaan DIlukaan voi käsittää ,. Ja hän kert01 lidk

ei s.uraav .... 

Puol1toista vuot.a sitten suurllhettilla oli ~ 

OORlNGin luona. 'l'lUlö!n GORING Tarmana ja toivorikkaana. 011 
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selittänyt että j os sota syttyisi , Japani kyllä hoitaisi Kau

ko-Idästä Eng lannin ja Ranskan laivoja, Ita lia sulkisi Välime

ren Ja Espanja loisi Ranskalle kolmannen rintaman. 

kauniit unelmat. suurlähettiläs lisäSi , menivät sen tien elo

kuun 24 p:nä. . i ole kumma llista jos GÖRING on tätä. muis

tellessaan vuodattanut lankonsa edessä. kyyneleitä kuten asiain

hoitaja NUMELIN on kertonut.) SUurlähettiläs sanoi tietävänsä. 

aivan varmasti että GORlNGin ja RIBB~l>;'TROPin välit ovat kaik

kea DJluta kuin hyvät . 

Sallittakoon minun mainita e\tä suurlähettiläs käytti 

seuraavaa vertausta kuvatessaan HITLERin ja STALINin liittoa: 

"HITL8R on maannut rumaa tautia sairastavan naisen (jota suur

lähettiläs kutsui "Josefina Stalina"). Seuraukset alkavat nyt 

näkyä sekä ruumiillisesti että. hermostollisesti" . 

Kysyin BULLlTTilta luuleeko hän Ranskan hallituksen teh-

neen mitään damaroheja omen puolesta oskov8Ssa, lisäten 

me puolestamme emme sellaista ole pyytäneet. BULLITT sanoi luu

levansa ettei sellaista ole tapahtunut , semm1nkin kun Ranskan 

ääntä ei Moskovassa tällä hetkellä kuunnella. Hänkin totes1 

sen minkä sanoin viime raportissani, e ttä W !.O'l'OFFin puhe on 

tehnyt lopun Ranskan viimeisistäkin sympati01sta Moskovan osalta. 

Kysyin myös luuleeko hän Berliinin Jotain v1ime a.1kol

na tehneen Moskovassa meidän hyväksemme. BULLITT heit t1 silmän

sä suuriksi: ~tä ajattelettekaan, sellainen olettamushan on 

ulkopUOlella kaikkien mahdollisuuksien-. 

Täällä levisi eilen illalla tieto että länsirintamalla 

on ollut huomattava ilmataistelu 9 ranskalaisen ja lf1 

sen lentokoneen keaken. Kaikki ranskalaiset lentokoneet palaaivat 
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ehein nahoin asemiinsa, mutta saksalaisista koneista putosi 

kokonaista 9. Yleinen mielipide on tänään ollut epäileväll ä 

kannalla tähän suureen voittoon nähden , mutta Bu~ITT ke rtoi 

minulle Ranskan ilmaministerin eilen 11lalla hänelle vartavas

ten s01ttaneen kertoen mitä 011 tapahtunut ja onnitellen suur

lähettilästä, sillä kaikki 9 ranskalaista konetta olivat ame

rikkalaisi a Curtiss- koneita, samoja joita Ranska on tuhansit

tain tilannut Yhdysvalloista. Näiden koneiden ylemmyyttä pide

tään nykyään asiantuntevisaa piireissä kieltämättömänå. 

x 

Lähtiessäni ambassadöörin l uot a tapasin eteisessä Unka

rin täkäläisen lähettilään ja ehdimme keskustella yhtä 

ta. Vaikka asiani ei ole raportoida Italian OlOista, kerron 

kuitenkin seuraavaa, koska kut en tunnettua unkar ilaiset diplo

maatit ovat hyvin selvill ä Italian tapahtumista. Hän kertoi 

saman lru1n ennenkin e ttä CIANO on suuresti nyrpelssään hänen 

osakseen tulleesta kohtelusta sekä elokuussa Salzburgissa et tä 

syyskuussa Berliinissä, ja e ttä CIANO nyt on voimakkaasti 

neutra l1teetin jatk am1sen kannalla, "vieläpä 

kuin MUSSOLINI". 

ha1l1 tuksen kaikki 

Se seikka , jota en 

uudet jäsenet ovat 

t untenut, että Italian 

nimenomaisia cianolaisia, 

on paras todistus neutraliteetin pysyttämistahdosta. Hän tiesi 

varmasti että MUSSOLINIn asema syyskuun alussa oli sikai heik

ko, että ~'a hän olisi antautunut saksan kelkkaan, hänen plU-

1lnaä olisivat olleet lasketut. 

M1uten lilhettiläa 011 aamaa mieltä kuin ennenkin että 

Berliinin ja MoakoTan Tälllll elokuusaa e1 oltu sovittu mis

tlf.än kouraantuntuvasta. Tässä 011 HITLERin ja RIBBXNTBOPin ~ 
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dys, he kun laskivat väärin Venäjän aikeet uuden ystävyyden 

semento1m1sen taktiik ta. 

Lähettiläs ei voinut käsit tää HITLERin pOlitiikkaa 

Itämerellä, vielä vähemmän hänen väestösiirtojaan , jotka luo

vat Saksan uumeniin toisen tyytymättUmän pesäkkeen toisensa 

j älkeen. 

x x 
x 

Myöhemmin päivällä t uli luokseni tunnettu akateemikko 

Henry BORD~AUX lausumaan ihailunsa SUomelle, jota hän , senjäl-

keen kun siellä kävi, 

della hyötynyt. B RD AUX 

on ihail~ut tavalla josta SUomi 
juqri 

on / kirjoittanut lehtiin 

joitukaia m. m. sotamarsalkastamme Paris- Soir ' iin. 

Hänellä 011 seurassaan vävypoikansa, joka 

S8 näyttelee huomattavaa osaa ilmavoimien insinöörinä 

si sodan alussa kenraali lBYGANDin kanssa Beyruth11n. Kaikkien 

motorisoitujen t aisteluvä lineiden erikoistunti jana hän katsoi et

tä venäläiset motorisoidut aseet eivät voi p~.tyä meidän itä. 

raj a llamme varsinkaan ei talvisaikaan. Laivastoaseen mahdollise 

ta merkityksestä Venäjän sodassa SUomea vasts:n hän ei tahto

nut lausua mitään, mutta sensijaan hän sanoi, ja on .tullut 

siitä vakuutetuksi jo nyt sodan kahtena ens1mäisenä kuukautena, 

että lentoaaean hävity~rk1tysta on paljon liioteltu. T&mä 

koskee tietysti vielä eneDllllLn maita joissa. kuten &lea .... on 

laita, aautu. on harvaa. HUomasin .ttä hän 011 tullut appen

aa kana.a 'Y&rtaYaaten tImIn m1nul.le kerto .... 

BORImAUI'n Ja hlLnen 'Yävynel. käynti 011 yksi 

ola lohdullisia ja el..iLhyttä'Yill. hetk1&. joista .an parempi vl1-
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me viikot ovat olleet nlin odottmnattoman runsaat. 

Tässä yhteydessä mainittakoon että tänne äskettäin 

rustetun Lågion Garibaldienne 'in edustaja eilen kävi lähetys

tössä tarjoamassa tarvittaessa 3 . 000 vapaaehtoista armeijamme 

riveihin. 

x x 
x 

Venäjän ambassaadissa ei tänä.än ole tavanmukalsta vas

taanottoa. Kerrotaan että Moskovan suurlähettiläs ollsi vaka

vaatikin sairaana. Otaksun ettei hän terveenä.kään olisi nyky

hetkellä järjestänyt ParHsissa vallanlrumousJuhlaa, Jonne 

moni e1 olis i ilmaantunut • 

-? 
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PARII S I SSA OLEV A LÄHE TYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 7 6 . 

Parii s i ssa 9 p : n ä marras k uut a 1 9 39 . J'J.! I/ ' ~ ~ 

Asia: Käynt i suurlähettil äs LEG~R ' n 

2W!e111a. 

Sala inen. 

Kävin ei l en ulkomini s t e r iön pääsihteerin, suurlähe t t ilä s 

LEGER'n l uona ke skuste lemassa tilant eesta • 

Lausuttu ani henki l ökoht aisest i iloni siitä että Ranskan 

lehdistä on ollut näiden v a i keiden viikkojen aikana Suomslle 

niin erinomaise n su opea 1 i sään: t avalla j ota en ole 

Ransk an lehdistössä mihinkään muuhun maahan nähden nähnyt 

v astas i näiden sympatianilmaisuj en olleen puhtaasti spon~aanisia 

j a t od i stavan mitä Ranskan kansa Suome sta a j at telee. 

Tämän Jälkeen keskustelimme suomalais-venäläisis t ä neuvot

teluista. Suurlähettiläs ei hetkeksikään v ienyt keskustelua yk_ 

s ' t yiskohtien tasol le eikä minulta udel1ut mitään tilanteesta, 

• j osta hän i lmeisesti suurin p iirtein oli selvillä. Keskustelu 

pysy ttelikin näinollen koko ajan pääasiassa, s.o. siinä mikä 

tulee olemaan Venäjän lopulllnen Kanta ja asenne meihin. Tässä 

suhteessa suurlähettiläs sanoi seuraavaa, minkä jo pääas i allises

ti eilisessä salasähkeessäni n:o 259 ilmoitin. 

·Saksa on t ällä hetkellä siksi heikko että ei voi us

koa sen voivan tai tahtovan millään tavalla vaikuttaa 

teidän hyväksenne. Toisin sanoen Moskovalla on täysin vapaat 

det teidän suunnalIanne. Toinen saia OJl t mistä olen varmat 

·'A"eLUUr1JE . 

UE 2 : ••. 
..... ....... I 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j a lidkai mlnioterllllle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukalln. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta u'ko •• I.Jnmini.tenGn tiedo i • 

tukann, 
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ta Moskova ei halua teitä a8eellise st~ätyyttää, koska 

vält t ää kaikin mokomin joutumasta sotaan, jollais ta sen 
x) 

kunto ei salli sen alot t aa. 1hltta kat s on että t ed.dän 

se 

ase-

ase-

manne s11 tä huolimat t a on vakava ( s~rieuse), koska näet M:> s 

kova todennäköisesti .1 t ule suostumaan mihinkään lOpulliseen 

teitä tyydyttävään ja r auhoitt8Vaan ratkaisuun vaan koet t aa 

viivyttelemällä , pitkittämällä, pakottamalla teitä jat kuvasti 

ylläpitämään mobillsat i otanne, tuottamalla teille siten ja muu

tenkin taloudellisia vaikeuksi a y. m., t e i t ä heikentää ja vä

syttää . Teille on aluksi edullist a jos voitte, käyttämällä 

aasialaisi a neuvotte l utapojat pitkitt ää nykyisiä neuvotteluja, 

mutta yllä sanomaani viitaten on t eille luonnol lisesti edullis

t a että sota loppuu mahdol lisimman pian, j otavas t oin Venäjälle 

on edullista että sota kestää mahdollisimman kauan" . Kys~k

seeni mitä hän t arkoitti sodan nopealla lopettami sella hän 

vastaai näin : "Sodan nopealla l opettamisella t arkoitan sitä 

että Saks a mahdoll i simman pian joutuu polvilleen. Kaikki meidän 

tietomme viittaavat siihen että HITLERin asema heikentyy ja 

vastoinkäymiset keräytyvät hänen eteensä. teidän J a Bng1ann1n 

kaikki aktiviteett i t äht ää vain tähän yhteen". KUn t ähän huo

mautin että Jos Saksa Joutuu polvilleen, Venäjä joutuu yks in

valtiaaksi I tä-Euroopassa, suurlähetti l äs keskeyt ti minut s anoil

la: "Bnsinnäkin tahdon huomauttaa että paz: german!oa ei t eiU. 

pelastai si kOhtalostanne. Ymmärrän mitä tarkoitatte kun ' sanotte 

että Saksan nopea häviö ol1si Venäjälle eduksi. 'l'ähI.n t ahclon 

kuitenkin huomauttaa että MOskova on aivan täysin selvillä s11-

ta että sillä hetkellä kun Saksa on polvillaan a todenn&köl_ 
x 

Varsinkin auur1lhett1läs allevllv .. l Venäjän armeijan upsee
rien puutetta ja kahnoutta. 



• 

• 

- s .. 

seati bolshevlsoituu - siihen on jo olemassa oireit a -

vallat joita Saksa ei ole ehtinyt heikentää . yhdessä kaikkien 

sivistysvaltioitten kanssa yhtyvät suureen sotaretkeen bolshe

vismla ja Venäjää vastaan. Tästä on kuten sanoin Moskova 

van selvillä ja siitä syystä se nyt koettaa, tarvitsematta 

turvautua sotaan, varata itselleen länsirajoillaan ni in suuria 

etuja kuin suinkin näitä tulevaisuuden vaaroja silmälläpi täen-. 

Suurlähettiläs senoi vielä ei lainkaan 

MOskova nyt tahtoisi meidän ylitsemme pyrkiä Atl antille yht ä 

vähän kuin Saksa siihen tällä hetkellä kykenisikään, j oten 

senkään vuoksi meidän ei tarvitse pelätä Venäjän hyökkäävän 

kimppuumme. Samoin hän vakuutti Berliinin ja skovan välillä 

ei olevan sotilaallista eikä muut akaan alliansaia, koska Venä

jän ei ole pakko sellaist a tarkoitta'V1in saksalaisiin pyyntöi

hin suo stua. Tässä suht e essa hän oli aivan s amaa mieltä kui n 

suurlähettil äs BULLITT. 

Oli kiintoissa myöskin minkä suurlähett iläs sanoi 

Saksan viimevii kko i sista propagandast a neutraali sissa mai s sa. 

Hän näet väitt i t ämän pr opagandan koettav an esittää asioita 

s euraavasti: yhtykää kanss amme vastustamaan Engl annin b lokaadia, 

nlin me (s .0. Saksa) vahvistumme ja voimme taas läUi.ntää _ ...... ,_ 

me Venäjää ja bolshevlsmla v astaanI 

Kun huomautin suurlähettiläll.lle siitä että j os HIT

LERin asema on niin epävarma, on vaikea klI. sl t tiUi. miksi Bel

gia ja fiollanti viime päivinä. ovat joutun eet .. llaisen e pä_ 

toivon valtaan jonka me kaikki tunneDlU, ja kun huomautin 

siiti että minun tietojeni mukaan Hollann1saa maasto Jo QJt 

ilman keinoteko1a1a veaie.teltäk1n on sellainen etta hyökkaj8 
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tuskin on mahdollinen . suurlähettiläs vastaai ei ollenkaan 

olevan varmaa että Saksa ~YÖkätä, vaan että se kal.ken

näköisillä painostuskeinoilla Ypakottaa Hollannin myöntämään län

sirannikolla muutamia tukipisteitä saksalais i lle ilmavoimille. 

siis käyttäen samoja metoodeja kuin MOskova Balt1kumissa. Tä

tä teemaa kommentoivat eilisiltana ja tänä a amuna monet 

detkin. 

Pitkä keskustelumme päättyi siihen että suurlähettiläs 

ei tahtonut vielä lausua mitään lOpullista Belgian ja Hollan

nin hallitsijoiden t oissapäiväisestä tunnetusta rauhanehdotuksea

ta. ni sen minkä eilen asiasta sähkötin (salasähke n :o 260) 

mainitsen tässä vain seuraavaa. Pariisin lehdistö sai toissa

iltana, minkä myöskin suurlähettiläs LEGER minulle VahVisti, 

nimenomaisen ohjeen pysyä varovaisena ja loukkaamatta ystäväl

listen maiden tunteita varsinkin huomioonottaen Be~ian kunin

kaan ja Hollannin kuningattaren arvovaltaisen aseman. Tästä 

jOhtuukin että eilisaamuna ainoakaan lehti ei puhunut 811 tä. 

• että Saksa olisl suoranai sesti tä.m.än rauhanehdotuksen takana 

eikä ';ähän hetkeen mennessä näytäkään siltä että täällä sii

hen uskottaisiin. Päinvastoin vahvistuu yhä enemmän ja 

se käsitys että Haagin rauhanehdotU8 todella perustui siihen 

suureen pelkoon .loka Be181assa Ja Hollann1saa vallitsee. 

CRAMBBRI.AIN tulee tänä iltana alahuonees8a ilmaisemaan 

Englannin hallituksen kannan rauhanehdotuksean, ja tiedetään et

tä Ranska siihen yhtYY'_ Mutta vol nyt .10 sanoa että, n11n

lcu.1n suurlähettiläak1n minulle huomauttl. mitu.n e1 ole tapah

tunut uutta sellaista mikä JIILlUttais1 CRAMBERLAIN1n ja Dn,.& .. 

DIBRtn v1ime1s1sal puhe1saaan ealttlmln kannan rauhanmah40111-

suuka11D. nlhdu_ Joka1Den Ueta aUki nIIII ehdot ovat, Ja 
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näinollen voi sanoa että tästä rauhanehdotuksesta ei voine 

kehittyä reaalista tulosta. Sen sanoi jotenkin selvään eilen 

illalla Le Temps, vielä selvemmin Journal des Debats, Joka 

lienee lähellä ulkoministeriötä. 

Lehtimiest aholta kuulin että Q.uai d'Ors!q 01.1 antanut 

sellaisenkin tiedon lehtimiehille eilen, että Haagin toimenpi

teen takana~ jonka alotteentekijänä on kuningas Leopald, on 

hänen halunsa täten pakottaa Hollanti sotilaasopimuksaen, Jol

laiseen kuten tunnettua Haag ei mitenkään ole tahtonut mennä . 

ttei Saksa tule tähän rauhanehdotukseen liioin 

tumaan, käynee ilmi siitä uskomattoman raivoisasta puheesta 

jonka HITLER e: len iltana MUnchenissä piti imglantia vastaan. 

Vaikka onkin olemassa eräitä. indikatioita siihen suuntaan 

tä Haagin rauhankyyhkystä viime päivinä oli eri tahoilta 

kittu, on käsitys tänään se että alote syntyi äkkiä ilman 

etukäteissondeerauksla muualla, ei edes Skandinaviassa eikä Ita

liassa. Haagin toimenpide sai täten lähinnä hätähuuc10n Leiman , 

• joka itse asialle tuskin saattoi olla eduksi. Ja lehtimiehet 

sellaiset kuin Pertina.x, La Rocque y.m. huomauttavatkin, että 

he viime vuosien kuluessa ovat varottaneet Belgiaa lllaksi 

erottautumasta Ranskasta ja liiaksi uskomasta HITLBRin rauhan

ääneen. Seuraus tästä on että Belgian puolustusta itäistä naa

puria vastaan, Joskaan sitä ei ole 1 e.1m1nly'ti t;r , ei ole tar-

peeksi VahVistettu, 

mitä Belgiaan tUlee, 

mistä seuraukset n:rt näkyvät. L1sään että 
~-

tämI. on y yleinen käsit;rs, vaikka kuten 

Jo sanoin, virallisesti on koetettu sitä sordinoida. Palaan 

asiaan. 
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Ylläkerrotun johdosta tahdon varmuuden vuoksi huo

mauttaa, että suurlähettiläs LEGER on tunnettu sekä monlsa

naisuudestaan että kategoorlsuudeataan, joilla hän helposti 

lumoo kuulijansa. Hän rakastaa spekulatiolta ja rakennelmia. 

Siinä mitä hän minulle sanoi oli myös yhtä ja toi sta, 

joke on ristiriidasse sen kanssa mitä hän aikaisemmin on 

sanonut, ja tulee myös kysyneeksi miksi hän, Joka on ol

lut Moskovan ystävyyden lämpimiä kannattajia ja siis 

sen merkitykseen ystävänä, ~t yhtäkkiä täydellisesti viihek

syy sen sotilaallista iskuvoimaa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

:0 ~.j)lr - J~(j l Pariisissa 10 p :nä marraskuuta 1939. 

I - : A 

U1kOaSiainminfsteri~1, ~~ 
. .. H e 1 ST-n·-~ki~.---

Lähetän täten kunnioittaen Ulkoasiainministeriölle 

raporttini Pari1 sista n: 0 77, joka käsittelee aihetta: 

Käynti Belgian suurlähettilään luona. y.m. 
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P A R I I S I ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. .. . . ..... . .. .. - . Salainen . 

RAPORTTI n: 0 .. 77. . ~ 

l'ariisi ss a 1Q p: nä 

As i a: Käynti Belgian 

ti.lään. luona. .y .. m. 

llinulla oli eflen pitempi keskustelu Belgian täkäläisen 

suurlähettilään kanssa. Olen tästä keskustelusta tehnyt selkoa 

ei lisessä. salasä.hke8saä.n1 n:o 25a. Sen lisäksi vielä. 

rasvaa. 

SUurlähettiläs oli kieltämättä vakava, jopa hyv1nld.n "Va

kava pitäen saksalaisten jatkuvia joukkokeskityksiä ja Berl11n1n 

lehdistön kasvavaa ldinhkeätä propagandaa Belgiaa vastaan v arsin 

huolestut tavina ilm1ö1Dä. Sain selvin käsityksen siitä että 

Belgia että HOllanti- tulevat asein puolustautumaan jos helcULn 

kimppuunsa hyökätiULn. SUurlähettiläs dementoi huhut jotka kerto

v~ pä1nvaataiaesta. 

Koetin saada hänestä ttulos lt mitä Saksan 1l.heUilJia Bry.a

seliaaä todella on käy.nnellliULn ja nooteis&aan Belgian hallituk

selta vaatinut neutralit •• tln respektointiin nl.hden, mutta suur

lähettiläs ei antanut minulle auoraa vastausta, mikä on 

lista. Täkäläiset lehd.~ näet väittävät että saksan 

s1 n1.meDomaan vaatinut Be18ian hallitukselta, ettei tämä 

salliai ~annin kontrollia laivo1hinsa nlhdeD, 

litua pitää tätä neutraliteetin loukkaukeena. SUurll.hettiläs e1 

kontlrmoiDut tä". huomautt1 vain ettl ael1a1Den vaat~a 

JAKELUOHJE: 

UI 1 : A 4 . 

Jakeluohjemall.Ja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkai mlnln.rllllle. 
EI ulkomaaeduduk .. n tledoitukailn. 
EI ulkomaaeduduk .. n. mutta ulkoaalalnmlnlaterllln tledol

tukalln. 
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merkillinen~ koska saksalaiset i tse harjoittavat omantapaista 

kontrolliaan neutraalisiin laivoihin d1lden~ s.o. joko ne 

pedoivat tai vievät saksalaiseen satamaan. 

Kiintoisinta keskustelussamme kuitenkin oli se seikka 

että hän vakuutti Ranskan hallituksen antaneen ehdottoman ka

tegoorisen lupauksen olla mit ään tekemättä pohjoisrintamalla 

siinäkin tapauksessa että Saksa Belgian kimppuun byökkäisi~ 

j ollei Belgian hallitus itse apua pyydä • 

Koskien Haagin rauhankyyhkystä olemme Ruotsin 

ja minä varmat siitä että se tuli aivan odottamatta ja et

tei mitään sondeerauksia ole missään päin ehty, ei Skandina

viassa e ikä Italiassa eikä Imluallakaan. Kaiketi asia on niin, 

kuten myös sanoi suurlähettiläs, että Haagin alotteen tarkoi

tuksena oli vielä kerran osoittaa rauhan- ja neutralite.tin

halua ja siten viedä kaikelta myöhemmältä.kin arvostelulta se 
.L 

ase että. muka nämä maat olisivat ajaneet sotaa - kuten 

sa väitti Puolasta ja Pravda meistä • 

Saksan radio koettaa tänään kaikin mokomin osoittaa 

englantilaisten valhe6ksi 

joukkokeskityksiä Belgian 

huhut että olisi tapahtunut suuria 

ja HOllannin rajalla. Tosiasiahan° on 

päinvastainen, IIIltta tämä. radiouutinen voinee olla mer1dt1Dä 

siitä että Berliinissä sittenkin hesitoidaan. MYös 

lähettiläs minulle alleviivas1, millaista moraalista inhoa hyök

käys Belgian ja Hollannin kimppuun herättäisi koko maaibaaaaa, 

ei vähimmin Yhdysvalloissa. 

Täällä on niitä jotka luulevat UUnchenin toissailtai

sen oudon tapahtuman, oli se sitten todellinen murhayritys 

HITI.RR1& vastaan tai Gestapon järjestäml.. antavan B.rl1inin 



- 3 -

propagandakeskukselle uusia aseita Englantia vastaan, aseita jotka 

voisiva~ ehkä Saksan yleisön silmissä puolustaa suurempaa ~ökkäys

tä 111.nne8s11. vuodena jasta huolimatta, samoinkuin aseita kaikkia HITL&Rin 

monia sisäisiä vihollisia vastaan, joiden kohtalo ei nyt lien.' kadeh-

dittava. 

Itse tapahtumasta on paras toistaiseksi olla tekemättä lopul

lisia j ohtopäätöksiä; uudistan minkä kerroin sähkeessäni Belgian suur

lähettilään minulle sanoneen, että näet 011 tapahtuma laadultaan mikä 

• tahansa, se todistaa että asiat Saksassa eivät ole niinkuin niiden pi

tä isi olla. Tämä luonnollisesti 1islLä täkäläis~n virallisten piirien 

ja koko yleisen mielipiteen jo enneatään huomattavaa optimismia, eikä 

ole luultavaa että tää llä nyt kohoaisi ainoakaan ääol vaatimaan rau

haal MUnoheoln tapahtuma ei mielestäni täl tä kannalta katsoen voi mi

tenkään pönki ttää HITLRRin asemaa, päinvastoin, minkä vuoksi toistai

seksi olisin taipuvainen uskomaan että kyseessä ei oll ut lavastus vaan 

todellinen murhayritys häntä vastaan, ei tietysti ulkomaalaisten agent

t i en toimesta vaan hänen monien sisäistea vihollistensa 

• ROEHMin y.m. kostajat, antikommunistit ja muut tyytymättömät. Jos 

todella ulkomaalaiset agentit olisivat syypäät tapahtumaan, tulee ky

syneaksi mitenkä heidän olisi onnistunut salakuljettaa niin hyvin Var

tioituun taloon raakaita he1vetinkoneital Pommien asettaJat ovat olleet 

sitäpaitsi hPYin 8e1vi11ll. juhlan valmistusten yksityiskohdista. Oli mi

ten Oli, HITLIR on siis vuln'rab1e (haavoitettavissa). 

Kuillls kysyy tlLniLän, mikä mahd. yhteY8 on M(inchenin tapahtu

man ja länsirintamalla mah4. odotettavissa olevien tapahtumien välUlIL. 

Haasin rauhanehdotus, HI'rI.ElUn vd1me1nen puhe, MUnchenin 

räjähdys Ja Saksan kaavava uhka Belgian ja Hollannin raJoilla 
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ovat parina kolmena viime päivänä vähentäneet kiintoa SUomen 

asioihin, joskin t änään ky11äkin on erinäisiä otak~ia ei

l1sestä kokouksest a Kremlissä, jossa viikon väliajan jälkeen 

neuvottelut taasen ovat alkaneet. Luulisin että tällainen 

pieni tauko meihin kohdistuneessa suuressa k1innossa voi 

la joksik1p. aikaa jopa hyödyllinen • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

H:o ~ 0[; - S-; t/ Pariisissa 

UI 1': A 4. 

Ulkoasiainm1nisterlö'l1ä, ,

Helsinki. 

ASIA 

lähetAn täten kunnioittaen Ulkoasiainm1nisteriöl

le raporttini ~8riisista n:ot 78 ja 79, jotka käait

televat allamainittuja aiheita: 

N:o 78: Reunahuomautukaia, 

N:o 79: Kaksi keskustelua • 
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RAPOR TTI n : 0 76.0 

Pariisi ss a 11 p : nä 

SSA OLEVA LÄHETY STÖ. 

marr a.s kuu ta I 9 :59. 

As i a : Reunahuomautuks1a.o 

Sala i nen . 
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blonani kävi. eilen JlJI.lqviI.isklynn1lllL Puolan suurlJLhet

t 1l.lLs IlJKASIBWICZ. Hänen er1m1ellsyyten.IL PUolan nykyisen hall1-

• tuksen kansaa. Joeta olen aikaisemminkin pWnmut., OTat s11s 

vieneet kuten 011 odotettav1ssa ~l1en r1k1coutuDd.aeen. SWlrllL

hettUlLa WKASIaWICZ Jäi. toistaiseksi Parl1s11J1. Jo .. a bän TUOk

raa 1tselleen huoneiston odotellen 88iain kehityst&. Hänen a1-

Jalleen ei D1mitet~e uutta ambaaaa4ööril vaan h01taa ambaa-

a •• ..,neUToa l!"lU'NKDWSItI, Joka tUlla on ollut nellsento1sta vuot

< ta, Juoksnat asiat. 

Uus1 hallitus JlUutitaa p1akko1J1 _era'n kaupunld1A. PU.

m1D.1ster1 JU kuUenld.n toista1seka1 Par11s11J1. Jalbaaaaa41aaa on 

• uudella u1kom1n1sterllll. Z&T:lSJrTUa tl'Wmoneenaa Ja aBUlllllk_na .. 

tDKASIiWICZ 011 imnee1l1sen optimistinen sanoen ei het

keikUn eplU.levllnal. eodan lopulllsta tuloata, SO. lä.DaiTaltoJen 

v01ttoa Ja Puolan uUdesUsyntymiat&. Puolan suur1 ainakin teo

reettinen etu on Juuri si1Dl ett& Jos sota loppuu läns1valto

Jen T01 ttoon. sen ...... on raubanneuvotteluiaaa suurin pi1rte1ll 

aelri. 

Mnuten kertoi tDKASIIWICZ puolalais1a pakolais1a OleTan 

Rumaniaaaa vain noin Sl ,000 , Unkariaaa no1n 40,000, Jb,teeJWI. 

JAKELUOHJE : 

UE Z: A .. 

J.keluohJemall.J. : 

T .... lllnen. 
T .... llln ... ja U ...... i mIn~lIe. 

EI ulkomuedustukHn tIecIoItuUIln. 
EI ulkr..,r. .. ecluat ....... mutta ulkoulalnmlnlaterWln liedoi

lukalln. 
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pakolai sia ul komailla tuskin enemmän kuin 100,000. 

Sodas sa kaatuneitten puolalaisten lukumäärlä ei voida 

viell!. edes oaapuilleen tarkkuudella mäiLrätlL. 

I ll!.mä Varsovassa on erittäin vaikeata. Sinne pyrkineet 

pakolaiset IIDlkaanluettuina on Varsovasaa tällä hetkellä suur

lähettilään mukaan noin 800.000 henke!.. hiltta ruokavaroista on 

puute. hygieeniset seikat erittäin huolestuttavat; kaupungin 

kun melkein kaikki ikkunat ovat rikki eikä uusia ole saata-

• via.... tul ee talvi olemaan hirvittävä. Vl.hlink1n paremmin 

lyneet talot ovat rekviroidut aaksa1å1sen sotaväen ja virka

miehistön käytettäviksi. Yksity iaoma1suuteen ei hänen tiet.ääk

seen ole käyty käsiksi aaksalaisella puolella. mutta talous

• 

elämän olleasa täysin lamassa ja zlotyn laskettua 

laan ei tietysti tästä ole suurtakaan lohdutusta. 

Venäjän valtaamissa osissa on elämä, suurlähettiläs 

jatkoi, sikäli plpompaa että kaupunkeja ei siinä lIIIULrin ole 

hävitetty ja että elintarpeita on wnas8DIIISn • mutta siellä 

taas valtaan saatettu kolhoosijärjestelml rikkoo kaikki omis-

tusolot. 

IDKASIBWICZ ei salannut että tiUåLlä1sisail puolalaisis

aa piireissl ollaan h~stuneita siitä ettei lI.nsirintamalla 

mitUn tapahdU. Hl.n myönsi Ranakan odotustakt11kan kyll& oi

keakd _tta pns1 minua yadrUmUn, että tI.mIL jatkuva odo

tus panee nopeita tuloksia odottavien puolalaisten hermot ko

valle koetuk .. lle. 

Idelleen kertoi 8IIlbasaa4ööz! ett& 5 - 7 puolilals'a 

divisioonaa on va1m1atel11a rintamaa varten. 

Mitä tul_ niihin sy1h1D Jotka ovat aiheuttanee' 
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suurl ähetti läs LUKASIiWICZin eron, ei tarvitse muuta kuin 

kea täällä nyttemmin ilmestyvässä puolalaisessa virallisessa 

lehdessä (MOniteur) t . k. 9 p:nä julaistut kolme asetusta. Bn

s1mäinen näistä deklsratioista toteaa että marsalkka S fIGLY

RYDZ lokakuun 87 p:lle päivätyssä kirjeesSi ilmoittaa luopu

vansa virkatehtävistään. Toi sesaa asetuksessa uusi hallitus to

teaa marsalkan erotetuksi ja nimittää hänen sijalleen kenraa

li SIKDRSKIn. Kolmannessa asetuksessa syyskuussa 1935 valittu 

• senaatt i ja kamari hajotetaan, koska nä.mät eivät ole Itedus

taneet yleistä mielipidettä lt eivä tkä -hUOlehtineet vaalilain 

muuttamisestalt1 Ottaen huomioon PILSUDSKIn vallankaappauksen v. 

1926 ja hänen Puolalle antaman diktatoorisen hallitusmuodon, 

• 

ei ole vaikea lukea asetuksen rivien välistä, että on kysymys 

suurista mielipiteen eroavaisuuksista nykyisen ja entisen hal

lituksen välillä, eroavaisuuksista j otka eivät aiheudu ainoas

taan onnettomasta sotaretkestä vaan maailmankatsomuksellisista 

peruskäsitteistä. 

x x 
x 

Voinee katsoa että Haagin rauhanehdotus nyttemmin on 

kätketty maan poveen. Eilinen Le Temps kirj oittaa asiasta m.m. 

seuraavaa, Joka kaiketi vastaa virallista käsitystä ja joka 

todella on katsottava ra~hkysen muistosanoiksi: 

-On ne saUrait ooncevoir que, dans de telles condl

tione, les pulssances alli'es puissent se pr8ter a n'1mporte 

quel1e initiatlve en faveur d'uue paix pr~tur'e sana s'ex-

poser au rlaque de compromettre 1a 

1a charge de d6fendre. Cette ferme 

osuse m3ma qu'el1ee ont 

r6ao1utlon de 1a France 

et 4e l'JDgl.terr. .st d 'ailleura å l'avantage 
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les neutres, lesquels ne peuvent 'chapper a la menace de 

l'imperialiame al1emand que gråce a 1a victoire de ceux qul 

se battent pour 1e sa1ut de tous". 

Ranskan j a Englannin va1 tionpäämieaten tänään Belgian 

ja Hollannin hallltsijoille jättämät vastaukset eivät 

teessa mitään muuta, eikä ole odotettavissa 

ma vastaus sitä teklsi. Rahaministerl Paul HEYNAUD suuressa 

puheessaan t.k. 9 p:nä ranskalais·amerikkalaisessa klubissa on 

• löytänyt uuden iskusanan tulevalle rauhalIe: paix totale , to

taalinen rauha, vastakohdaksi Saksan totaaliselle sodalle. 

• 

x x 
x 

Kolmisen yötä sitten onnlstui saksalaisten 

(ei pommikoneiden) päästä lentämään hyvin suurella korkeudella 

ohjois-Ranakan eri osien 1'11. Jokunen niistä pääsi Pariisln 

ympärlstöön saakka. tentohälyytystä ei arUsissa ollut, mutta 

kyll& sensijaan L11less&. Parilsissa kuulul kanuunanlaukaukala 

ja näky 1 valonhelttäj1ä. taivaalla. Kyseessä 011 aaksalaisia len

tokoneita jotka heittivät alas lentolehtislä. ämät lentolehtl

set olivat painetut Saksassa ja sisä lsivät puhtainta kommunls

t1propagandaa (M:>WTOUin tolsen puheen kommentaareha l' .m. ). Sak

sa sils levittämäsai kommuntstlpropagandaal Vilme yönä 011 tAäl

lIi. lentohälyyt1'a, Ja m1kII.l1 tledän aiheutui tämä saman1a1aista 
x) 

sy1sU. Zräli.t seikat vU ttaa-.: at slihen etta nllmät lentokoneet 

ovat tulleet 1'11 Be181an kaakldUanurkan, mi... nl1ta on aamoln 

nJLht7. On luonno1l1sta etta on eyntYDTt huhu nälden koneiden 

valm1st811een lqökka1'stä Be181aan. ~J/ () '1 0 ( ~ G\. • 

x) 
lS/ll. Vlime 1'öDIL 011 samoin Pariisiasa il.mab&lyyt1'a. 
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SSA OLEVA LÄHET YST3Ö.l1.:J~ i~~ ~ .. ~Sl al'j ~~ 
ParU.sissa 12 p: nä IDarraa kuuta 1 Q 1II , 

I«( -;::~ ~ 
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PARIISI 

RAPORTTI n: 0 

1- 1 r, 
Asja: Kaksi 

LuOkseni saapui t änään, pyhä aamuna, Seinen (s.o. Parii

sin) pre1'ekti ilmaistakseen minulle uu demman kerran 

ottonsa Suomen tapahtumiin nähden, Hän oli ilmeisesti 

lut ennen tuloaan Quai d 'Orsayll pääsihteerin suurlähettiläs LS

GBR'n kanssa, koska hän minulle esitti aivan samoja ajatuksia 

kuin muutama päivä sitten I..iGER, mistä olen tehnyt raportisaani 
x) 

n:o 76 selkoa. Niinpä hän ei uskonut Venäjän halua"'an ryhtyä 

sot a iseen seikkailuun kaikkine siitä mahdollisesti aiheutuvine 

ehkä odottamattominekin seurauksineen. Hän kuitenkin lisäsi Jota

kin Jota LEGlm ei minulle niin selvästi sanonut mutta jonka 

olen kuullut IEGER'n Jo kuukausi sitten hieman toisin muille 

sanoneen Ja Josta olen raportoinut ., nimittäin että Jos 

Suomi ei axma perään v aan aJ aa asiat · sotaan, "1' op1n1on mon

diale lt , Joka ei halua Venäjän yhtymistä sotaan, Toisi meitä 

eb..kä ihmetellI. Kuten sanottu, tunsin LEGER'n käpälJLn, hlI.n kun 

ei mlten.kä.äD. haluaiai VenäJIn kanssa sotaa, ainakaan vielII.. Kun 

pre1'ekti sanoi "l'op1n1on lIIOndiale" niin hän tarkoitti kYllä U

h1nnI IBGD'täl Uud1s~an että täml käsitys ei ole koko Quai 

d'Orsayn omaksuma. 

X)Bil.n sanoikin: "I.EGn'kin on 
Suomea Valtaan". 

JAKELUOHJE : 

UE 2 : A • • 

sitä mieltä ettei Moskova halua sotaa 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 1I.lk.i mini.tenllll •• 
EI ulkomaaeduatukaen t ledoitukslln. 
Ei ulkomaaedultukaen. mutta ufkoa.Jainminl.ateri6n tiedoi

lukonn. 
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Minun on turha sanoa että annoin pretektille oikean 

valai s t uksen tilanteesta tässäkin suhteessa. 

Puhuessamme sitten Belgiaa ja Hollantia uhkaavasta vaa

r a s ta kävi ilmi että prefekti ei ollut niin varma varsin

kaan hollantilaisten aikeista vastustaa saksalaisten mahd. 

hyökkäystä ase kädessä. Belgiaan nähden hän 011 vähemmän 

s keptillinen, mutta hän käsitti että Hollannille vastustus 

kaikista tOimenpiteistä. huolimatta olisi itsemurha. Hän 

myös että jos belgialaiset eivät nouse ase kä dessä puolus

tamaan maataan. Ranska ei voi kädet ristissä istua odotta

massa kunnes Saksan armeijat saapuvat Ranskan rajalle. Pre-

fekti vahvisti minkä ennestään tiedän että ranskalaiset ovat 

vuosien kuluessa vahvistaneet tätäkin rintamaansa 

Maginot-linja Lillen seuduille saakka. 

KoSka, kuten jo sanoin, otaksun pretektin puhuneen 

ennen käyntiään LIi:GER'n kanssa, en pidä mahdottomana et tll 

tämäkin on IX R'n kanta, seIllll1nk1n kun olen ollut ynmärtä

v1näni eräistä. lehtip l1reistä ettei Hollannin ja Belgian vas

tustukseen täällä ainakaan vielä uskota sataprosen t tisesti. 

Oli miten Oli. Belgian ambassadöörin sana t minulle (raportti

ni n:o 77) Ranskan suhtautumisesta Belgian neutraliteett1in 

ei ole ymmärtääkseni ristiriidassa ~ ylläkerrotun kansaa, 

sillä ambassadöörihiin puhui nimenomaan avuksi tulosta, mikä tie

tysti edel~tää aseellista vastustusta Belgian omalta puolel-

ta. 

x x 
x 

Kävin tänään ~uai d'Ors81U sanomalehtiosaaton päällik~n 

herra PAUL-BONCOURin puheilla (hän on tunnetun S8menn1m san 

... 
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pOliitikon velJenJoika). Suomen asiasta annoin, tietysti mitään 

paljastamatta, muu~ia tärkeiksi harkitsamian1 tietoja varsin

kin koskien eräiden lehtien suurta huutoa Petsamosta ja 

kelialueistamme. 

Venäjän suunnitelmista mei dän rajallamme puhuteltavani 

oli samaa mieltä kuin suurlähettiläs tEG 'R, että näet 

ei aio hyökätä meidän kimppuumme vaan että se koettaa, kuten 

Saksa itäisten naapuriensa suhteen on tehDyt, päästä neuvot

telutietä niin pitkälle kuin mahdo lista, semm1nkin kun 

on tulossa. 

Puhuimme sitten Hollantia ja Belgiaa uhkaavasta vaa

rasta, j olloin sain saman käsityksen minkä olen viime päivi

nä IID.lutenkin saanut virallisissa ja lehtipl1reisaä (kts. myös 

ylempänä ), että näet on olemassa osaksi vahvoj akin epäilykSiä 

siitä tulevatko HOllanti ja Belgia, jos niiden kimppuun 

kätään, vastustamaan ase kädessä. Mutta hän sanoi pitävänsä 

aivan varmana että Bnglanti ei tule olemaan panema1ib. kaik

keansa liikkeelle estääkseen saksalaisten pesiytymistä Hollan

nin länsirannikolle. 

Belgiaan nähden saiu sen käsityksen, ettei hän pitä

nyt aivan mahdottomana sen jäämistä ulkopuolelle vaikka Hol

lannin kimppuun hyökättäisi1n. 

Yllä selostamistani keskusteluista saamani vaikutelmat 

sähkGtin tänään salaaähkeesaäni n:o 265. 
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P.S. 13/11. Unohdin mainita ylempänä että herra 

PAUL-BONCOUR ei sanonut meidän asiastamme mitään sellaista 

j ot a voisi pitää "Leger'n käsityksen" amanationa - mitä tar

koitan Låger'n käsityksellä käy ilmi ylempänä, vaikkei hän 

koskaan ole sitä minulle suoraan sanonut . Olin päättänyt 

tä jos PAUL-BONCOUR rupeaisi sellaisia puhumaan vastaisin 

• 
tä olisi parasta siinä tapauksessa koettaa hillitä Moskovaa 

eikä sen uhria. 

Puheen ollessa Belgiasta 

lähtiessäni : "Jos oli ennen sodan 

ja Hollannista hän sanoi 

syttymistä sellaisia puo1uee 

tomia maita jotka uskoivat ansaitsevansa kauniit rahat nyt 

kuten maailmansodan aikana, niin kyllä he pahasti ovat ereh

tyneet". 

Tänään kertoo rva TABOUIS että olitbyroossa olisi 

ylimmän sovjettineuvoston kokouksen jälkeen ollut erlmle1isyyks1ä, 

ja että kenraalit Ja äärimmäisyysmiehet olisivat syyttäneet johtoa 

.. liiallisesta heikkOudesta SUomeen nähden. STALIN olisi saanut nämä 

tyytymättömät vaikenemaan sillä että hän toivoo ho11antilais-be1gia-

1ais-saksalaisen ristiriidan kehittyvän i1m1konf1iktiksi, Jolloin 

hän itse voisi SUomeen nähden menetellä vapain käsin. Rva TABOUIS 

lisää kuitenkin, että STALIN tietää suuren rynnäkön lännessä ei enää 

tänä vuonna tulevan vaan 1ykkäytyvän kevääseen. Täällä on varsin 

yleinen käsitys viime päiviltä se että todella STALIN haluten käyttää 

konJunktuureja hyväkseen odottaa mitä lännessä tapahtuu. Näistä ky

s~ksistä kuUlin tänään pitkälti korkealta upseerilta, JOka Juuri 

tuli päämaJasta, mutta siitä en ehdi tähän postiin saada raporttia. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa 

\. 
kYHMÄ ) 

C'6 
Ulkoasiainminister~' lbU~ __ -L~~~~~---

H e 1 s i n k i. 

Lähetän täten kunnio~ttaen Ulkoasiainministeriöl-

le r aporttini Pariisista n :o 80, Joka käsittelee a i

hetta: 

Suomi täällä. 
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PARIIS I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ l 

RAPORTTI n: 0 80. 

ParHsi ssa 16 p:nä marras ku u ta I 9 

Asia: Suomi täällä . 

Viime päivien tapahtumat Suomen ja Moskovan vä lisissä 

neuvotteluiss a ovat taasen olleet aiheena uuteen sympaattiseen 

kirjoitteluun Ranskan lehdistössä meistä. Sähkötin j o 

eilispäivälle päivätyn numeron erittäin asiallisesta ja me idän 

kant~e selvästi hyväksyvästä pääkirjoituksesta. 

osastossa oli arvostelu jopa p ilaa Pr avdan kirjoituksista 

kovan radiosta koskien meidän kysymystämme. Tänään kirjoittaa 

Leon BDJ.M lehdessää n pääkirjoituksen " Hollannista ja SUomesta·, 

jossa hän vertailee näiden maide n asemaa tällä hetkellä jatku

vasti uskoen Venäjän ei ajavan asioita sotaan. 

~ Bn voi 

sä ~häPät öisessä 
kuitenkaan olla 

aikakauskirjassa 

tässä mainitsemat ta, 

ent. kauppaministeri 

että 

Paul 

TID julkaisee pitkähkön kirjoituksen, joka kyllä on asiallinen 

mutta samalla varsin tendenss1mä1nen. Paul B.ASTID, joka on 

mitä franoo-baltiquetin puheenjohtaja, ei näet näy unohtavan 

tä englantilais-ranskalais-venädäiset neuvottelut osaksi menIvät 

karille Baltian mallle ja SUomelle annettavien g arantiojen vuok

sI. Olen ennenkin huomauttanut sIitä että tämä . syytös voi 80-

JAKELUOHJE : 

UE 2: A • • 

J akeluohje malleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lialkai mini.tel'llllle. 
EI ulkomaaedu&tukaen IledollukaUn. 
Ei ulkoma~edu.tuk.e"t muHa utkouiaJnm lniateMGn tiedoi

luhlln. 
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dan jatkuessa vielä käydä kovaäänisemmäksi, ja omasta puoles-

tamme selitämmekin täällä tarvittaessa, että neuvottelut meni

vät rikki senvuoksi että Puola ei s uostunut Venäjän v aatimuk-

siin kosk ien läpimarssioikeutta. 

BASTID koske tte lee myöskin meidän aikaisempaa aksan-

ystävyyttämme huomauttaen laskelmamme menneen kar ille mikäli 

koskee Saksan mahd . apus ja vaikutusta Moskovaan, ja t oteaa 

myöskin ilomme olleen lyhyen kun muka luulimme Berliinin j 11 

mskovan vä lisen sopimuksen helpottavan tilannetta me idän kul-

mallamme. 

Luulisin B TIDin kirjoituksella olevan useampiakin 

heita. Knsinnäkin hän aina on ollut meille pahoillaan siitä 

ettei Suomi yhtynyt maini ttuun baltilaiseen komiteaan. Toisek

si hänen appi-isänsä on uai d'Ora~ tunnettu pääjuristi 

BASDEVANT jOlla, syistä j oita en tunne, ei näy olevan er i

koisia sympatioja me ihin ja joka kait vl1mekeväia1ssä neuvot-

• teluissa Mo skovan kanssa 011 tyytymätön siihen että ministeri 

GRIFl!:NBERG Lontoossa ja minä täällä intervenolmme. Jo stain 

syystä BASTID kantaa kaunaa yleensä neutraaleille, mistä on 

todistuksena äskettäinen kirjoituksensa L'Ere Nouvelle'issa. 

Kirjoituksen tendenssi kuten sanottu ei ole meille 

edullinen ja harkitsen käynkÖ puhumassa hänelle itselleen 

tä vai rajoitunko siitä puhumaan ulkoministeriössä. Asia on 

sitä oudompi kun BASTID juuri sai meiltä Valkoisen Ruusun 

suurristin' 

Mitä muuten tulee kysymykseen koskien meille ja bal-

xl 
En voi olla mainitsematta että viime ilmab&lyytyksen aika

na erään naapuritalon concierge meidän talomme kellari... ole
vassa suojassa kertoili toisille SUomen ansa1nneen kohtalonaa, 
koska se ajoi neuvottelut Venäjän kanssa nurinl 
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tila1sillemaillesuunniteltuagar.antiaajanykytapahtum1a.pa

lautan vielä mieleen minkä minulle sanoi v.t. directeur poli

tique, kun syyskuusaa venäl ä isten suunnitelmat Baltian mai s s a 

alkoivat. Kun näet häne lle sanoin nyt käyvän ilmi miten oi

keassa olimme vastustaessamme g arantioj a, hän sanoi seuraavat 

sanat: WMlnä onnittelen Ranskaa siitä että se ei ole nyt yh

teistoiminnassa suurvallan kanssa, joka tämmöisiä tekee-. Voin 

tähän nyttemmin lisätä että vakinainen directeur p01itique mi

nisteri CHARVERIAT (hän on ollut pitkät ajat hyvin sairaana 

jonka vuoksi ministeri BOCHAT, apupUl11kkö. on hoitanut hänen 

tointaan) sanoi Viron lähettlläälle STRANDMANille aivan samaan 

tapaan. 

Kun luonani kävi pari päivää. sitten muudan korkea 

upseeri päämajasta. otin varovasti puheeksi kysymyksen siitä. 

onko sotilasp iire issä vallalla se käsitys (*.LIQIR'n teesi") että 

Suomen pitäisi hyväksyä Venäjän vaat~set, jotta vaan ei 

• sota syttyisi meidän kulmallamme, mikä. Ranskalle aikaisemmin 

esittämistä ni syistä olisi epämukavaa. Tähän puhuteltavani hy

vin kategoorisessa muodossa vastasi sotilaspiireisaä ei näin 

ajateltavan, vaan että niissä piireissä. päinvastoin on 

suuri kunnioitus jyrkkää kantaamme kohtaan. Aaetin saman kysy

myksen myöskin kenraali SAUMDNi1le (joka v. 1931 johti ranska

laista sotilasmissiota SUomessa) kun hän toissapäivänä luonani 

aterio!. Hänen vastauksensa oli yhtä selvä ja kategoor1nen. 

Uudistan tässä yhteydessä että aikaisemmin lausumani 

käsitys siit& että Ranskan suhtautuminen Moskovaan MOLOTOFl1n 

puheen jälkeen on saanut selvän låULnteen, viime päiv1.nlL on 

yhä vahvistunut. 

Tässä yhteydessä en voi olla mainitsematta, 

nani tänään kävi eräs tunnettu georgialainen pol1it1ldto, joka 
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oli nyr pe issään LEG;m ' 11e t ämän Venäj än suosimisesta. Hän ih-

met t eli eikä syyt tä a että Engl ant i j a Ranska eivät edes 

protestoineet kun Venäjä ot t i Itä -Puolan ja e ttä he käyvät 

nyt Puolan vuoksi so1raa yksin Saksaa vast aan . Hän piti pa 

r adoks aalise na e ttä MO skova on saanut HITLERin 1iittoonsa ja 

että l ä ns ival l at kaikesta huolimatta Moskov aa 1iehakoivat 

vai kka myönsi Rans kassa mielipiteen olevan muu t t umassa 

luonnottomasti pönkitetään sisä i sesti ja sot i l aallisesti heik

ko a Venä jää, annetaan s en vapaast i laaj e ntua j a siten h i lj ak

sel1een v almistella uut t a imper ialisnia. ll1elestäni näissä 

noiss a on paljon tot t a . 

Tapasin e ilen kaikki kolme b al tilaist a kolleegaani. 

Niistä. STRANDLiAN lähtenee täna.ä n l opull i ses t i ? ariisista. Hä-

nen seuraajansa HEI on kyllä s aanut agr~ntin tänne mutta 

jää toistaiseksi vielä Moskovaan. 

Kaikist a kolmesta huoma s in v i ssiä k atkeruutt a meihin 

• nähden, joiden taktiikka itoskovass a on ollut t oinen kuin hei

dän, j a GROSV ALD puo lestaan pahoi tteli e t tä v irolaiset heti 

myönt y i vät Venäj än vaatimuksiin siten ant aen kaikille muille 

huonon esimerkin. GROSVALD ker toi nähneensä äskettä in MDNT~in 

Moskovassa kä ymien neuvottelu j en pöytäkir jat ja vakuutti et t ä 

niistä käy selvää 

yhte i symmärr,ys on 

selvemmin ilmi, että Moskovan ja Berliinin 
x) 

täydellinen. Sekä hän että KLIMAS v arott1-

vat meitä li1kaa uakomasta ryssiin silloin kun ne näyttävä t 

u lospä in kohte1iailta. KLIMAS puolestaan kertoi tänään taas 

t apaavansa Venäjän suurlähettilään, joka on ollut kauan sa1-

xl 
Toiselta puolen Saksan suurlähettiläs Moskovassa on sanonut 

Tanskan lähettiläälle että ·va1kka rysaät sanovat t01sin, kalk
ki mitä he tekevät on meitä v astaan •• 
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raana . En ymmärrä tätä KLIMASin taktiikkaa, j oka muuten 

etten usk alla hänen kanssa an juur i mitään puhua. 

x x 
x 

MUncheni n r ä jähdykse s t ä l ehdet miltei j o vaikenevat. Se 

seikka mitä Lmnchenissä tode lla on tapahtunut näkyy vä hemmän 

kiinnostavan kuin se tosiasia e t tä sellaista 2ä t apahtunut. 

011 t apaht uma todellinen murhayritys t a i Gest apon t a i HIMMLERi n 

j ä rjestämä , yhde ntekevää , j oka tl:1peuksessa on sils t odettk et

tä HITLERin omasta ympärist östä on läht öisin tämä mystillinen 

räjähdys, j oka on l i s ännyt täkäl ä istä l uot tamust a t u leva isuu

t een . Jos todella o l isi kyseessä ulkomaalais ten agenttien a i-

kaansaannos j ota tuskin on syytä olett aa tämä t odistaisi 

viel ä s uuremmassa määrässä parhl:iimpienkin suojelut o imenpiteiden 

t ehottomuuden jopa n azism.in päämekassal 

x x 
x 

Belg ian ja Hollannin hall1tsijoiden rauhanyrltys on nyt 

katsott ava lopullisesti menneen karille kuten oli 

Sen s yistä olen samaa mieltä kuin aikaisemmin jota mieltä 

myös ministeri VALVANNE näkyy olevan. Everst1 HIISI on soti

lasasiamiespiireissä tosin kuullut sellaisen selityksen että 

rauhanyrltys ol1si aiheutunut mu.ka siitä, että Englanti ol1si 

vaatinut Hollannin hallitukselta saaren HOllannin pohjoi.ranni

kolla lentotukipisteeksi. Kerron tämän vain a t1tre de docu

mentation. Neutraalien asamasta puhun lähemmin teke1l1ä 

raportissa. 

Täällä on kiinn1tetty huomio~a si1hen että Bnglannin ku-
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ninkaan vastauksessa ei Itävallan uUdestisyntymistä ma inittu 

raubanehtona. j i lii oin puhuttu HITlERin poistumisesta näyt-

tämöltä 

tua on 

ehtona , 

koettanut 

vaikka 

juuri 

englanti lainen propaganda kuten 

tät ä näkökohtaa aileviivata. 

tunnet-

Rauhanyritys on herättäoyt sekä Lontoossa että ParH

sissa kaikennäköistä kannunvalam1sia koskien sodan todellisia 

päämaaleja. Niistä toiste , rajoitun oyt vain mainitsemaan 

tä Ranskassa koetetaan näitä valamisla va~entaa, koska ne 

voisivat r aj oittaa näköpiiriä tulevaisuuteen nähden ja vaikut

taa haitallisesti sotato~enpiteisiin • 
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Ulkoasialnministerl ölle, 

H elsinki. 

Lähet ä n täten kunnioittaen Ulko as lainminlste-

riölle r a porttini eriisist a n :o 81 , joka Iräsittelee 

a i hetta : 

tletteitä tilanteesta, 



P Å R 1 1 1 SSA OLEVA LAHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 0 8lo 

.Pariisi ssa 18 p:nä marras kuuta }939 . 

Asia: ~etteitä tilanteesta. 

. ". " 

Kuten salasähkeessäni n:u 268 mainitsin, olen koet ta

nut viime päivinä erikoisesti tutkia kysymystä onko odotettavis

sa vielä t änä vuonna Saksan hyökkäys lännessä , koska näet olen 

taipuvainen yhtymään niihin moniin jotka rve l ev at j onkinle.isen 

~onjunktuuriyhteyden joskaan ei sopimusyhteyt tä olevan län-

nessä mahdollisesti tapahtuvien sotilaallisten tOimenpiteiden Ja 

Venä j än suhtautumisen meihin välillä. Tuntuuhan luonnolliselta 

että jos lännessä syntyy suuri sotilaallinen meteli , se tulee 

vetämään puoleensa koko maailman huomion, j onka huomion var jos

sa STALIN voi meillä tehdä mitä haluaa pelkäämättä toisten sot

keutumista siihen. 

Puhuin näistä asioist a pitkään 3 - 4 päivää sitten 

erään korkean ranskalaisen lentoupseerin kaxssa , joka on kiin

nitettynä päämajaan ja joka tuntee r ajal1ikkeet ja v rustukset 

kuin viisi sormeaan. Hän oli käymäaillään Pariisissa Ja tuli 

juttelemaan olemme näet vanhoja tuttavia. 

Hän sanoi piLimaje.n olevan tietoisen 81itä ettl.. Saksan 

puolella ka1.kk1 on val.Hoa hyökkäystä varten Lotr1Dgin ... SaariA 

rintamalla. Saksan aerodromit vlllsevät poJlllll.1konelta. Jotka vain 

odott~vat käskyä lentää hävitysretkilIe Ranskaan ja Bnglantl1n. 

JAKELUOHJE : 

UE 2: ... 

Jakeluohjemalleja : 

Tavanlnen. 
Tavanlnen ja Ualkai mlnirierlIlU". 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukalln. 
Ei u'komaaedultuk.ent mutta ulkoa.lainmlniateMGn tiedoi

tukann, 
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Ranskalaisten vakoilijat kertovat e ttä Englantiin kohdistuva 

sotaisa mieliala jopa raivo on näiden lentovoimien päällys

tön ja miehistön kesken suuri . Päämaj a ei voi käs i ttää käs

kyn viivytystä muulla tavalla kuin siten että Saksan soti 

laallisessa johdossa on ollut erimielisyyksiä siitä kannat

t aako tehdä t ä llainen suurhyökkäys joka tulisi maksamaan 

kauheasti väkeä ja materiaalia ilman että vastaava tulos on 

taattu. Nyt vuodenaika alkaa olla liian myöhäinen. Omasta 

puo lestaan sanoi puhuteltavani toivovansa että hyökkäys vielä 

tänä syksynä tUlisi. jotta jo ennen talvea Saks a kärsisi 

suuren sotilaallisen tappion jok antaisi vauhtia sisäiselle 

tyytymättömyydelle. Tämä on käsitykseni I!1Ukaan päämajassa 

yleensä vallitseva mielipide . Puhut elt av ani lisäsi että vaik

kakin maasto ja ilmastolliset seikat ovat hyökkäykselle mah-

dollisimman epäedulliset , päämaja ottaa huomioon sen e ttä 

HITLER ennenkin on ryhtynyt sellaiseen j ota loog illisesti on 

pidetty mahdottomana. äinollen, s anoi puhutelt avani , armeijan 

johto ei ihmettelisi j os sittenkin hyökkäys vielä tulisi, 

jos kohta tämä , loogillisesti 

dennäköistä. ~a hän lisäsi 

la..skelmoituna 

lähtiessään: 

on vähemmän to-

älkä.ä. olko IHan 

varmoja täällä PariiSissa , jonain kauniina päivänä saatte 

pommeja niskaannel 

~ässä yhteydessä kysäsin mistä johtuu että viime 

päiVinä on nähty saksalaisia tiedustelukoneita Parii8in ympä_ 

ristössäkin. Tähän puhuteltavani va stasi niitä lennelleen vii

me päivinä kaikkialla Ranskassa samo1n.kuin ranskalåls-englan-

tilaiaia koneita 

Berl1i.n1n j.n e. 

on lennellyt 
x) 

yllä.. Hän 

yksinpä niirDbergin , 

se li tti että kalliiden hyökkäys~ x) 
. Ilmahälyytyksiä on ollut paitsi PariiSissa, Lillessä Amienai 

s~ ja Diepp~ssä, myös POitierstaaa, Jopa Angoul&metisaä (S iIs lähel
lä BOrdeaux ta), toiselta puolen koko Rh&nan laaksossa Lfonista Uarselllsen. 
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ja takaa-ajokoneiden (chasseurs) turhaa käyttämistä . vars inkin 

kun niitä ohjaavien lentä~en k asvatus on pitkällinen ja 

vaikea, koetet aan molemmin puolin välttää ; niitä säästetään 

mikäli mahdollista siihen hetkeen, jota varten ne ovat ra-

kennetutkin, nimittä in 

mislli ja hävitysretkiä. 

näkyneet koneet l ähinnä 

estämään p 0 m m i koneiden liikehtele

Hän puolestaan luuli että Ranskassa 

ovat ~opaskoulukoneita~, jotta todal-

lisen retken varalta olisi olemassa kussakin j oukkueessa 

lennettävien territoorien hyvin tuntevia oppaita. Otaksun 

tä ranskalaisten lennot aksassa perustuvat samaan tarkoituk-

sean. 

Tosiasia muuten on että saksalaisia tiedustelukoneita 

on ilmestynyt jopa Ranskan länsirannikolle lentäen maahan 

mereltä päin. Tämä on varsin luonnollista, puhuteltavani 

nOi, koska nämä. koneet ovat s "" ännöllisesti ensiksi l ent äneet 

hyvin suurella korkeudella Belgian y11 . Tämä. seikkahan 

tenä syynä Belgian nykyiseen ikävään asemaan neutraliteetin 

noudattamisen kannalta; Ranskan hallitus onkin tuon ~osta 

protestoinut Br ys selissä. 

Vielä kert oi pubntelt avani että saksalaisten pommiko-

neet ovat loistokoneita ynmårsin hänen tarkoittvan: parem-

mat kuin r anskalaisten, kun sensijaan ranskalaiset ja amerik

kalaiset uusimmat hyÖkkäys- ja takaa-ajokoneet ovat sekä ma

teriaaliin että miehistöön nähden vastaavia saksalaisia konei

t a paremmat. 

Kaikki puhuttelemanl henkilöt ovat samaa mieltä kuin 

mainitsemani korkea upseeri, nimittäin että hyökkäys 

•• ".,'1 loogillisesti eI enää tänä syksynä 
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mutt a että se siitä huolimatta voi tulla. Lisään että vii

me päivinä on taasen ollut yhtämittaisia sateit a ja maasto 

rintamalla kuuluu olevan jos mahdolli sta vielä liejuisempi j a 

sotilaallisi lle liikkei lle mahdottomampi kuin viimeksi tästä 

kirjoittaessani. 

_,_ene n sitten ky symyk seen onko Saksa todella tarkoit

tanut ja t arkoittaako se ehkä vielä panna tahtonsa läpi Bel

giassa ja .dollannissa voimakeinoin. Aterioidessani eilen Le 

Temps'in päätoimittajan kanssa, joka itse on mobilisoitu, tä

mä edusti hyvin selvästi sitä kantaa et ~ä Saksa ei tarkoi

ta muuta kuin painost amalla saavutt a kaupallisia etuja ja 

ehkä Belgian Ja HOl lannin kannan h Ull entymist ä sekä blokaa

diin nähden että muutenkin kaupallisessa suhtautumisessa Sng

lantiin, ennenkaikkea sikäli että Belgia j nollanti eivät 

salllsi ainakaan protestoimatta ~lannin viranomaisten näiden 

maiden kauppalaivoihin ulottuvaa tarkastusta. ~elialasta Bel

g iassa ja n ol l annissa ei ole minun a s iani kertoa, mainit sen 

kuitenkin tä-' llä tiedettä vän, että Belgiassa j a HoUaan1ssa 

vallitsisi tyytymättömyy ttä ei vain Saksaan vaan myöskin Eng

l antiin ja Ranskaan, jotka kaikki tekevä t neutraliteetista 

kiinnipitämisen päivä päivältä yhä vaikeammaksi . To s iasia on 

että Hollannin pääministe rin ä skettäistä pUhetta ei saatu 

t äällä julkaist a kokonaisuudessaan, arvattavasti senvuokai että 

siinä 6,1Ytetään sotaakäyvien maiden lehtipropagandaa y.m. ti

lanteen kärjistymisestä. Tosiasia on myö s että Belgiassa on 

kiellet~ Paris-Soirin, L'Intransigeanttin Ja L'Bpoque'in myyn

ti. ~pä Saksan yhtenä tarkoituksena juuri onkin ollut 

kuttaa hajottavaati länslvalto1hin Ja puolueettomiin. 
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~ tiedä miten paljon perää on huhuissa että Ita

lian ja Es panjan hallitukset olisivat 'rJilhelmstras sella huo

mauttaneet, että hyökkäys Belgiaan ja ~ollantiin tekisi suu

ressa osassa maailmaa katastrofimaisen vaikutuksen. oiselta 

puo len Ruotsin lähettiläs uskoo että Haagin ja Brysselin 

välillä jatkuvasti, neuvotellaan uusista rauhansondeerauksista. 

li miten oli, t ulee kysyneeksi eikö Belgian ja Hollannin 

hallitukset . jollei jotain r atkaiBevaa tapahdu , ole pakotetut 

käyt t ämään samaa taktiikkaa kuin me Venäjän suhteen, s.o • 

pysyä sotakannalla kaiken varalta. 

Lyhyesti sanoen, ei tunnuJ tällä hetkellä siltä 

Saksa aikoisi hyökätä Belgiaan a ollantiin, v a ikka tässäkään 

suhteessa mikään ei ole ehdotonta. 1Iutta j os tämä ennustus 

on Oikea, tu1isimme siihen j ohtopäätökseen että lännessä ei 

enää ainakaan tänä vuonna mitään ratkaisevaa tapahdu . Minun 

on turha lisätä että mitään hyökkäystä Saksaan nyt Ranskan 

ja Englannin puolelta ei ole Odotettavissa, koska heidän tak

tiikkansa kuten tunnettua on odottaa ja väsyttää Saksaa var

sinkin toivossa että sisäinen tilanne siellä kehittyisi huo

nompaan päin. Eräs ko r kea upseeri sanoi minulle äskettäin 

päämajan kyllä käsittävän, ettei se koskaan saa Saksan ar-

meij a a pOlvilleen, mutta että sen sisäisen 

voi viedä maan soti1aal1iseenkin heikkouteen. 

tilanteen kehitys 

Jokin lehti 

nookin puolileikillisesti että Saksassa ehkä tarvittaisiin 

säinenkin Siegfried-linJal 

Saksan sisäisestä ti1anteesat puhuttaessa en voi 

mainitsematta että MUnchenin murhayritys on pannut paljon fan

taaiaa liikkeelle ranskalaisessa lehdistössä. Viime päivinä on 
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erikoisesti koetettu todistaa, että HITLERin ja Hlli,{tfi:R!n viha 

ja pelko 

di s t össä 

kohdistu isi Hohenzollerneih in. åmät ova t Ranskan 

äKki ä muuttuneet melkein marttyyreikSi~ Totta on myös-

kin että Habsburg in Otto paraikaa oleske l ee ariisissa . 

t a t ä stä en kuitenkaan tekisi mitään ennenaikais t a 

tä vaan luulen että häly suurdmmalt a osalt aan on propagandal-

lista. Kysy in eilen Le Tempsin päätoimitt a jalta hänen 

dettään: hän 011 aivan tätä samaa mieltä a inakin mi tä nyky_ 

4t hetkeen tulee . On tietysti toiselta puolen luonnollista että 

monarkistit tOdella tekevät työtä ja että he i llä on uskolli

sia kaikkialla sekä että tämä valmistelu jonakin päi vänä , 

• 

tilanne a lkaa olla kypsä, voi onni stua. tt a ei pidä unoh-

taa että , mitä Ranskaan tUlee , monarkia täällä kansan suures

sa enemmiatössä on yhtä vihattu kuin diktatuuri ja että , j os

kin monarkisteja voidaan käyttää v1s seihin propagandatarkoituk

s11n , heidän pääsemistään val t aan kYllä v arotaan. Se minkä 

KOLIN on ke rtonut ministeri HOLSTIlle monarkisteista on minus

ta l äh i nnä käsitet t ävä, ku t en ministeri HOLsrI its ekin a rvelee , 

hätäkeksinnöksi puhdistautuakseen aikai s emmista vääristä tiedonan-

noistaan. 

x x 
x 

Olen v iime päivinä alkanut uskoa että HITLER ehkä ei 

vain senvuoksi, että hän tuntee Maginot-linOan vahvuuden, ole 

hyökkäämättä vaan senkin vuoksi, että hänkin PUOlestaan laskee 

mahdolliseen sisärintaman heikkenemiseen RanSkassa . istaaksen1 

olen j o kerran aikaisemmin viitannut siihen et tä HITLER 

sään Moskovan kanssa sopimuksen ainakin osaksi kai t laski 

hen millaisen sisäisen hämmennyksen tämä sopimus Ranskan vaaem-
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mistossa, $oka al1Ab asti oli ollut :luroopan vahvimpi a ant i

nazistisia linnakkeita, aiheuttaisi . 

Tämä näkökohta sekä kommunist i vaara. jo sta sodan ensi 

päivistä saakka olen puhunut , ovat näet taas tul ossa aktuaa

lisiksi . IDskova on tehnyt Ranskass a määrätietoista työtä 

me viikkoina , ja aksa käyttää hyväkseen !oskovaa kommunisti-

propag andan levittämisessä täällä . Parlament ti kokoontuu n . 10 

päivän perästä l ähinnä kä sitelläkseen bud j e t tia, jonka pitää 

olla hyväksytty ennen vuoden loppua • i ole syytä otaksua 

että allituksen kimppuun tul taisiin erikoisemmin käymään ~aik-

x) 
k a että hallituksen asema o11si vaarassa, mutta budj etin ul-

kopuolella tulee ilmeisesti kysymys kommunis teista ja heihin 

kohdi stuneista (t a i ei tarpeeksi kOhdistuneistal) toimenpiteis-

tä olemaan etualalla . 

len nähnyt j ä ljennöksen eräistä n iistä kuuluisista 

ki rj eist ä , joita rint amalla olev at kommunistideputet ova t lä

hettä neet kamarin presidentille. Siinä on läpikäyvänä ajatukse -

na se että STALIN on rauhanenkel1 sivumennen sanoen meU-

l e hyvin hyvä valtti jos ennen kevättä e i roopassa mui ta 

soti l aallisia t apaht umia s atu, ko ska hänen on vaikea " r auhan

enkellnä." yksin ruvet a sotaan. STALlNhan on , niin sanotaan, 

sitäpait si estä nyt Saksan etenemi sen itää n. STALINin toimeata

han Saksan toimint avapaus idässä on kokonaan herpaantunut. Kos

k a toiselta puolen M8ginot-linjat y.m. estä v ä t Saksan hyökkäys

tä lIl1teen. on muka Saksa eo ipso paralysoitu. Bauhanehdotuk

aia ei senvuoksi saa ilman muuta heittää o j aan. TIlmä. on mot 

dtordre. 

x 
Tosin aellaiaiåk1n huhuja liikkuu, puhut a anpa j o DALADIER 'n 

s 8ur aaJ astalED, mutten katso olavan syytä. syventyä näihin kan
nunvalamia11n, jollalaiiIl taipuisia piirejiL aina t llsafl. mauaa 
on. 
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~un käsi t ykseni on kuitenkin 

ainakaan täl ä he t kellä p idä 

se että kommunist i vaa

liiotella, mutta on sel-

vää että kun l omasotila at lieju isilta talstelulinjoilta, j ossa 

ovat saaneet parikin viikkoa maata vaihtamatta vaatteita, pa

laavat koteihinsa ja s aavat tätä propagandaa muu taman päivä n 

kuluessa kuUlla, t u lee olemaan niitä jotka vastenmielisesti pa-

laavat rintamalle . envuoksi kommunistivaaran uhka t u levaisuu-

teen nähden on olemassa ja senvuoksi ha llitus siihen kiinit

t ääkin ny yää n mitä suur int a - monen ielestä ei kuitenkaan 

tarpee ksi suurta - huomiota. Ei t u le liioin unohtaa että uus i 

t avaton verotus voi herättää t yytymättömyyttä rintaman takana 

ja ole e vasta alull a . 

Ylläsanotusta käy ilmi mitenkä 

t amalla J a t a istelu henkisistä arvoist a 

taistelu prop agandarin

näkyvät alkavan näy tel-

lä tässä sodassa suurempaa o s aa kuin mitä oli etukäteen saat

tanut aavistaa. uhan itsessää n l uonnollistakin että missä ei 

t eräs asein enää l:2i päästä r atkaisevaan tUlokseen , täytyy 

ja kehittää t o i sia. 

• Aivan kuten HITr.;;!R käytti antikommunistista ideol og iaa 

pääaseenaan kunnes tarpeen t ullen heitti antikommunistisen 

sulkansa palj astae n todell isen naamansa aivan samall a 

käyttää nyt STALIN imperial1 stisiin t arkoitusperiinsä Jatkuvasti 

komw'niamia, joka hänelle on hel pPohint ainen ja effektiiv inen 

ase, loskin hän joskus ehkä lienee valmis h e it t ämäln Ben o j aan 

kun hän huomaa sen ei enää vete leVän. niin t ä llä het kellä s. 
san pahempi vetelee enemmän kui n ko skaan, ja kut a kauemmin 

sot a j a tkuu, sitä v ahvemmaksl aseeksi se käy . Tä ssä SUhteessa 

on HITLlmUlä roopan ja sivi styksen edassä ääretön edeavaatuu. 

Minulle kertoi eilen Le Temps1n pää toimitt a ja J ugosl .. 
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vlassa t yytymättömyyden HITLERin 1 0skovan- polit l1kkaan yhä k as

vavan. Unkarissa lienee a sia sama . Esp anj as a a ja Itali a s sa 

e i vät l ehde t enää s itä salaa. ~tt a mistään piitt aamat t a HIT-

R sillä leikkii . 

Alkaa ymmärt ää miksi UOs kova ei lii t t ynyt l ä nsival t oi

hin vaan Saksaan : ede llisessä tapauksessa se tuskin oli si 

v ·· lt t ynyt j outumasta sotaan, mikä s i lle Olis i merkinnyt ka

tss t roof i a; jäl kimäi sessä t ap auksessa se antaa nITL&Rin hoi taa 

sotaa, se i t se tyytyy näyt t elamään pöpöä, mit ään r i skoimatta • 

x 
x 

Se n H s "ksi n1nkä edelli s e s sä r apo r tissani kerroin 

Ranskan mahdol lisista sotapäämää r i s tä, mainitsen e ttä minäkin 

olen kuullut se n minkä ministeri GR ENBERG kertoo r aportis

saan n:o 85 ( j onka v as ta t änään sain), että näet olisi ol

lut erimiel;1.ayyksiä Ranskan ja Eng l annin hallit usten välillä 

Sakaan koh t alost a voiton jälkeen. Uudi s t an minkä j o sano1D., 

että ka i kki nämä keskuste l ut vie l ä ovat eri t t ä in epämää räiset 

j a i lmassa häälyvät, os aksi riippuen myös siitä että Keski-

roopan tuntijoita yleensä Ranskassa ei ole liikaa. Joskin 

on totta että rintamamiehi l le täytyy voida selittää mitä var

ten he t a istelevat, luulisin kuitenkin että ainakin t oistai-

Seksi Ranskassa sekä ylhäällä että alhaalla riittää se-

litykseksi se että Jos nyt teh t ä isiin rauha, sama peli a lkai

si 5 kuukauden pää stä uudelleen. Jokainen jonka täällä tapaa 

on tästä enemmän tai vähemmän selvillä, huolimatt a siitä että 

löytyy tietysti nl1tl.k1n Jotka mieluummin näkisivät rauhan 

t a syntyvän Saksan kanssa kuin että esim. PuOlan vuoksi sotaa piden

netään VUOSikaUsikSi. 
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Tiedän että BEailS äSket t ä in täällä käydessään ei 

päässyt DALADI::R'n puheille. Sen sijaan Puolan uusi hallitus 

on päättä nyt inauguroida Tshekkian ulkopuolella eläviin tshek

kil" isiin uuden politiikan, joka j yrkästi poikkeaa ulkominis 

teri BECKin harj Oit tamasta. 
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Ulkoasi ainmini steriölle', 

elsink1. 
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13 . 
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Lähet än tät en lrunnioi t t een Ulkoasiainmini steriöl-

le r a,ort t ini ariisi s t a n :o 82 , j oka käsittelee aihet-

t a : 

eskust elu Italian suurlähettilään kanssa . 

UI 1'1 a4. 



! R I 1 ~ I SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salåinen. 

RAPORTTI n: 0 ew. 
Pariisi ssa p: nä .lIlAI'ras kuuta 1 9 

(J , 7 
Asia : eskustelu Ita lian suur-

l ähe:t.tilääA . kantaa· ........................... .. . . 

Raportissani n :o 46 tein s~lkoa eskuste l us t ani e lokuun 

5 p :nä, siis viikkoa ennen sodan puhkeamista, Ita lian t äkäläi-

• aen asia inhoit aj .n kanssa. Sanoin vaikuttl lmani tästä kes ku ste

lusta olleen että sodan syt tyessä Ita lian pysyttele nen puo

lueettomana oli ainakin teoreettisesti ja a inakin aluksi mahdo1-

lista. Olen sen jälkeen useissa r aporteissa kertonut vaikutelmis

tani Italian ambassaadist a päätyen aina siihen että ambassaa

din taholta ei ... koko tänä aikana ole kertaakaan annettu 

sellaista käsitystä et t ä Italian mukaantu leminen sotaan muka 

olisi oven edessä. 

Entistä selvemmin tämä käsitys minussa vakiintui eilen 

• käydessäni Italian suurlähettilään puheilla. jota en ollut 

nut moneen aikaan. Kesällä olimme pari kolme viikkoa yhdessä 

samas~a kylpylässä tavaten toisemme joka päivä, usein monasti

kin päivässä. Koko tänä aikana ambassadööri ei kertaakaan pu

hunut poliittisista kysymyksistä! ~i1en hän sensijaan ei miten

kään salannut miellpiteitiUin. tuntuipa melkein siltä että hän 

ikäänkuin 011 vapautunut. tarvitsematta enää. kuten koko täällä 

olonsa aikana näytellä. \ 

"'AKELUOH"'E: ... aJc.luohJ .... a1I.J. : 

T_ ........ . 
T ............ J. 1I.1k.1 ............. 1 ... 
EI ulk~ tIedo/tukeIIn. 
EI ulko ............... _. mutta ulk_ .. I ................ tIedoi-

tut ...... 

UI 1: A .. 
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Hän onnitteli ensiksikin buome a sii tä "~oitollisesta" 

(victorieuse) t av sta , jolla olemme t ähän saakka suoriåtuneet 

neuvotteluista Venäjän kans sa . Hän vakuutt i et t ä hän itse ja 

hänen rouvansa samoinkuin koko ambassaadi näinä v i ikkoina 

tar kkaan seurannee t tapahtumia SUomessa ja että kaikk ien sym

patiat ovat me idän puolellamme. Tästä peittelemättömäs tä sympa

tiani aisust a käv i ~ös v älillisesti ilmi miten a~bassaad1ssa 

suhtaudutaan 1 skovaan ! 

~n j ä l ke en siirryimme päivän t ap tumiin ~uroopas sa. 

Hän sanoi ensiksikin ~san nyt kärsivän t appioita "pohjoises-

sa ja etelässä, lännessä ja i däs sä". Kaikkialla , hän s anoi, 

Saksa ruo itselleen vihamleltä. än ei voinut käs i ttää HIT-

LERin politiikkaa altikumis s a - yhtä vähän kuin muuallakaan. 

HITLERistä hän vä ltti puhua, mutta sensi jaan moitti RIBB 

TROPPia, 

tyyppi, 

josta hän käytti sanoja~ "toisen luokan diktaattori

ilman suurempaa intell1genssUi. ja omahyvä inen" (plein 

de pråsomption). Hänen mielestään RIBBENTROPFin viimeaikainen 

• politiikka on ollut sarja kohtalokkaita erehdyksiä. hsinnäkin 

sikäli että R~~rrRO P v i imeiseen saakka ei uskonut .img1annin 

(aivan kuten 19141) ja Rans kan yhtyvän sotaan. Tämä kohtalo

kas erehdys teki sen ettäi suurta sotaretkeä l ännessä ole 

valmistettu. minkä vuoksi HITLER yksinkertaisesti ei uskalla 

hyökätä lännessä. Toinen yhtä kohtalokas erehdys oli luulo 

että MO skova antaisi sotilaallista apua Saksalle. 

Hän sanoi vielä nimenomaan ei uskovansa että ystävyys 

Berliinin ja Moskovan välillä kauan säilyisi, ei niin että 

ne joutuisivat keskenään sotaan mutts sikäli .ttä 

r,ys loppuu. (Ei ole tietysti 

na ajatteli niin, että siinä 

mahdotonta että hän ital1a1a1 .. -

tapauksessa aks.lia taaa ehkI 
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voisi korjata käyttöke1poiseksi l) ' 

_ässä yhteydessä hän nimenooaan sanoi ei u skovansa 

näjän haluavan sotaa eikä senvuoksi liioin uskov ansa että 

Lm uhka ~~itä sotilaallisesti, ollei kaikist l aske mist a 

huoli~att a synny jotain suurt a yhteenotto 

muualla , joka ha 'otta isi maai lman yleisen 

meihin päin. 

l ännessä t aikka 

ielipiteen kiinnon 

de lle en hän kuvasi tilannetta aivan kuten 

t anut edellisessä raportissaan, nimittäin s iten ettei aan 

tahdo hyökätä , kukaan ei uskalla turvautua teräsaseisiin, min

kä vuoksi koko sota saa hermo - tai kulutus sodan muodon jokai

sen toivoessa ja laskiessa hermojen tai kansan vastustuskyvyn 
x) 

pettävän v astakkaisessa leirissä. Tästä aiheutuu toiselta puo-

len että jos huomenna pitäis i ruvettaman rauhanneuvotte luihin, 

tämä olisi täysi onnettomuus, koska on mahdotonta tällä het

kellä löytää sella ista pOhjaa jolle voitaisiin rakentaa uutta 

3urooppaal Senvuoksi sotaa täytyy jatkaa muodossa t a ikka toi

sessa. Omasta puolestani olen ajatellut aivan samalla tavalla 

rauhan mahdollisuuksista tällä hetkellä, ja lisään että jos 

Saksan onnistuisi luoda aukko puolueettomien rint amaan es~. 

Hollannissa tai Belgiassa ei sotilaallisesti vaan myönnytys-

ten kautta tätä voittoa Saksa voisi. katsoen blokaadikysy-

mysten tärkeyteen Saksan kansalle, käyttää ~opagandallise.ti 

s iinä määrin Saksan sisäisen aseman pönkittämiseks i että se 

vastaisi suurta sotilaallista voittoa. 

x 
~ös Ruotsin lähettiläs uskoo kuten allekirjoittanut että 

llITLER ainakin osaksi wsyy toimettomana senkin vuoksi että 
hän ehkä tahtoo odottaa voisiko ... kOIDllDJD ' .upropagandalla 
jotain aikaansaada Ranskassa. Toiselta puolen b&n pitKä tätä 
kOllllIlLlD.istivaaraa. jota tosin ei saa väheks1lL. ainakin vielä 
sellaisena että hallitus helposti voi sit& hoidella. 
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~alat akse ni vielä ke s kust e luuni suurlähet tilä än kans s a , 

t ote an loppuva ikute lmanani että se t odi st i s e l vää selvemmin, 

mi l laisen kehi t yks en l äp i Ita lian v iral l inen ulkopol i tiikk a 

viime kuukaus ina on käynyt. 

Sähkötin lyhyesti t änään (n :o 75 ) t ä s t ä kesKust e lus-

t a , e i niin paljon senvuoksi että ke s kus telumme olisi tuonut 

er ikoisempaa uutt a va l aistust a t ilanteeseen, vaan senvuoksi e t 

t ä j uuri I t a l i an suurlähet t ilään esittäminä s e los t amani mieli

pi teet ans aitsev a t huomiot a . 

Lis" än että B.!Ubassaadin vanhi n neuvos, ' oka tänne 

l ostaan s aakka vuoden a lkupuolel l a on asunut hotellissa eikä 

ole katsonut olevan syyt ä asettua vak inaise s t i asumaan" 

l e an hakee huoneistoa l liainittakoon my "sk i n että Ita lian uusi 

ambassaadi, j oka on upeint a mitä t ä ssä kaupungissa o l en näh

ny t j a jonka yksin sisus tus on maksanut monia kymmeniä 

joonia frangeja, on s aat ettu lopulliseen kunt oon. Us kal lan en

nustaa että t arkoitus, joka saneli tämän amb as saadin oston 

j a sisustuk sen, nimittä in saada näytellä suurt a osaa 

seuraeläm.äseä j a os ottaa r anskala i sille miten maht av a It alia 

on, tuskinpa tulee osott autumaan vääräksi l aake lmaksU 

x x 
x 

Palatessani elokuun puolivälissä l omal tani, Jonka 

tin Iaakkoi';'Ranskaasa eräässä kylpylässä, l a itoin pienen ra-

portin sielli näkemistäni ofinban lähellä Italian raJaa. 

Tät ä raporttia en kuitenkaan koskaan lähettänyt, koska suur

ten t apahtumien vuoksi minusta S8 näytti liian vihäpätöisel

tä. IW.n ylempänä juuri on ollut puhe Italiasta, otan 

raporti sta tlhJLn pari kappaletta. Joilla mielestäni vielä on 
(... 

aktuaal1sta arvoa. 
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" Loma l la nähtyä". 

(19 . 8 .) Vi e t i n suurim:nan osan lomaani (15/7 - 15/8) 

Ka akkois-Rans kassa erää ssä ky l pyl ä ssä • 

äkemästäni j a automat ko j a vuoristosaa. 

t ulla erikoisesti mainituksi, 

Te in lukuisia kävely

ansaitsee mielestäni 

että t ä ssä osassa Ranska a 

autotiet tunnen e nnestäänkin nämä seudut nyt t eCl!llin ovat 

se l1ai. ssa loIs tokunnoss a ettei kymmenisen vuott a sitten 

l a ist a voinut uneksiakaan. f iet aanska s oa ov a t to sin yleensä 

kaikkialla hyvä t ja ennenkaikkea loppumattoman lukui sat, jo

ten Ranskassa ei tatvit a sellaisia lyksiautostradeja jollai

siin eräät muut maa t ovat olleet enemmän tai vähemmän pako

tetut turv autumaan. .b.ltt a tiet täällä päin Ranskaa s.o. 

lian r a jalla ova t nykyään sel l aisessa ku.nnossa 

a j atella n iiden palvelevan muit akin t ar koituksia 

turistisia. ienimpäänkin vuoristoky~, joss a 

että 

kuin 

e i a su 

täytyy 

pelkkiä 

kuin 

40 - 50 sielua, enee nykyää n uudenuutukainen tie, jossa pari 

kolme autoa .rinnan mahtuu kulkemaan. 

Ran s kan valtion autoliikenteestä saemat t u lot nousevat 

hyvän joukon yli SUomen valtion vuosibudjetin eli noin 4 1/& 

miljaardiin tfangiin, mistä n. 1/3 käytetään teiden lrunnossa

? itoon ja uusien teiden rakentamiseen, lopun (s.o. noin 4 

iljaarcUa Smk:1) jäädessä valtion kassaan. Tavalla jota täy

tyy kutsua taitavaksi, on tieverkoston laa jentaminen Ja kun

nostaminen samalla pantu palvelemaan strateeg isia näkökOhtia. 

TEistä on ehkä. parUmpana esimerkkinä. Italian rajan 

lähellä olevan Co1 de l'Iaåran'in (2800 m) Valloitus liiken

teelle. Tämä kohta 011 siihen saakka ainoa aukko sillä 

linjalla, joka kulkee Gen~ve-järveatä Nizzaan, seuraten pitkin 

matkaa Italian rajaa. Kaksi wotta sitten tllm!!. 8uuremmoinen 

tie, joka on luroopan korkein autotie. vihittiin tarkoltut-
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seensa . Eäv in siellä nyt ja to t esin turistisen autoliikenteen 

t äällä ke" ittyneen huippuunsa , ~tta aj att e leva katsoja ei vo i 

pääste sii t ä vaikutuk sesta e t tä s t r a tee g i s e t syyt 

kuitenki n l ähinnä. ovat tämän suurem.:noisen ja kalliin rakennus-

työn edellytt ~neet . 

Täs sä yht e ydessä kiinnitä n huomiot a vielä seuraavaan . 

Ole n voinut vuosien kuluessa lomamat koillani todeta , 

mitenkä t avattom~sa määrä ssä urheilu 

Tähän ~ a inakin osalt aan se 

s . o . 25 vuoden kulues s a , Ranskassa 

Ranskas sa on usva:nassa . 

to siasia että v: sta 1 1 , 

alkoholijuomien käyt t ö on 

vä hentynyt 50 (ranskalaisen kielenkäytön mukaan a lkcholijuomiin 

e i l asket a vi inejä )! Autoilu , pyöräily (joka erikoise ~ ti on 

lisääntynyt), partioelämä, joka nykyään on hyv in muodissa, k aik

kialla tavattavat camping-teltat y . m. ovat tästä lisääntyvästä 

urheiluharrastuksesta kaunopuhe isia todistuksia. 

x x 
x 

Eräs tuttavani on nähnyt yhden niistä lentolehtisistä , 

jo t ka kymmenisen ä ivää sitten saksalaisett lentäjät pUdottivat 

Pariisin pohjoispuole lle. 3iin" ei ole muuta kuin 

p~e 6/11 in exten so , ilman ko~entaaria . 

LOTFFin 
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R 1 1 i:) SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala in en. 

RA PORT TI n: 0 B . ~ j. 
ariisi s sa " 7 p: nä marr as kuuta 1 9 

1-:; 1~ 1,.1. 
• //)2. - 31 

As i a : SUomi Ranskan lehdi s t össä . 

Sen jälkeen kun t . k . 17 p : nä olin s alas ä hkeellä n :o 

70 Ulkoasia inmini t eri" lle 

sadö "rei l leen ohj eet oman 

ilmoit tanut oskovan ant aneen ambas
x) 

diskredito1miseksi , t äkäl ä i set leh-

det kuten t a ikaiskusta äkkiä vaikenivat koko o en kys ymykses -

tä . Luulin ens i ksi tässä piilevän venälä istä t akt iikkaa, s . o . 

että Venäjän t äkälä inen suurlähettiläs olisi s a anut "uai d ' Or 

sayn antamaan l ehdille neuvon olla k irjoittamaåta Suomesta ~ 

tään, ei hyvää eikä pahaa . Koetin myöskin Ruotsin sanoma lehti-

ettasean kautt a t ä tä epäilys t äni t arkistaa. en parempi kävi 

kuitenkin ilmi, ettei tään tällaista mot d'9rdre lehdiatölle 

ollut annettu vaan että UOskovan neuvottelujen keskeytyminen 

j a siitä. a iheutunut suv anto antoi lehdistölle iheen kohdistaa 

huomionsa toisiin kysymyksiin, lähinnä ollannin ja Belgian koh-

taloon ja sittemmin Saksan vedenalais- j a m1i nasodan uuteen va-

kavaan käänteeseen. 

Se vähä mikä lehdissä on ollut meistä tämän jälkeen

ålkakauskirjoissa ja sentapalsissa julkaisuissa on sympaattinen 

kirjoittelu meistä jatkunut 

tonta. 
x) 

on ollut kaikin puolin moittee-

Vala1sin tätä a&hke'*l. kirj eessä. Herra Ulkoasiainm1nisterille. 

JAKELUOHalE : 

UI 2 : A • . 

JakeluohJemaUeja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja I~lkai mlniot~Ue. 

EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukHn, mutta ulkoaalalnmlniot.rl6n liedoi

tultaIIn, 
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Tästä aiheutui ~ös että 

koasiainministeriön salasähke n : o 

kun 

21 

t . k . 3 

koskien 

p :nä saapui Ul 

Ranskan r adioon 

annet tavaa de entiaa ~skovan radion ja lehtien uutisista sem

:niukin SUomen hallituksen j a p lame ntin vä lillä muka 

t ä erimieli syydestä , katsoimme täällä asiaa hyvin tarkkaan har

kittuamme , et tei ollut syytä , kuten sähkeessäni n :o 2:77 sanoin , 

herättää uinuvaa karhua. Lehdet ovatkin tyytyneet yli.malkaisiin 

viitt auksiin ~skovan kampanjasta . Ainoastaan ksi lehti on mi-

m l i olen voinut t odeta, sivumennen ma ininnut • skovan valhees 

ta koskien hallituksen ja parl amentin suhdetta. 

?yttewmin tiedän myös , kuten toissapäivänä s a.1asähkötin 

(sähke n :o 278 ), että u lkoministeri ön sanomalehti j oston 

kö nimenoma an on kehottanut l ehtiä olemaan puhumatta ~oskovan 

radion ja lehdi s t ön l aver teluista ja valheista . Tämän hän on 

itse minulle sanonut. 

Tämä kymmenisen päi vää kest änyt vaikene inen , joka mie

lestäni on ollut t til l ise st i paika llaan , on tänään äkk i ä l op

punut. 

ilisiltana klo 10 tienoi s s a soit t i minulle eräs)' tut 

tavani Havasista. j oka on luvannut aina minulle het i il.Illoittaa 

j os j ot a in t ä r keätä me idän kulma.llamme tapaht uu , kert oen W LO

TOF?in eilisestä nootist a minist eri YRJÖ-KOSKISELLE. illä he t

kellä ei Hav asilla v i elä ollut tie to ja muualt a kuin !oskovaa

ta. Pyysin h eti puhelimits e mini steri V ALVANNEtta ja mini s teri 

tsTla soitt amaan Hel sinkiin, Jotta s aisimme oikaisun vielä tä-

män aamun lehtiin. Puoliyön t ienoissa l aitoin ~asin kansaa 

He lSingi s tä täten saamieni tietojen perustukse lla damentian, tie

tys ti Havasin omassa nimessä. MyöheIllll1.n yöllä soitettiin vielä 
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avasista j a kerrottiin , että He singin virallinen kommunikea 

oli saapunu t ja luet tiin se minulle. Tämänaamuiset lehdet 

vat t ä ten 0 e ksi varustetut myös kin meikäl ä i sillä tiedoilla. 

Useat, jopa useimmat näkyvät voineen vielä v iime tingassa käyt

tää hyväks een vi r a llistakin kommunikeaamme. 

Tässä yhteydessä haluan mainita, että koska useimmissa 

maissa nykyään on eht :sensuuri . usein on mahdotont a saada mi 

tään lehtiin enää i1 alla • 

kaikkien 

Kuten sala "hkeessäni n : o 

lehtien sympatiat selvä sti 

' SO t ä nään nainitsin, 

meidän puolellamme , 

ovat 

ja kat -

sotaan että kyseessä on uusi venä l ä inen yritys meitä x.ax in

timidoida, jotta suostuislmme uusiin neuvotteluih in. Rva TABOUIS , 

j oka puoliyön aikana vielä minulle soitti, esittää useitakin 

hypoteeseja päätyen si1nen yleisarveluun, että kyseessä on ve

näl äist en tava llinen tapa dramatisoida. Huomiota ansaitsee Per

tinaxin kirjoitus. Tehtyään selkoa asiallisesti neuvottelu3emme 

aikaisemmista Vaiheista, hän lopettaa kirjoituksensa sanomalla 

• että Sakaan radiossa äskettäin on TALnUa kutsuttu imperialis

tisen Venäjän jälleenherättä jäksl, jolle on palautettava sen 

taaarinaikaiset rajat. Sitten jatkaa Pertina: 

tomien maiden, jotka ehkä ovat lliaksikin taipuisat 

rauhaan ny.lcyisen talt accompl1'n pOhjalla (ItäValta , 

011s1 ehki!. syytä (Suome n kannalta) muistella tätä". 

Kun yUäoleva oli kirjoitettu kävin, aikaisenman sopl

muksen muk aisesti, tänään tapaamassa e nt . pääministeriä. Leon 

BLUMla. Tahdoin näet hänelle eslttää pitkistä ajoista 

mages sekä ilm1tuoda kuinka olen iloinen hänen lehtenaä osoitta-



masta suurest a ymmärtämyksestä suureen kysymykse emme nähden . (Tah

don maini t a että Leon B~ it se on kir oitt anut p ri 

ki rjoitusta asiastamme. jotapaitsi hänen lehdessään miltei j oka 

päivä rubriikin "Situation" alla nimimerkki XX on käs itellyt erit 

t ä in as i allisesti SUomen kysymystä .) 

J ouduimme tietysti het i i n medias res . Leon Bnn~ sanoi 

edelleen luulevansa, että Venäjä ei tahdo sotaa ja että se 

vain bluffaa. luuli eilisenkin tapauksen olevan täten selitettä-

• vis sä. 

Toiseksi hän sanoi seuraavaa. Kymmenisen päivää sitten 

hän kir joitti kir j Qituksen , jossa hän kombinoi Suome n ja Hollan

nin koht alot siinä :nielessä, että Berliinin ja 10skovan välillä 

muka olisi jotain sovittu . l~yttemm.in hän ei enää usko sitä mut 

t a luulee kylläkin, että jos jot akin lännessä t apahtuu , TALIN 

s iitä elposti profitoisi meidän t ahollamme kenenkään ehtimät t ä 

häntä kontrolloida. arallellismia hän näki tosin siinä e t tä Bel-

g ian suhtbutuminen o tLl antiin on tavalla an verrattavhsa Ruotsin 

• suhta.utumi seen meihin. 

Keskustelustamme oli kuitenkin kiintoisinta, että hän 

oi kes ä llä suositell eensa hallitukselleen Venäjän ehtojen hyväk

symistä muissa suhteis s a paitsi koskien n . k • . bal t ilaist a klausu-

11a. Kun tähän uomautin l öytyvän niitä, jotka pitävät meitä 

" syyllia1nä", koska tämän baltilaisen klausul 1n vuoksi neuvottelut 

Venäjän kanssa muka menivät poikki, hän huomaut ti 1) e ttei ku

k aan tiedä varmuudella. millä he t ke llä ALIN sy dämessään päätti 

j ohtaa keskustelut länsivaltojen kansaa umpikujaan, sekä a) että 

viime viikkOjen tapahtumathan ovat osottaneet , kuinka oikeutettu 

epä luu lomme oli. 



• • 

• 

• 

- 5 -

Puoli t unt i a kestänyt kes:,u stelumme kulki kauttaaltaan 

mitå p arha~ yhtei s ymmärryksen ~erkei ssä . 

x: x: 
x: 

le istilant ee s t a kirjoit an pi akkoin . Ki i nnitän tässä huo 

miot a vai n kahteen t ärkeään seikkaan. 

Ranskan ja ::;nglannin täydellinen koordinatio .kaikissa ei

sotilaallisissakin ky symyksissä , joka kymmenisen päi ää sitten 

päätettiin, on katsott ava t~loudå.lli:5eksi ::aginot-linjaksi . Ranska

l ais-englant i l aisen koordinatiokomitean presidentiksi on pantu 

erittäin t aitava mies Jean Ilonnet, tunnetun konjakkif'irman jäse 

niä (hänen kuo l lut veljensä oli naimisissa suomalai sen kanssa ), 

jota jo viime sodassa käytettiin tärkeisiin tehtäviin ja joka 

tuntee anglosaksisen talouselämän täydellisesti . 

Ranskan ne departementit jotka rajoittuvat Italiaan ja 

jotka s odan alusta saakka ovat olleet sota-aluetta , ovat muu

t ama päivä sitten rinnaste tut niihin muihin departementteihin, 

jotka eivät kuulu sotazooni1n. Tämä merki tsee sitä että pelko 

Italian tulemisesta viholliseksi on poistunut. 

Ranskan suunnitelmista uuteen blokaadisotaan nähden, joka 

tulee neutraalej a kovast1 koskemaan , en ole t ahtonut puhua Qual 

d tOrsaylla, koska minulla e1 ole ollut sen suuntai.sia ohjeita. 
x x: 

x: 

. S . On kuvaavaa että tämäniltainen Le Tamps varustaa 
Suomi-uutisensa yleisrubr11kllla "Venälä1s- suo alainen rajaselk-

ksus" - ja että· Se varustaa sanan "selkkaus" iSOlla kysymysmer-

killä ' 


