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Raportin kirjoittaminen tuntuu nykyoloissa toi

vottomalta teh.tävtUtä kun tietää, etta kestää kuukausia 

ennenkuin se satlJluu perille. sen laatimista vaikeuttaa 

sitäpaitsi 88, että tietää itsensä täysin eriatetykBi 

kotimaasta ilman tarkkoja tietoja sUta, mitä on tap!l.h

tunut. S\1OIIIl.laisia lehtiä emme ole saaneet marraskuun 

28 ~Vän jälkeen. Suomen radion tiedoituksia ei kukaan 

täällä voi kuulla. J(1tä itseemme tulee, 

ole radiota, jolla voisi kuulla muuta kuin .1apa.n11ais1a 

tiedoi tukaia, sillä sellaista ei täällä saa rahal..lakaan • 

Llhytaal.toiset, jo Ula Tol kuulla ulkomaita, OTat kokonaan 

k1ellet)'t Japanissa. Brälllä lahetyatö1llä on 11hytaaltol

ala radioita, mutta 11181llä ei ole aina tUaisuutta eikl. 

ahdoll1suutta kalU JIII11den luona. Vi1m8a1ltoina on tAldL

laisls8& lehdiaaä ollut ~emman uutisla suomesta kuin 

alkua1ltoina. 

UUden vuoden netamotolla keiaarin luona JqseU 

Bnslannin amba •• adööri Sir Robert CRAIGIE minulta . .10 eDDaB 

.JAKELUOH.JE. ... .. uohJ ...... I.ja: . 

T .... III_. 
T ..... I ..... ja II .... ..... _ ..... ........ . mlnlaterlOll •• 
EI u ... ~ tIedolh*aH ... 
EI u ... om ......... _ mutta • ____ 1 ......... tIedoI-

tubIIoI. .. ,." 
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kysymiä8n seikkoja, oliko 8uomal.a1sten onnistunut hl.Y1ttu. 

MUurmennin rataa ja katkaista Pietarin ja Durmannin YI.

Unen yhteys ja oliko minulla tietoja Suomeen saapuneista 

n.paaehtoisista, oliko niiden joukosaa itali ala1siakin. KUn 

eräät muutkin vlrkatoverini olivat tiedustelleet minulta 

naitä ae1kkoja, lupasin koettaa saada tietoja asiasta, mutta 

huomaut.in samalla, etten ollut varma pldettäisl1nkts niiden 
1) 

antamista JIIlhdollisena. CRAIGIE kertoi, että Englarul1.s ta on 

1Ahetetty suuret määrät sotatarpeita SUODen. Englannin hal-

1 ... :;US arvelee, ett.ä SuOl!l1 kykenee vastustamaan venal.l.isiä 

talven ajan. KeVääseen menneasä olosuhteet voivat ~uttua. 

Skandinavian maista ainakin Ruotsi ehkä silloin voi osa1lis-

tua sotean. Englannin suurlAhetysttsn sihteeri HENDERSON, Joka 

on ollut Helsingissä useita vuosia, on sanonut minulle, että 

"XIlglanti luul tan.sti tässä tapauksessa voisi lähettu. jouk

kojakin SUomeen." 

JI1nua on jo kauan askaraittanut pelko, ettemme 

pääse erilleen aodasta ennen suurvaltain Välisen . sodan lop

pum1a ta. Jla.hdollista on sekin, että _stein tahtoamme jou-

4lIDII8 osa111s tUllllan Jielseen sotaan. Voimamme joutuvat al van 

uuwtetu1kal 30s meld1ln on taisteltava vuos1kausla yli'Yoi

JIIlla ta rtholli.t.a vaa ta an. 

sucm.n Ja T8Dl.Jan Välinen aota oli ensi hetkel.lä 

lanai~lloUle epaeclul.line, koska se jUleen asetti niicl8D 

ratkaistavaksi JqsJ1ll1icsen miten n11de 011 auht.aucluttaYa Ve-

1) JIlD1at.r1ö ei hal.UDIlu1ib.an antaa lqallQial..... olevia tie
tOJa • 
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näjään .. SUomm armeijan urhoollinen ja sitkeä vastarinta on 

kuitenki n kokonaan muuttanut tilanteen. Nyt on SUomi se, 

Joka suojelee koko pOhjois-Eurooppaa Saksan liittolaiselta 

Venäjältä. Englannill, joka tuntuu huolehtivan Norjan sa

tamis ta enemman kuin Norja itse. on täysi syy olla tyy

tyväinen saamaansa odott6Jllat tomaan apuun.. paitsi Ruotsin ja 

Norjan taistelee Suomi tosiasiallisesti myöskin Rumanian, 

TUrUn, Persian ja A;f'ganis.tanin puolesta . En ole sodan 

Jälkeen kertaaJman tavannut CRAIGIE' a ilman että hän on 

'Vakuuttanut minulle, että Jokaisen on otettava hattu pois 

päästä suomalaisen edessä. ~tta länsivalloilla on toisel

lakin tavoin hyötyä tai s telustamme. Siitä yleisestä suuttu

IIlUksesta, jota Venäjän hyökkäys suomeen on kaikkialla he

rättänyt, on huomattava osa tullut Saksanldn osaksi. Eräs 

nils tä ameriikkal,ais ista sanomaleht1m1ehis tä, jotka tulivat 

tapal1lll!.an minua venäläis ten hyökät~yä suoDen, kertoi mi

nulle, että hän oli jo SUomen ja Venäjän välisten neu

Tottelujen aikana sanonut Englannin suurläbetystölle, kun 

tämä tiedusteli häneltä miten saksalaisvastaista mielialaa 

Yhdysvalloissa voitaisiin nostaa, ettei siihen olisi mi

taan VOimAkkaampaa keinoa kuin se. että Venäjä hyökkäisi 

SUomeen. 

Sillä, mitä edellä on sanottu, en luonnollisesti 

halua ~elm)'l. aita su\&'ta hyötyä, jota meillä itsellämme 

on siitA. että caaa etUJllllle on käynyt yhteen Enslannin 

_aUmanftl.lan etujen kaIIS s&. Tarkoitukseni ei ole JQ'öa

ka&It ollut ldeltl& ,.~.1aten vapaaa1elisten ja kanaanftl-
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taisten aatteiden 'Vaikutusta mol.emplen läntis ten suurvaltain 

yleiseen mielipiteeseen ja sanomalehdist()()n, jotka ensi bet

kestä asti ovat osottaneet mll1e myCStät~toaan. Tosiasia 

on Joka tapauksessa se, että Suomen ja Venäjän vlUinen tais

telu tällä hetkellä on edullinen länsivalloille. 

SakSalle on SUomen ja . Venäjän VIlinen sota sitä

'Vastoin epäedullinen. Se olisi vielä Yoinut tarjota saksal

le etuja jos Venäjä olis i saanut helpon voiton. Silloinhan 

SalaIa olisi voinut toivoa, että yleinen rauha sen ja län

tisten suurValtain Välillä saatai81in solmituksi ehdolla, että 

Saksa avustaa niitä vastustamaan uhkaavaa bollevismia. NYt 

on kuitenkin saatu nähdä, ettei punainen armeiJa ole niin 

Voimakas kuin lUultiin. Knglannilla ja Ranskalla ei ole 

1öI.nUn halua solmia rauhaa tällaisella pohjalla. ";ros VenäJä", 

sanoi Ranskan ambassadööri ~-HliNRY eräänä päiVäna minul

le, "olisi tietänyt, että Suomi kykenisi puolustautUDl&n 

näin hyvin, ei se olisi ryhtynyt koko sotaan. PUnai sen ar-

..1.180 "prestllssl" on mennyt." 

että Jos herrat HITLER Ja von 

Olen itse 

RIBBIN'l'ROP 

Yakuutettu slitä, 

olisl 'Vat sen 88.-

Y1ata.et, ei 80daata Jll7öakään ol~si tullut mitUn. Venäjän 

ar.1J.. ei voida enaa kä,-ttaa kovin pahana peloi tuksena. 

Joa BnS1aut1 Ja Ranska Jll7öbemm1n joutuisivat sotaan Venäjän 

kauasa - ll1ka abdOl1isuua myöaJd.n on otattan huoa1oon

on Sakaalle Ja VeBlJUle eri ttain epl.edul1ista, että SUOld

k1n GIl aousaa .enäJän kalllsa. 

atellytb, etta .llme_laiat_ lehtien Ued.ot s11 ta, 

et te! SaDa saa.. Ja .... san ~1a_ koDtl1ktln a1ka1.~ _ 
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la asteella balunnut ryhtyi. 'l&l..1 ttajlksi. O'ftt olleet oi

keat. Eraiden saksalaisten lehtien laUSUDllot s_oinlO1in 

Berliinin radion esitykset ovat jokaisessa suomalaisessa 

herättäneet katkeruutta. Vaikksitin eräät meikälJUset lau

sunuot samcinkuin eräät la1m1nlyOnnit - aellaistakin on 

sattunut - ovat vo1naet herUtäa tyytymättömyyttä Saksan 

ullanpitäJ1ssä, ei Saksan. nykyinen kannanotto ja asenne 

kansaa kOhtaan, Jonka monissa piire1 ssa on ollut vallalla 

enenmän ystävyytta saksalaisia kohtaan kuin missään muual

la, ole Saksalle kunniaksi. Kun Saksa on antanut vapaat 

kAdet Venäjälle saada eräat toivomula3ansa taytetyiksi, tai 

ei ainakaan ole ka1a3onut voivansa vastustaa n11 ta, on se 

osaltaan Johtunut Venäjän yli- ja SUOmen allarvlo1m1sesta. 

Nyt on tilanne 

käynyt sel vlks i , 

otettava huomoan 

s1kali toinen, etta Berli1nil1ekin lienee 

etta SUOmen armeija on tekija, Joka on 

yleiata asemaa arvosteltaessa. Luulisi, 

_tta Saksan etujen JllUkaista ainakin nyt ollsi koettaa aaa

da Venäjä luopumaan aellaisista vaat !muksista , joihin Suo

a1 8i voi suostua. Se yleisen arvonannon menetys, Joka 

suaaen lqaJDIYksen vuoksi on tullut ja tulee saksan OSaksi, 

.. rk1tae. reallpolitilkankin kannalta katsoen jotain. S.n 

aeikan. että Salillaa all4oll1sesti on antanut joitaln lupauk

aia Ven&Jaue, ei p1tais1 olla mhlkäan esteena, auu. 

~rll1n1 on t1hankin asti ol.lut sita a1elta, etta JnmItau

a1asakin tapahtunut p1enamp1k1n tilanteen ~utoa oikeuttaa 

taJdellls8ll. Jamnaa lIIU.1ltoksen. 'YenAja e1 ~1ene .... BRl.ll

n1lle 111ttol.aiaena JIlta arvokaa aika .. tuetajana Pta 
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peLattäva kuin pari kuukautta sitten. 

lI1nulla ei ole mitään tietoja sUtä, m1l.Laisia 

Suomen ja salcsan hallitusten nykyiset UJ.lt ovat, mutta 

Luulen, että raul?-an aikaansa8ll1aeen Venäjän kanssa vaadi

taan saksan painos tusta. ArVonantosyis ta Venäjä ei luul ta

vaati oLe halukas siihen. KUUSISEN "balii tus" on esteenA 

sekin, mutta toistaiseksi kaikesta päl.ttäen ennenaikaiset 

tiedot s& w.ngitsemisesta osottavat kuitenkin miten eHti

kin voitaisiin pllsta. 

Luet tuanl adelläole 'V8.n tulen kys yne eka! i t

seltäni minkä vuoksi olen kirjoittanut seikoista, Joita 

muutenkin SUomessa harkitaan. Ainoa syy siihen lienee se, 

että ajatukset alinomaa kiertävät samaa asiaa • 
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Venäjän kysymyksestä. 

l'ämän ohella lähetys tö kUnnioittaen lähettää 

Minis teri ölle 7 kappa letta tälle pä ivälle päiVättyä 

raporttiansa n :o 2 • 

n te: A" 
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Tokioon aakettäin saapunut '.L\U:k.in uusi suurll.het

ti~äs :rerid 'mK ~i Varsovassa kanssani kuusi vuotta. Kun 

hän sielU olletlsaan osottautud tarkkanaköiseCsi huom.1oitsi

Jaksi, katson ~evan syytä _inita hänan minulle esitta

mistäan ajatuksista. 

:rerid Tmt on sitä mielipidettä, että auurvaltain 

Välinen sota tulee loppujen lopuksi päatty.aan siten, että 

Venäjä on se. jolta hl.v1aä en1 ngngn .. on hyvin kysymyksen

alaista voivatko Englanti ja Ranska pltILS. kiinni kannas

taan, ettelva.t ne solmi rauhaa. ka.ns~ssosial1stisen su
aan kanssa. HI'lI.ERin Yaikutus ja arvovalta ovat Iqllä 

neet vahEll.tyä, mutta on erehdys luulla, niinkuin erä~ä 

tahoilla ualcotaan, että saksan kansa a.1noe.ataan odottaa 
1) 

tUaiS1utta vapautuakseen hänestä. . Xi ole epäilystakU.n 

aiitä, etu aaltBala.lset, englaatllaiset Ja ranskalaiset 

1) BelgSen .uurlJlhettlllLB POR'DJ(JMII GIl l17öaId.D. usein 
_OllUt .Suulle, että b&J:L pitILS. b7V1D. p1D.tapuol.1sena 
kl.81tJ'stl., dta SIka.... 2 1a1le1s •• aa 1öul..-.t
auudeaaa -.o1ta1s11ll odottaa ",UA.DlDImDWJta • 

...... uohJ-all.ja: 

........... ..... ........ ft.-.llMD... • ...................... ....... T ... I ...... 
T ........ Ja ...... _. __ ............. mlnletwlOlle. 
EI .... _ ... dL ... *- tIedoituk ...... 
I!I uIkornllld ... *_ mutta ........................ tIeIIoI-

tubIIot. iiii·ä;·.·.:· .............................................................................. . 
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kaikki toivovat rauhaa. KUn Englannin ja lianskan. maaraä

ville piireille on kaynyt selVäksi, et tei HITLERin kukis

taminen ole niin helppoa ja niin nopeasti saavutettavissa 

kuin on toi vot tu, on hyvin mahdollis ta, et tä 

kesta huolimatta ruvetaan harkitsemaan rauhan mahdollisuuk-
1) 

sla toisella perustella. 

Silloin joutuu itsestään päiVäjärjestykseen kysy-

mys Venäjästä. Venäjä on osottautunut samalla kertaa im

perialistiseksi ja kommunistiseksi. Sen rauhe.nrakkaus on 

ainoastaan ollut v-cilheelli.nen naamari. se on vaarallinen 

naapureilleen. Venäjän kysymys vaatii slis ratkaisua. Tätä 

ratkaisua helpottaa se, että on osottautunut, ettei se 

ole niin vahva kuin miksi s itä lUultiin. Saksan hallitus 

on jo luultavasti huomannut, ettei Saksalla ole liitostaan 

Venäjän kans sa 8i tä taloudellis ta enemmRn kuin muutakaan 

hyötyä, ml on kuViteltu. Tähän asti ovat Englanti ja 

Bamka aina koettaneet ylläpitää ystäVällisiä suhteita Ve

näjaän, josta ne toivoivat lilttolaista itselleen. TS.mä 

on ollut Venäjälle eräänlaisena garantlana Saksaa vastaan. 

Solm1essaan sop:1Jm.tkBensa Venäjän k&ssa ei Saksa luultavast.i 

odottanut suoranaista sotilaallista apua, Venäjältä. vaan. 

on se ens i aijassa halunnut turvata. itAraJansa niin. 

niiden. puoluataDdn8l1 aitoia! salala.l.aisia joukkoja. l'ari4 

T.IK on sitä m1el.tä. etta saksa olisi aillo1n hyvtLn81. ftl.

lI1B uhrauaan V8Idljän. jos se sillä tEmoin voisi saada 

rauhan. 
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tuntuu minustakin 

IIIlhdollis uultsia. 

nYkYään sellaiselta. 

että Venäjän kysymykae~ 

järjestely joutuu päiVä järjestykseen. Tiedän Varsovassa ta

pahtuneiden keskustelujen perusteella, että l .änsivallat 

aina ~änneet esim. Ukrainan erot tamista Venäjästä, koska 

se heikentä isi tätä. Puola, joka alkuaan oli itsenäisen 

Ukrainan k.annattaja, oli sekin myöhEllllIl1in tämän a ja tuksen 

vastustaja . S11le oli käynyt selväksi. ettei s e voisi. 

Johtaa 35 miljoonaa kä si ttävaa Ukra inan kansaa. Sen sei

kan, että kaikki ukra inalaiset nykyään ovat 111 tet yt Ve

näjään, pitäisi helpottaa tJlmgnk1n kysymyksen ratkaisua. 

Jlinun on Tokiosta käsin mahdoton seurata kysymyksen yksi

tyiskohtai s t a kehityst ä, mu tta olen 'Vakuute t tu Siitä , että 

ukrainal aiset emigrantit nykyään koettavat voittaa länsi

valtain kannatusta suunnitelmille en. Suomen nauttima kunni

oitus on tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan ennen. 

S11 tä Johtuu myöskin, ettei meidän käsi tys tamme Venäjän 

kysymystä harkittaessa ilman muuta sivuuteta. Suomen dip

lomatian olisi syytä tarkoin seurata Ukrainan asian kehi

tystä, sillä Suomen oman turvallisuuden kannalta oliai 

slluokkai sen tärkeä tä, et tä Ukraina saatais iin eroi tetuksl 

Venäjästä. Olen Jo vuosikausia: koettanut vakuuttaa, että 

luulo, ettelva;t ukra~a:iset kJitenisi itse hallitsemaan 

i'tselän, on täysin aiheeton. osuustoimintaliikkeen keh1tp 

on käsi tyitseni mukaan hJU.nä merkkinA joDJam kcaan kJ

..,.ta bllita 1.u...... l'Uolan lIkra1naJ.a1sten ke.lcuuda... 011 

1iId. l.11ke palJOIl Uh1 ttyne-.pl ku1n puQ].al.a1Ä_ Uekuuclu-
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sa. Saks a on ennen osottanut su\.U'ta harrastusta Ukrainan 

asiaa kohtaan. On tosin mahdollista, että sen ulkoasiain 

Johto tällä hetkellä haaveilee siitä, että koko Venäjä 

joutuisi sen siirtollSaksi. Saksan lienee kuitenkin ennen 

pitkää luovuttava tästa unelmas ta. Kommunismin vallalla olo 

Ve~jällä e stäa. Saksaa, niinkuin jokaista muutakin Valtiota, 

saamas t si alla vahvaa taloudellista vaiku"tusta. On senvuoksi 

mahdollista, että Saksa ennen pitkää palaa entiselle kan

nalleen Ukrainankin kysymyksessä. 

Ferid TEK on vakuutettu Siitä, että kun, niinkuin 

hän arvelee, Venäjän kysymys sodan jälkeen astuu päiväJär

j.estykseen, niin "Suomen alue l aajenee hyvin suu=ast i." 

Suomi on osottau.tunut olevansa paljon vahvempi kuin mita 

kukaan on voinut aavistaa. Hän ei o~e ainoa täkäläiaistä 

diplomaateista , joka on lausunut tämäntapaisia ennustuksia. 

Perid TEK ei anna. kovin suurta merkitystä Baltian maissa 

ole ville vanäläisille sotaVäenosast.Q1l1e. Sa!ts a on nii.n voi

Dilkaa VeIlAJään nähden. että se helposti voi pakottaa Venä

jän S~een Viemään pois näihin maihin tuomansa Joukot. 

Perid 'mK ei katso. että terTitsisi pelätä, etU! bo~levismi 

pa181.ai vallalle. Saksasaa. Salcsan osanotto Vanajän kysymyk

sen Järjestelyyn e4al.l.ama1n1tul.la tualla edellyttSA luonnol

lisesti, ettei kgmmnnistinen vckutua pääse 8iel1l. JDU.rU.vak": 

al. 

Niinkuin Jo ennenkin> ole huomauttanut, e1 minulla 

01. aitun UetoJa siita. aita S&ka&ll Ja SUC-n lallitua1iell 

-.1U1l åp.htui ~a18-"'DlU.UsteD. DeUvotteluJc. .'nna ,Ja 
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venäläis ten Joukkojen hyökättYä Suomeen. Tiedän. että 

eräissä saksala isissa lehdissä on lausuttu ajatus, että 

Suomen olisi ollut suostuttava Venäjän vaatimuksiin. Oli-

siko lii an.. rohkeata adellyttää . että Saksa toivoi. että 

Venäjä sodat päätyttyä tulisi pakoitetuks i jälleen luopu-

llE.EIl Suomes sa saam1 ~ ta n eduista? Tuntuu n:ab.dottomalta 

te.1la, etteikö Saksassa ymmärrettäi s i, että sille on epä

edullista, jos Venäjällä on käsissään SuoJlZl n ja Baltian 

maiden rannikot. 

PUolan ambassadööri RO~ on vakuuttanut minulle, 

että hän on lru.ullut "erää tä varmasta lähtee s tä" . että 

SakEa olisi yllyttänyt Venäjää antamaan Joukkonsa hyökätä 

SUOlIIeen. Tämä olisi johtunut siitä , että Saksa oli aa-

vistanut, että Suomi kykenisi vastustamaan venäläisiä. 

Venäjä joutuisi täten riippuvalsemmaksi Saks asta ja tulisi 

pakoitetuksi suuremmassa määrin ottamaan huomioon Saksan 

toiVomuksia. TIDrlB. selitys ei tunnu minusta uskot tavUta • 

Politiikassa, niinlru.in elämassä yleem>ä, monimutkaiset se

litykset ovat harvoin oikeita. 

TII.1l.ä hetkallä. ei kukaan voine varmuudalla sanoa 

mitään sodan päättyessä vallitsevista olosUhteista ja ti

lanteista. Se mitä edellä on esitetty eI sekään ole muu

ta kuin selostusta Jhdestä tällaisesta mahdollisuudesta. 
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..... .IOp.1mu..!h........... ... _ ..... ........ .. ....... .. .. 

Japanilaiset O'Yat .10 kauan harjoittaneet lcalu

tuata Siperian re.nn1lc01l1a. KnDB n ftn&laia-Japan11a1ata ao

\ele 1905 auoritti'Yat he taata 'Yeroa VenaJan ballitukselle. 

Portamouth'in raubaDaop1mukseaaa haill. nt.8namaan tunnuatet

ti1n o1lteua kalaatulcaen herJ01ttamiseen. ~8sa sop1mukBeaaa 

e1 lcu1 tenkaan 1IIJLr1telty Jka1 ty1akohta1sesti IIl1ten, lIl1asa 

Ja a1l1a ta'Yoin Japanilaiset voisivat barJoittaa kalastusta. 

DDen 'Yi1me _a1lma1l8otaa e1 tamI. ee1ltka antanut aihetta 

er1koiae.pUn ri1toihin VelllJan Ja Japanin v&lilla. nlkeu

elet allc01'Yat _sta aenJalaen kun bollerikit olivat otta

neet ~al.lan kl.a11naa. ftIII. Johtui ennen ka1klra.a eiUa. 

etta lIeu'Yosto-V_aJI rupea1 1tse barJoitt_an kalastWlta 

EaatabatJcan rann1lcoilla. VUonna 1928 aola1ttiin .alempien 

.m.4_ 'fIUilll erikoinen lcal.aatuata koak.na aopimws. Joka 

pohjautui PortamDuth l 1n aopt.akae~ UUÅ8n aop~en 'YOi

.. a.o10&10 IIUrIttl1n kahdelcaaJcai 'YU04ekai. Sykaylll 1936 

011 Jo aonttu aopt.lkBen uud1ataa1aea\el. Jam YelllJIn bal-

1it_, ftdotell DI1h1n a1lto1h1n aolaittuun aat1koa1ntel'Di-

"AKELUOH"E, 

........ _~~.l~.L ................ . 

UI., A'" 

...... Iuohj.m.llej. : 

Ta.allin.n. 
Ta.alllnen ja liolkoi _ ........... ...... miniot •• illlle. 
EI ulkom .. eduduk .. n tiedoiluk.iin. 
EI ulkom .. edu.tuk ..... mutta ulkoaalalnminloterl6n tledol

tukaiin. 
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sopbmkseen, Jt1e~taytTikin ratUloiasta: aita. ftsta astI 

on tlmA kysJDl18 , iheuttanut alituisia riItoja • 

.Tapani on kaiJt1n taToin koettanut saada tata, 

sille el'lttUn tAr.lceata .lcyaJlllfsta jArJastety.lcaI. HauT08to

Teaaja puolestaan on koettanut ~ttaa ryhtymAsta asIaa 

~8TIin n~uvotteluihln v.edoten ~ta erilaist.pIIn teko

syihIn. Se on 1IIl. Tl1tannut siihen, etta JapanIlaisten 

erikoiaetujen tunnustaainen tietUsl v.ajan korkeuao1keuk

den rajoi ttalata . ja etteI Portamou.th'in aop1.llua antanut 

lapan11le o1keutta 1 tae _11 ta, .11la 8eudllin sen alual-

8et aalsl~t ~rjoittaa .Icalastus~. Se on mTöa.lcin vaitta

nyt, ettei se se1.lc.lca, etta Japanilai8ille .lcerran 011 an

uttu 01ll:8us .Icalast&a Jossain pai.lcaasa, Tiela tietanyt. 

etta ne aina saisi~t nauttia hyYIkaeen tat& o i.lceut ta. 

Bclelleen on tehty au1stutukBia Japllll1la1stell kalaataa18tapaa 

~ataan. VUonna 1937 htlouutti LITVINOV, Joka ailloin 011 

UlkoaaiaSnkomm1 8saarina. ette i VenaSI TOinut ryhtJl. neuTot

'-luihin ennenkuin 8~e oli aaksettu pOhjoia .antlurian 

Dutat 18 n luowttaa1a e8ta 811le tUleTat 8UOri tu.1c8 et. l'IOnna 

1938 Ol1TG _lqpi_ ftltakuntien ~1t niin Jt1re&t. etta 

Sapanilaiaet leh4et ubkadnt "eaaJaa a04alla, jollei aaiaa 

SlrSeatettaiai. ..lJb Ja puolen kuukaclen .lcestane1den _1-

ke14en neuTotteluJe. JIlte.m ~ekirJ01tett11n TlhdD1a huh

tlku\Dl 2 pl1ftD1. 1939 aopblla. '!II& 'aopiJlua 011 a1klU 

eclllll1n8ll "e_Jllle. etta np..s. 011 ollut plkolteUu uele

.. koll41n .,.GlatJlllAll aen waatlllubU... lI1kI Jolatu1 aUta. 

_ta kalutuaJaaua1 alDa buIlt1kuuaa.. John Zapame 011 
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l) 
tarkeatA aaa4a ula sar3eat~.en _J:IIloll1at.an plan. 

1'0ulukuWl 31 pI.1.... 1939 80l.ll1ttU 80pbaa IlOJ_U

wa e4el.11seen. ~1lcols1a Jke1 t718kohta1aia tietoja 8.n 81-

sallöstA e1 ole &IlDettu l'8paD.1n ~.h41lle. U1koae1a1ll1l1ll1ate

r10n antaass. 1lIIo1 tukaessa sanota an. et ta tarkol tuka el1& 011 

ollut pltkAa1.kaiaen aopimulasan a1kaal1&a~nen. laUtta se 011 

oaotteutwmt _Julott01llf:b1. 011 seJI'fUoka1 t~tt7 aopblaan 

TUoden ltestaTlSta • 0 d u S 'Y 1 'Y e n d i 8 t a. l'eJII.j.. on 

ku1tanld.n antanut nblenOlUl1sen suoatUllUkaeua siihen. ettA 

'YUOden ~940 kulues.. sola1t&an pl1;k1a'kain_ aop1mus, joten 

lq81J11l'ata. koaIt:ft'ia nMl.'YOtteluja tullaan edelleenkin Jatke.aaD • 

.JapaD1 puolestaan OD tar JODllUt "hJ'Y1" pal. 'Yeluka1aan" , jolden 

tulokae_ OD ollut. etta IIUltlukuo .. saa l'enajalle 'Y11ul

a. 81"I.D. 6 miljoonaa jeD1.. (n.70 aUJ. 1Ik) Jlantlurian rau

tatlen ~uo'YUtukaen .st1kkeeksl sO'Yitusta SWIIIIIIlat&. l'elll.j .. 

puolestaan 81tou'tuu oa~an Japan1sta Ja .-ntlukuoata ta'ft

alta, Solda vw on fthlntab 2/3 aUta l'ahuu..ata. 

mua _tllIkuo auon ttaa l'elll.jl.lle. 

EalAstuata';~tlurlu. nutatletl. koekeYlc QaJlQ'a

te. sarjeatllllDea · cm atk1a oaoltuJta.... aUta, ett.. Apu.1ll 

S- l'eIlI.JI.Il ~1t oftt p«nIl tuue et. LU111_ laa1 teDk1a, et te1 

t&atl. 018 YieU sntl. -tai. kDrta p1tk&lle _uY1l. Sollto-

~aall.. Dluaata.. ko"'Ya pltkle 1kahea aop1-ka-k1D 

_11m ... ,.. _1 Wottaa Aaria _saab1_, pallllat .... 

DD:lata Jd1atl. .alat_ 1r:;J.,.,biatl.. Sotta b.1P"''' ratlal1-.... 
1) Vertaa lihat,. tön raport. t.i 

a:o 16. 14/IV 1939. 
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C (J 

~ln antI' .ar.aovan .. baa8adöörln Y8r14 !IK'ln 

D1m1ttlm1nen maansa edu8tajaksi ~e on aiele.tan1 llOu •• a 

nllte.... ollut onniatunut vaalI. ftraoftastl olonaa kautta 
, 

'tunt.. ltoI.n hJYin Itl.-KW.'o.opan k7~et.. !l&a cm 81t1.paite1 

ollut IIUJlsa !lelU tuIta_ JaaeneAI. Ja ennen varaouan tul.o

aan TUrkin auurl.l.hettUlaDa Lontoo •• aI' K.eakuateluJa.me kulu

aa.a b&n .on .1mllle aiellp1teenaan lausunut, etta 011&1 

Glttl.ma.tönta, etta llDa1ftllat Yl1alDld.n aaatai811n klait

tama&l1, 81;ta Vsajan k7SfJ1111l oliBi Jallue_ l_juucleaeaan 

..ata.... ratkaietukel. Il. olial _ta_ ,..aI-YwlaD, .ttl. 

pat tai aakaal.au ta, on. 1IT00000n ole.a.. ftDl.ll.1aea yaanY 

'!R on 8&OII.Ut minulla, 81;ta Jaa Bn&lantl 

...... Jall.ta .... t ao4aD .eaaJa& .. ataan, ~k1 on walai. 

rpt,..aan tai.telllllll. _tan-.ta Dapla.n _ren ~la1lla a.

tldUa .. _ Y1~n1 tuta .-r .. ta lta&l1paln ul.ottuftlla 

1ItaJa11. &l.ella on 7Il- .... noin 40 II1lJ. llaDkea turk1A

aaku1a1a lraDaoJa. :n-lI&1a7Pll1u .on. n.114ea bakuude ... 

"'la --_ ..... teasu DldttJD71;I' sa, alta .,alltaa 

.JAKELU.oH.JE I 

"'~linea. ......... ...... ........ .. ........................... . 

•••• 4. 

..... IIIOhJ.m.II.J.: 

T .... 1l1nen. 
T ..... II ..... ja 1 ..... __ ................ .. mlnl.t.rllIlI •• 
EI u",om~ tledollult.Un. 
EI ulltome ........ -. mutta ulltoaelalnml ........... tIedol

U+8IIn. 
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tJkraiDa.... on ha'Vaittav1... aielllk1n. 1:'-'Dln1ate1ata ko

koonpantuJa ball1 tuks1a a.uutaan tai ayr Jaytetaan ..aulla 

tavo1n JoDlrun vuoden vallaaaa oltuaan, koalea .aann0l1iaeat1 

osottautuu, että De toi.inneaaaan uettavat kaDael11aet DI.

kökohdAt koanuniatisten e48lla. hrid TBK'1n BD&,ann1n am

ba ... qOr1n aRAIGIBn k:aDa.a 'U.I.llä kaJmAt aalaa koab_t 

keakuat8lut e1vat ole ainoaataan rl1_1ka1s1a puhe1 ta, ft&Il 

on l'8r1d '!'BK'lllä tallOin llUkanan BD&lannin Inte111pnoe 

Servlcen l'enaJän ftl.taJrunnan kaDaallbuua- Ja uaatOolois ta 

laat1a1a karttoJa. !BIt 8&1101 almtlle, että ltaaplamaeresta 

ltunp1.1n V .... Jän ftl. takunnan alueella asuvat Jamaat 'YDlal

ftt ka1kk1 JIIUOdosta. ptel •• 1l ftltlon. 

Slw.nnen _ln1ttakoon, että hrld '!II[ II&rttaa 

o18'Van 'Vakuutettu aUtä, että sw.een vlela kerran tulee 

kuuluaua. alue, Joka kas1ttas. ltUolan nl.'me.nk1n. 

Zoa lana1ftllat e1vat ola ftlmilt Juliat_an 80-

taa Ja ratkaise.an VeDlJan lqaJllllltl, tapahtunee taaan kJ

sJlQben ratkaisu seka_ kautta Ja aVulla. HUDkuln ... 1t..8 

raportiasan1 .Wts1n, ... 0 1 .e tapahtw. 81t_, .tta Sak

... raaba DllenD1n Ja Ranskan kuMIn solmitaan vtIlI.Jan 

kuat.aDllukseUa. IIltta VtIlI.Jän ~J178 'YD1 tulla ratka1stubl 

ai1iellld.n, ette. s. _aparl_1at Jll4e.s. saksan. lmDB.a ha

Jottaftt se.. hr14 'fK on kertonut Il1Dulle, .~ s __ • 
UlUtua on kulunelMi:L 'f'QOs1an a'keN ehdottanut '!UJd.Jl laal

lituJtqlle li1ttoa .... JU .. taan. JI11nJtu1n Ue48tun $eJd. 

.. 1ö&ll.aU_ eb40takaen ~enalda."'II&Jan he1kantl.ld.nea Ja 

baJoa1nen on ~ 1a kla1tlJalen __ an e4e11eak1a &ID. 
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etu3en mukainen. saksaa: ..antoleta_lie_ta a.e •• ta 301Ltuu. 

että bglennin la RaMkan lal •• tot YOhat a1na kat.lca1et.a 

.en Jht8Jdet el1rtDaa1hin. S*aan on eeJm10kal koetett.aft 

saada ftet1ketta muualta. ennenkaikkea Yen&j&lta. BITtER'ln 

",1n KampP1aeahan .. on auoraan e8llOttuJd.n. sataa 011 

pako1 tat tu eol.a1Daan .op1.akaenaa Vedjln kans.a e.taalaIe .. 
" 

ei ta 111 tt_etl. Bnglen t1in ja Ranskaan. ltlm ltu1 tenlt1n ne 

am. jotka ennen. puhuint .~ puola.t.a, etU . Saksan etu

~- _ke1eta on. et.ta Vena3" beiltent}7 ja etta .. la. Uk.

r&1Daata aIlocloetuu lta.ainen 'Yaltl0. eclelle8Dldn. OTat ole-.. . 
_.aa. ei ol.e aitaln awa uskoa, etta saltsa lopullis •• tl 

011.1 luopunut alltuperl.1eesta euwmltal.JDastaan. 

lUa- ~ aika_, 30llo1n yksi .ai.lJaanhlsto

rlan .1aUtOriltltaba.1.ata lehcl1ata on ltaIntJm&8sl.. 01 ... 

luultU'aati lta1kld lu-ttOJllat kerrat lt7srneet ltaelt&zame 

a1ata noka1. suo.n ltanean, 30lta haluaia! e1&& rauhaas., 

0Il k.aDnettan DJk71eet ltar.1IIlk .. n.ea. lPlltI.pa •• 8Ild.1l tapa-
'1' 

lika.... Oll niin, että elllll.n YOl YOltt.aa a1noe..taan •• , 

Soka 0Il ~ pauamaan a.a alttl1ltal. a.a.ta alottee.ta.ae 

- ol1a1 r,lLt,.et t.aiateJ.uun, 30lta n)'t _bdolll.eetl 

pUttn koko "-&J&Il JI7Iq1a_ Yal.tlllmnnan baJoaa1ee. - J. 

__ n. ~ ~ t1Ile.leuuden.. Zok. taJeulal.... Oll 

aet soton_t 0Yat. ~ eIltlDaet __ t.ako~eua _utta aaaftt

tila lu.u... bAl~tc.a kamal_ katta DIrD •• n_. 
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~1A .uurllhett.Uaa Perld '1'.11[, JOka 011 kaIIa

•• 1 kuusi yuotta Varaon88a, Jos ta bI.n lahti .eta Yia. 

b..hlkuun u8Id.paikkel11a. on kartonut minulle lb.tl. 

ta Puolan Tlu.a1kalB18 ta tapahtUll18 ta, jo.tka 0 .. 1'. Id.el.en

kllntols1a ei ain08tae Puolan .. an n)'ttamm1.n JQ&lk1n suo

_ b..18torian kaDalta. Niinkuin tunnettu, 011 Sakea eh

dottanut PUolalle 111 ttoa YeDl.JU .. etaan. pUolan 011&1 

luonnollise.tl ollut annettua saksalle POaIrell1 Ja sob.le

eia, .atta .e 01181 8.aut korTauat. lUeta. Yerld '!BK:'ln 

kaaltJII oli, etta BIlCl: olla! ehkI ollut .1m1B t&b.an, 

.altt. bI.n ei _aut preei"n~tl IIlSCICKI' n Ja maraalkka 

JrmZ'-SIII&Y' D kaJua tueta. . eb.40talr:e el le • PIL8IJJISIa. Joka aikoi

-_ oli -.-p"ut sakaan kaa ..... ftA _Mln Ja avGakin kaaUtl, 

n.1.t 1aDal ... Uat .,1 •• '" 1'. __ 1'._ PUola aluellla" kae-

~tt.a.lutta. - Del-tl .1 .... ollut 811_n aitout1UlU'-

.JAKELUOHtIE I .......... .J-maI .. ja: 

T ... ..... 
T .......... ja 1 ..... . _ ................ ... mlnl.teriOll •• 
~ ~ tIedoIb*eIIn. 
E' ulkorn d ....... .-tta .......-.-, ........... tIe1oI........ 
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man - oli te.hnyt sovinnon HI'l'LER' 1n kBll.88a 801.'-1la 

nonasressiopaktin. PILSUDSKI' n puolalaisille antaa kehotus 

oli ylläpItää hyvU auhtel ta saksaan. BECK' 1n 011s1 :rer14 

'!'EK1 1n mielestä pitänyt olla jOhdoDlDlkalnen ja kleltäyt7& 

oleDllsta kauemmin u1kom1n1sterina. aika ehkä 011s1 pakotta-

nut muut seuraamaan häntä. PlLStJD'3KI klal tt1. että puolan 

aaema oli va ikea kablen vo'-Jclraan suurn1.lan Välillä. sen-

vuoksI oli aen tolsalle puolelle luotava sallainen &8ia1n

tila, joka belpottaisi painostusta. Venäjän _hdollisimman 

suurI hajottaminen ja PUolan kaDssa l11tossa olevan Ukrai

nan lwainen oli hänen ppitimyksena.a.n. !'erid 'l'BK kertoi. 

että PlLSUIlSIa oli puhunut hänen kanssaan sUunnite1.DUat.aan. 

PUolan ~assa 018_ ambaasad!Hiri. kreivi P01"OCKl ehdotti 

vuonna 1935 'l'Urkllle 111ttoakln VenäJU vastaan. PILSUDSIa'n 

kuolle88a PUOla menettl Johtaj ansa. Jolla 011 kylliksi kau

kon&k6isyyttä Ja auktoriteettia Viemllln suunn.1t8lJ11msa peril

le. !'erid TlI:K kertoi minulle itkeneensä kuullessaan Pn.~ 

SUDSU'n kuolemasta, sillä hän aaVistl. etteI taman. työllä 

olIsi voimakasta Jatkajaa. !'erld TJ!:K on ftrIIA S11tä, että 

PILStman 01.1.a1 tahnyt lilton Salme kaDBsa VenäJU .s

taan. "Joe l11 tto oll&1 tet1" • sellO 1 bI.n lIlinulla. "ollal 

VeaaJä tallä hetkall.L baJaannustll.asaa ja PUOla pyatyssä. 

ve_Ja ei 

Puolan Ja. Saks_ yhteistä hyökkJ.ysU". 

Per14 tBK'in ~elesta PUOlalla oliai ollut aita

k1a UIl.... snta a1l.å .... tueta lalhdesta aldolllsuud.ste 

1all1ia aota S___ ••• an Dm .. ei lteakalll uknnut, et" 
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se ~1a1 puolua1autla laluam11l. lm1Il ue13f. latulrautta. Jar

s.t.kIIa RYJrZ:-SIIIGLY 011 s_ ltse _OllUt Per1cl 'fIaP Ula latIl 

tbA oll taJny't tIIpa.-aaa b&DU _iDakuun alkupuolella ell

Dell varaow.ata llLhtaun. a1n1.ttakooll a1~1l_, etU Sekaall 

ambasaaclOörl TOIl IIOLmB ol.1 .-an aikaan scomtt TBlt' Ula, 

etU sskaala1 set Joukot tulnat Talta_an mam 6 viikos.a. 

IlD.n _DIl.Usten .... tua1st& asiaan, 011a1 kai Puolan _1-

t&&inan keataJlTtldn Dl.1n kauan. 

• Lopuksi par1 aauaa Puolu: ulkopoll t11kaat.a BECK' 1n 

aikapa. Pl.Qaa1al111l8ll ariaiel.1a}'J'd8IL aihe Puolan Ja l&lls1ftl-

1ia.1n, ennenkl"1kDa Ransku, ..al1l1a 011, etu Puola kieltl.7-

q1: ao1 • , • ata n.a. 1t1.pakUa. '.l'I.t& k78~atl. koakeY8t ri1dat 

JatJtuhat waaikausia. BBCK 011 t&7alll nkuutettu ailta, etta , 

ftDI.lJ.1aet kl.7ttl.1ahat tilaisuutta h~eell Ja p1t1.1a1.t 

Puolan lta1ec 08&11, Joe he aa1.1~t tulla .inne "auttaJina". 

Luulell, ette 1 _PIan "bi ..... kaUan ranakala1stakaan, Joka ei 

IQ'GIltl.is i, et 1ia l&na l.ftl1ia1a ba111 ~ tsn luottuals VCl.JUIl 

• 011 111&111n8l1. BBCX kasi tti IIJ'Delt1n Idten ftlkeata RUIS __ 

Ja Dslannin oli an1oM. '-boP ata apua Puolalle. ~18IL 

OIasta puoleatani a&nuttuko PUola koakaan eau eatiUa 

J1IIlttaaa. 

liiti. tw.ee Puola ki.t.toon _ta 'fIekkosloftk1&1le 

apa 011 .. 1aald ta .e, ... te1 k u k a • 11 Puol.... bal.~t 

a1U .utu. 'fIIIIL JoIatui __ UlkOa .Uta, etta tlakit 

oUT. ~an ~ ... n.to-veaJIIl .ua_ 804.. aUra. ~ 

taoet t1la1 ... tta ~ ... ~ _.'-et. paolalala • .t. ..... 

Su. __ sa, lI1Ma '- 'tal.t1o oli .... , _eil-lIsoMa 
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IJ,lkeen, ei aen P78t Taaa p~ ollut _luiollln8n. ..

pmi..ftl.Uot saksa, lJDIIari ja Puola ol1ftt lra1kld. _h ...... 

p1a kaDaal11auuawl.Uolt& ku1ll 'l'Iekkoaloftk1a, joe. deid.t 

eiUt edes olleet emaa1at&l.l.. S. DOpeQ.8, jolla Saksa 

ftlloltti PUolan, joka larl.teDldn 011 hyvin paljon ftllvempl, 

.i te. uakottavaksi, .ttä puolan antamalla avulla olisi 

ollut :ratkaisevaa merkitystä. Ll.DSivaltain hidaa aodankäynti

tapa ei 01.181 voinut eatu. saJtaaa _lloi ttaJllasta sekä PUo

laa etta 'lIekkoslovalt1aa. Venajä ei sitäpaitsi varmaankaan. 

01.1s1 PYSYDTt "ldlttiDä poikana". ;r08 PUola olisi edeltl.

paln aavistanut tulevat tapahtumat, o 1.18 i sen politiikka 

'l'IekkoslovaJc1aan nahden _hdalliseati ollut toineD - m1kIl.i 

s. .i olisi pitl.nyt itselleen edulllsempana yb4essä S~ 

kausaa bajottaa Venl.jän ftltalDmtaa. po1.1tU.la18aa on yleen

aI. ftiData sanoa aita oliai taplhtunut joe tul.naiIQua 

olis1 ollut edeltl.päin tunnettu. 

Ult., etU BlICK beDkilökohtaia1sta 8Tiatl. ol1ai 

aJanut politl1kJraa.a, on 1.1.v1mm1n sanoen ft&l'I.. .roJca1n8ll, 

jolta tuD1öee bl.Det, tietaa, dta bI.D on i ...... all1nen alea, 

jolta on kaettau.t ~~.a .aan tunata pUolan tule.l

aauUa. Dka t1etl.l., ei~tkCS .es..at puolalaiset aTaa-a

.... kadu a1 ta, ette 1 pUola noatUILUt salla.. nt.kea&idla 

~ll1lt 
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1 palvan& 1940 • 

Ulkaainls te ri .&RlTA. p 1 tl eduskunna8sa helmikuun 

1 puvana eos1mmälsen puheensa, lOSM hAn käsitteli .Japa

nin ulkopolitiikkaa. Teen seuraavasaa selkoa puheen 8i8äl-

löstä. 

MUTA. sanoi al.uk8i olnansa iloinen 811 ta, että 

ba.nella oli tilais.uus puhua .Japanin ul.kopoll1 tti81s ta 8uh

M1sta, silll v. 1940 on kulunut tasan 2600 vuotta val.

takunnan perustamisesta. ~apanin ulkopolitiikan palmllrlnl on 

olojen ftkauttaminen Kaukaa .. sa lUssI. Tlmän tapahduttua 

koetetaan saada ailalaa kanaainvaliseen o1keu teen perustuva 

rauha. 

ninan q8JlDIDell r.atka18u tarkoittaa .Japanin la 

UIldell Illmm 'W01a!en JhdistlUldsta, niin etta aaac1aan hI.

Yitetpal ka1kk1 .Japanin vutaiaet Ja kominternla kannat

a_' lIl1lmtukaet, Ja perustetuksi uuai JarJeaty! rta-
.. lu •• , Joka toteuttaa uapur.ull8lat&!llden., lhte1.en puo-

1.1l8tukMn Jtoa1n.llera1a ._tIlan Ja !!l4!lliaen taloudelUsen 

.JAKILUOH.JI . .....eluohj.rnall.ja: 

...... . ................. ftJlll.llnm. ........ ... ........... . T ..... I'-. 
T ..... I ...... ja 1 ....... .................. .. mlnl.tarIOlla. 
II ,,1It-..duetu"- tledoltukllln. 
II ulltOOi ••• d ..... _. mutta "lItoulalnmlnl.terllIn tIedol. 

WII8iI. 

••• A" 
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Iht.,1atyön. Ja)lemm1Ua .alUa on sntä iloita sUta, että 

nlnaasa on muodostettu uusi keakusballltus WANG CHING

WEln Johdolla. Zapani puolestaan tulee kalkin vo1m1n avua

taRaan sitä. Tarkoitus eI ole loukata .u1den valtioiden 

o1lteukaia ja etuja. Päinvastoin zapani DAleee mielellään, 

että Kiinan kauppa kebittll toistenkin Kaussa 

sijoittavat sinne _roja, a1kILli on )qspl7Ueseä puhtaasti 

taloudellista luonnetta olevat suhteet. Kiinassa käynnissä 

ole '98 t sotilaalliset toimenpiteet O'98t syynä siihen, että 

on ollut pakko ryhtyä er1nAis l1n raJoituksiin, IlUtta DämI. 

poistetaan sitä mukaa kuin olot aäAnnöllistyvät • 

• a n 1: • u k U 0, johon Zapania J'hd1stä"fl.t naapu

ruus- ja sukulUauuas1teet. on nopeastI lcehlttyn,.t ja 011 

tule ... sa s~i Itä-~sla8sa. 

Zapanin ballltus on aina koettanut parantaa suh-

teIt&. 

taaiata Itä-Jaalaa... sel?-JalJaaen JDm IIOlsplen _14.en TUit 

0_ t tulleet par_m1 ul, Japani Jr1 ttU Y1re1llä olevien 

kpPllSten käytan.nöll1s8I1 ratkaisun avulla aaa4a Japanlla1s

ftDlnas_t auhteet aet.vit8tp.ke1. II1tä --.tlukuon rajoja. 

koebvi1.n er1a1al1ankailn tulee, aol.m1tt11n viime aJka7n& 

'IIl.11'aIla. Zoal1llt\1aa1öa ut.l on ~1Ikuon Ja _&Ol1&n -

lln_ a.taa1o laMIttanut ratkaista: ft.taqa~st&~J(oIagDhaA 
1) 

pllrlaaa. 

1) .UDlrnl n aahk01ttn JIln1ateriOl.la 8:0 9 22/I-40 -.01 
JIII't. wtnll_. dU. · lIIln 1.1DI1e., dU .... q.JIIIJb
ntbS. '-'"- ~1a ..... ttallrt o_t IQ'CS*lA .1t
t 'D __ "Mat to1.ta1.Hka1. 
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.Japanin luIll1tua DeUwtte:l.ee parl .11ala. V8Dl.jln balll tukea 

a.a. .Uta, etta n1lII1tettl.1s11Jl a.ta.101ta ratDia_tm 

ka1kJda antiukuon Ja VeDAj!n -.al1a1l. raJoja mekana. rii

toja.. .Japm1.n J. l'en&JIn VI.l1lla Muyotellaan IlJkJUn kaup

paaopiRlllB.st., Ja .Erl'.i. a_01 to1_ftuaa, et'" Deuwttelut 
1) 

Johta1s1yat tncl7ttaft&n tulokaeen. 

etta kalaatusta koakeva. pspUnen aop1mua •• ata1s11n pUU-
2) 

tJke1. Velll.lUa1ata suhteista puhue.a.an MUTA. lopuksi 1111-

.ui toiYalllUksen, etta lIeuyosto-WeD&.1& lalc1caial aekaan"tlDlUta 

pohjoia.... S&ballln1.a. ol.vlen teollisuuamns.ssioi4en ... 1-
}) 

o1h1n, .mtta1al pol1U1knanea ninass., joss. s_ kanDat-

ta. Jap!.n1la.lnaataista auuntaa ja rup_181 a:wuat&aaan lta

Aaaian ranban turvaamista lleensl • 

.J._h auhteet Sake.an ,ta Ital1un. Oftt tulleet 

luo t'tamukaell1seJlllll1k si ant1kom1ntern1aopbllkaen .0la1m1sen Jal

b_. .rapani on aJ'flati kiitollinen III.1den .aiden kansoil

le Ja ball1tuks1Ue n:11d~ oaottaD..ta .,ö"'tunnoata .1-
heata kDIco ninan lIjr!J!p!en a1kaua..4J .JapniJl puoluatua

JOl1tUkka kaa1ntern1a ft8t&an Plau .wlt1aa1u.tto.ua. se kIl-

1.) lJllme1nhter1ön lraupal.lla .. oaaaton n. pI'll'kkö .TAIUm'l'Q 
.. 1.~ellh~1 ~ "'DUU., ette1 bIlIl 1l8ko, 
.101. 7:'::~lvt omdatuYG. 

2) 'Yenaa lOet~tOn ft}IOl'tti .:0 " 20/1 -40. 

3) Kp~ GIl klYlh1Ul- .ja Glblama .. lo1ata. 
4) .a!'.l .. • ..... t .'jmue p et. .rQ"gUJ, GIl ~ _-

.... Uetoa s-a .... 1I&.1an .ttal.ta nIltaia" n1-
- ... ., .. u.... .... ... GIl .,au_tta .e, lIDa aat-
al,juea ,...... a,uat.a &eb.. .Sa Itali .... 
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too, .opWS01m:lD8ea UIdlIl pol.It11ka1l 1can... jatklnastI 7l.lA

pIta& Ulle1.sll. suhteita antfk cwp1Dtern1aopblJlalen allek1r~olt-

taja~1tioiden kaDeaa. 

!D&lmn1sta puhu .. aaan ~rrA. •• oi, 8tta l"ap.aD1 

on koko Kiinan kriisin ailama ~ ~itaw.naa .aadak-

.een sitoi!. oikein arToatue..an .,k11 11a tll t1l.!UUletta. D. 

".ASAJU 1IlBU"- tllpau8, jolloin eD8laJat1l.ainen aotal.aift otti 

japanilaisesta uuJtae.ta 21 SIIta- Jca.naala1ata, on ol.lut 

alaan ld.riatael'n .,l.-pien maIden ~ej", .Ul.. J8p8n1-

la1..1ata tuntui 1oukkaa'ftlta, et1öl. •• ·kotI .... 1 .... • t.a.

ten rJhdyttl1n tIlla1seen tot.8npitee.ean. Mksta nelDO

tellaan par'aikaa 3& koetata_ pSMt.. tJ7clTtt .. vu.n ratkai-
1) 

suun. 

ae1.Jtl.kuun 26 pai-.n& aariikalt YhdJ!ftltaIn ~1-

.. .mol irti laIappasop1Jlu,ka ... a ;T8J)!n1n luas •• , Joka on 

ollut ~1aasa wou.ta 1911 alkaen. SH1lA 011 se, atta 

Mhdott1in kl.7ttaa ut.a. tom.npId1tta pakotwlkainoua erl

DI.181in u101.h1A Dlhc18n. Jotka OTat Jh1ie7ueaa It11Dan kJ-

8JJIPBen kansaa. l"Ipan1.n J1'ltJ'kaet ... cla: aikaan \1\181 .0-

pllRa al_t onn1stuneat. ..rtt& . YhQnalt&in ball1tus on 

kuitenkin pl&ttanJt, etU J!l!n1lal.at ~t toiataI.eka! 

1) .,... _ttul _ftlla .arel1a, IIltta aiDa.taan noin 
5 -.nuiJa _1iJaLn pUad ;Tuota .. n _taaata (n11Dlm1n 
UIll.a a~ • ... 1~ 'tarJoa.·). l"a.nn al_t o_~ 
.r1t1ö&1Jl .uSa Jrqmda.taan.Ja 71elMa a1el.lp14e oa 
,.at1iamrt IIalllt1*aa .ula ... p1.tet~J- wpadta
.ta ta. uaea~ paol.uet Oft~ l&be~ Ylle., a41aataJ1ua 
D&1..s.. ....lDdp .. OOllkla paa-- ..... ~.~--. 
.... 01]18_ oa •• ~ M1a nuaJatau. &1'-. _ta 
"c1_U1I1l.e~ .... u_t wpubl . - "'a1a1ae~.,jotka 
.1.~ 01. ftl..allhla nD1'lU __ ~Telu'" 
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naut 1018 kaupp!l!opim.ukB en ~llle takaaa1 a etuJa. SUhte i ttea 

k1ristJDlinen on siis toista1:aeJali salltu ftl.tetylali. .ARITj. 

ftltuutti uudestaan, ettei ~apan1n tarkoltuDe. 01.1ut saa

n.ttaa W)nopool1..-a Kiinan ~ldD0111a. Sen sotllaall.i

setld.n toimenpiteet ovat _tIln kl.ra1naet .. nftOksi, etU 

se on koettanut ottaa huom1OO1l .nide w.l.101o14en kaupalll

sia etuja. .Tapsin halli tue on lITödt 1D _lJai8 barld 108e

aan, olisUm joissain tapauk8laaa annettava korvaustald.ll 

Qlkgmealaisille niiden Jolta he 0_10 

kars1neet kJaJlllkaeasl. olenen. tom.nplteiden ftOksi. sopi

-*se1oon t1l.anml .Tapanin ja lhdJ8val.ta1n YI.lllll. on epl.-
1) 

edul.lineD, koska kaupalliset suhteet karsivat slitl.. 

HJit71aten. _!keiden olo. uh1öelden w.lllteaaa .T"apa

n1n halli tue tekee ~i ta 8IIS a ecl1s tl.lkaeen kaupall.l.un 

suhteitten keh1tptl.. paitsi V8Dl.jl.n ja lhclpftltllln ~

wtel.laan .1!pJ!.sop1lllukBeata !JOSkin BaDSkan, Italian, In41an 

88ldI. .eida Ktall.- ,p ][esk1-Alerl1kan wl.101olden kaalaa • 

BJllltus on panuat _stalauaelta D11daD w.ltlolden kauppa

politiikkaa ftatalUl, jotka o_t koettaneet e.t.U. ja val

kauttaa jepanilaistelt tanroiden tuontia. 

LopaJad. .tBIU kosket tall puh ... saan BuroopllJl D7-

Jq1st& tllaDll8t1a. .Tllpan1n llallltus 01.1 1lIK>1tt&nut heti 

1) Klhalmha 01.-. II1n1sterlölle 1laolttazmt. pel&tl.1.n .Tapa
R1a sa JIIIl. t et ta kiellettals iin raudan, puuv1l1an Ja 
bensiinin tuoD:tl e11Ul8. l'apenflala1.sa leb41s" on 
ue1n azmettu JDIIII,rtla. 8tu. -.rl1kan jJ1"kkI. kuLta 
wl aihetta Jpen-,-. -...u .ta xeuoeto-Yen&jlll 
.uUI.. ,. .. t ·'k .... ld.et tipl.~GU plt&Yl.t aita 
ahdollis8lla C-,,1reepl .:0 &,l.6/X-40). JI1,eleatan1 k&7 
aI'lAJl pahe_ta kaS. t.akta 1lId. ftnattatn jJ1"kkI. WJI&
l&1na.tc.1l k&U.. / 



• 

• 

6 -

sodan alkaessa, et ta ;rapani tulisi oleaaan puolueeton ja 

omis t8Jlll.aJl ka!ken huomionsa Kiinan kysymylal en. ratkaisulle. 

'!'arkoi tus on edelleenkin pysyä täll!!. kannel.la. "Luullaan" , 

aanoi hän, "että nykyinen sota aiheuttaa jJTkk1ä muutoksia 

Euroopan yleisessä tilanteessa, aiitä riippumatta, miten se 

päättyy, ja että sen vaikutukset Kiinan kysymykseen ja 

Itä-jasian vakaannutta.m1seenkin tulevat olemaan valtavat 

(tramendoua). Hallitus, joka seuraa sodan kehitystä vaka

valla huolell.a, on päättänyt ryhtyä asianvaat1m1in to~n

plteisiin ollakseen valmis. jokaisen tilanteen muutoksen va

~alta." Kansainvälis.tä rauhaa ei voida ylläpitää useastakaan 

syystä. "Eik.ö tama", kysyi ARITA, "suuressa maarin johdu 

s11 ta, että. jotkut val.tiot koettavat ylläpitää epäo1keu.tet-

tua s t a t u s q U 0' ta rotuun, uskontoon, alueeaeen, 

ks..ppaan, maahanmuu.ttoGn tai muuhun toisia pois sulke_an 

poli ti1kkaan nahden, tai muuten koet ta vat kayt taä vu.r 1n 

yllval ta-asemaansa?" Todellista Dlai.lmarauhaa, joka perustuisi 

Oikeuteen, e1. voida aikaansaada ennenkuin on tarkoin tut

kittu kaikki sodan syyt ja poistettu pahan alkujuuri, min

ka jälkaen kaikki uaat voisivat löytää oikean paikkansa 

kansojen perheessä. "10m nyt EUroopauaJan yhä en .... 'n kaa

.. toho uude jUjestykaen aikaansaamise.ta, ja Ita;-.u.&lan 

uutta jArjest!"stä ,jatlmftdl toteutetaan, nI.~tu sUtI. 

nllnltu1n olla! erlttain .opi.... hftJd. ltaetutldsteluun. 'l.'ILl

la1sell.a hetokella tlmDetaan aal_DIII1n kuin ennen Jdt-. 1i&r

kelta. aeUllia.t "lk aknbc1at. 41plomatl.... 0 ... *'.-
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Brlitl lausuntoja saksan 

suhteesta Suomen ja Venljän 

väliseen taisteluun. 

T8m8n ohella lähetystö kunnioittaen lähettää 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päivälle plivättyl 

raporttiansa n:o 7 • 

Ministeri: A _ ~ 
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:KrIs J'apanin ulkouia1aa1niateriön virkamiehistä 

on t&ysiD l.uottamukae1.l1sesti - pndaD ettei edes J'apan1n 

suo.ssa oleval.l.e llJlettlllälle aiD1 ta asiasta - lukenut 

JII1nul.le J'apanin Berl11niasl. ole'V8l1 suurllhettlläan ulknm1-

Disteriölle Tokioon l.I.hettaman slLhkeen. Suurlähe ttlläs lau-

suu, ettei Saksan viralli8issa pl1ra1asa olla tyyt7Y&1aU 

SU~n Ja Venajln v&liseen sotaan. Sb&D on ol ... s& kol

- eri syyti.. 1) sota on talou4all1sesti epaeclul.l1nc Sak

aalle, koska se uittaa sen kauppaa VeDlLJän Ja SUolll8n 

kaDssa. 2) SaDan em.iJan upseeristoaaa tunnetaan lIJöt&

tuntoa SUOJdS kohtaan. 3) Saksan kauan l17ötatWlto on aa-

110111 SUomen puoleUa. 

bakuat.ell.eaaan1 joku aika 5i tteli salasm auurla

battllaan, keurul1 0'!'T'1.n lcan8aa - ena1adLiae. kerran 

8Odaa. aJalliaen jUJaaen - bvcwppt1.D h&Delle, eua SakaaIl 

ol1.a1 lI1.eleatan1 pa.1Dost.ettau. ve.jan balllwata D11.n, eU. 

ae luopusi 'laatia.ta .-Uta sellaista, Johon _ II1s

.... t.apllllale.aa '901 suostua. DDraall OT'!' .ataal, etu. 

.JAKELUOH.JE I ~I.je: 

.... .... . .. .. ~~l,,l,.~.-!P .... .............. ....... .... ... . T8ftlI ....... 
T ........... je 1 ....... .. _._ .... ........ mlnl.t.rWIIle. 
EI u._ ...... "'_ tIedoItublln. 
EI .... _ ............ mutta u"' .......... iNetwIOn tIedoI-........ .. , .... 
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neuvottelujen kuluessa olimme osottautuneet taipuvaisiksi 

huomattaviinkin myönnytyksi in. sanoin tähän, että o11D11le 

neuvotteluissa menneet niin pitkälle kuin voimme mennä 

saattamatta itsenäisyyttamme vaaraan. Onhan luonnollista, 

et tä pieni maa koettaa viimei saen asti val ttää kont~1ktia 

vo1maldtaan naapurin kanssa. lIe tunnemme hyvin venäläiset 

Ja tiedAmIIIB. että sotUaallisesti tärkeimpien paikkojen 

luovuttaminen Venäjälle ol1si ainoastaan ollut ens 1mma1nen 

askel vapautemme kadottamiseen. OTT vastasi. että hän on 

vakuute t tu siitä, että Saksan hallitus tarkoin seuraa ti

lannetta ja harkitsee välittamiamahdollisuutta. TImA Johtuu 

hänen luulonsa mukaan seuraavista syis tä. 1) Saksan ar

meijan upseeristossa tunnetaan myötätuntoa suomea kohtaan. 

Suomm politiiltka ei ole viime aikoina ollut sane kuin 

Saksan. mutta suhteet upseerien välUlä ovat olleet hyvät. 

"Sotamarsalkka MANNERHEIMiaban on meillä pidetty melkein 

yhtenä meikaläisiata" (1). 2 ) llia1lmassa tunnetaan suomea 

kohtaan myötätuntoa. 

~eskustelumme kuluessa sanoin hänelle m.m., etten 

ollut käynyt tapaamassa häntä. sUlä Saksan sanomalehdistön 

... oinkuin Berliinin radion lausunnot ja suhtautuminen mei

hin olivat loulitanneet minua. O'l'T 1_su1 tolvOJllUksen, että 

benldlökohta1set aubteemD pysyisiVät entisellUn. Tokiossa 

011 hyvin vaikeata kuulla Berliinin radiota, Joten hän 

verrattain larvoin kuuntelee sita. Jlita lehtiin tulee, 

olivat ne viime aikoina ottaneet yhtä paljon suomesta 

kuin venaJaltakin. '!'aalta kl.a1n minun on 'ft1klla arvoatella 
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missä mU.rin tI.mI. pitu. paikkanaa, autta tie aan , ettei 

ainakaan - l118illB. lllhetystössä ole.an Deuteche .illpmeine 

Z e i t u n gin kirJoittam1stapa tee ketUn iloiseksi. 

- En malta olla ottamatta tIl.hän erästä kohtaa 

yksityiseltä saksalaiselta saamastani kirjeestä. Kirjeen kir

Joittajal.la ei ole mitu.n poliittista _ asemaa. KUn lcirJe

kuoressa kuitenkin on täydellinen osoitte.ni .ieläpa rans

kank:1elisenll. Ja kirje on ollut salcaal.isen sotae.nsuurin 

tarkastettavana, on ae mielestäni lI1elenldintoinen. Kir jee.

sä sanotaan m.m. "Teidl.n k.ansanne 'kay tätä llJkyll. ylivoi

maista v!hollista vastaan taistelua elämistä Ja kuolaaasta. 

Mbnen saksalaisen menestyksentoivotukset seuraavat suomea 

raskaalla tiellä. Toivon, ettette ole Jllllllärtänyt Väarin 

_idän aanomalehtielllDl8 lausuntoja y. m.. mitk:l. ovat uuden 

tilanteen pakollisia ilmauksia. Tie4ll.n, että olette ennen 

pitän~. arvoss. saksalaisten saavutuksia ja saksalaista 

mistä. Pyydlln Teitä edelleenkin tekamU.n sitä. suomellek.in 

koet taa rtelä he t.k:i, jolloin se vapau tuu vierais ta sorta

Jlstaan. Per a.pera ad astra" suomi taistelee oikeutensa 

puolesta Ja olisihan paholaisen v!litto, ~ei oikeus lo

pulta .01ttaisi. '1'Oi.oen, etU saatte taman kirjeen, pu

ri.tan hangeesa !eidän kattlnDe para1mm1n ·onnentoivotuksin 

itaellenne Ja kansa1lenne." 

P.s. - sen..fl.lDen k1m e48l.l1.ol.... on ldrifolt.ttu, 01_ 

84eua.1.Jl1tul1öa -tUanl.tan1 oTapmdn ulJme.ela1 na1ntatartaaa 
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kuullut seuraavaa. .Tapanln. Ji)skon.aa ol.tmP. suurll.he.~ö 

on tledolttanut, että Jl)akonaaa ole ... rtalIaa suurll.he

t.)'Stön sotllasasIamiea oli I8kBttain kaynJt Roc.a:eaa. .a
anaan peJ.attuaan bJln oli kartonut Roomassa 88aJleelUla ~I_ 

taa, atta S8ks~ ballltukseK aikompksena on koet~ ~-

littal ~ Ja veuaJIn ~illl. KUn ei V~Jallä kui

tenkaan tolstaiaeksi ole ollut a1noataJaum Toittoa, e.1 ft

l1tyksellä tIllä hetk&1.11 ole meI18stJlld. .... bdolllsuuksia • 
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ASIA: RQ.port tien labet .. ;pf. 

TL Ut: A ... 

Allekirjoittanut kunnioittaen lähettää Ministe

riölle oheellisina jäljennökset raporteistaan n:ot ~ ja 

10, jotka eivät ole saapuneet perille seka ne kohdat 

rapartistaan n:o 13, jotka nykyaan voidaan lähettaä 

Helsinkiin. Raporttian1 n:o 9 ei nyt voida toimittaa 

Suomeen. Lähetan siita ainoastaan muutamia lauseita. 

I!1nist eri: 
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lb'1a japanil.aiD8n puolue "KeDltokukai" (111.1 takunnan 

perustamisen 111tto), On joku aika sitten lausunut lcI.a1-

tykBonaan, otti. Japanin oliBi ryhdyttava aotaan Venajaa 

'Vastaan Ja taten autotta'Va Suomea. IlainltsOD taata seuraa-

'Vaa. 

Poli laila 1 tokaeata soi tot tUn eraana aamuna lllhetya

tÖ1111118 vaht1D8atarl11e ja llmol tott1in, etta edan Japaullai

ae. puolueen johtaja A K A 0 saapuisi 1l.betyatOon. Herra 

A r A 0 tahto.1s.1 ta vata a1nua, .utta vahtimestarlJ11118 ei 

pitala1 llmoittaa a1nulle mitaan aalasta. TAta perusteltiin 

aUla, ottI. turvalliauudellell1 aaattaisi ol1.a _arallista 

ottaa ' 'VaatAan )qaymybeae.. oleva heDltUO (1) VahI.n ennen 

klo 1 ue1ta poliiaeJa saapui llhetystGn edustalle. ovl

kIllon aoiäaaa Ja 'tallt1Mstarin _JUlIa. a __ an ovea, 

oli OWll eä.... era. ,1I.pcUainlll herraamiea lcIbden po

l.11aiJl .eum .......... i .... iD1ttu aanoi olevall8a rekokukaJ.

paolaeen johtaja S a t 0 • h i Ar A 0 ~ pJJ8i hI.n wah

,,,. .. taria u.oitt.a_ Ilinulle puolueen eclal.llain1tuata 

.JAKELUOH.JE I .J .... 'uohj.mall.j.: 

T.".U'-. 
T .... ' ..... ja II...... .................... mlnl.t.rJOlle. 
EI ulkom ........ "- tledoltukalln. 
EI u'ko ............ _. mutta ulkoaelafnml .... terfOn tIedol-

luUlIn. 
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paatga esta. mLn ei ollut - ainakaan .hU.u tarilllllle ft

kuutuksen llUkaan - P1Ytanyt saada 1iaftta. minua, _." oli 

sanonut, että hän luultavasti lJ.hettaa minulle putOsta 

koskevan kirjeen. Niin mielenkiintoista kuin olisi ollut 

Dskustella hänen kanssaan, ei minulla täten viranomaisten 

VlJ.l1ntulon vuoksi ollut siihen tilaisuutta. VahtiJlllstarimme 

noudatti poliisilaitokselta saamaansa kehotusta, Joten minä 

aain vaata JUestäpaln kuulla asiasta. Itsestaan sel vu on, 

ettei lehdisaa ole mainittu aitaan puolueen päatöksesta. 

Bankk1mieni tietojen muka." Kenkokukai on aar1mmaisoikeisto

lainen ryhmä. Silla ei ole edustajia parlamentissa. Samoln

kuin v.as8llllll1stolaisia, pita& poliisi täalla erittäin 

silmalla aar1Dml.1sia oikeistolaisiakin Ja seuraa kaikkia hel

dl.n to1m1aan. 

Olen kertonut taata tapauksesta m.m. Englannin 

auurlllhett11aalle Sir RObert · C R A 1 G 1 B'llle Ja .Ilankomai-

4a. minis terila • kenraali P A B S T' 111e • Joka vi~ln1 ttu 

on ollut tU.lla kau1mm1n lta1ld.ata lJ.hettilalsta. JIOleJDDat 

plUu.t ul_ eri ttllin lIl1elenk11ntolsena. vaikkakaan rytuaal

l.a a1 ole .duta,11a parla_Ilt~ .. a, e1kI. llilla 01.. _rJl:l-

10,. ta w.ltloll1a.na puolue... .1 aen kJs~.s aa ole.,.. 
kepnenS]_l... 01. q7U UhtIts74. :apanis.a on paljon Jh-

../ 

41.10"'.11. Ja l11ttoJa, Joide ohJel.Jllat Ja pUtoa.t ualn 

Jm •• tava1o laaJoJea pliri.n Jl:laltJka1&. Kearaall P A B S 'f 

acol alnull., .tt& tIlla1stea liittoJ.n .ikutu 71eis •• n 

·a1 .... iplt •••• en GIl _Idn lq'Y1Jl hua.&taya. 



c 

.,: 

" 
~. 

- , .. 
Pali181ll to1meDplteet eatu. r'7hIIIn puhe_Johtaja. 

Upa.aata a1mla - herra A)[ A 0 kIa lttl luonnollisen1 

aaadessaan talon edustalla pollls1t saattaJ1kaNll, ettei 

bI.n ~1s1 ta .. ta liina - Johtui lUOl1DOll1a.atl sUta, etteI 

1'7bII&n Plat&l nstaa ball1tub_ Il7k,y1st.a politiikkaa, miDkl.

noks1 pIdettiin tarpeetto-.na, etta hI1n asettui J'hteyteea 

kanssani. Han_ ld.r Jettaan en -TöskUn ole saanut, Jotea. 

_hdoll1sta, etta se on pidatett,. postiasa. KUn kerroin 

paukBeata diplOJllaat tflcwnan _nh1wal1e , .. rikan lhdJnal tain 

aaba .. a4öOrlUe G R E W'U. a.ol t.amI., etta .Japanin poliisI 

a1Da: taten aeka8ll tuu lahetJ'at 0Jen to1m1ntaan. HIlD p1 t1 VI.l t

tlmattOmADa, etta puhuisin salaata ulkoaa1aimll1.n1ater1&1d. 

Pal1la in sub.de l&bet 1& töJen Ja pan1lais 8IIl pal Yelua -

kunta. kay sel.ft&ti il.JIl1 k)'s.rllTlmesall ole_sta 1iapaukseata • 

I.IhetyBt OJan TlrkamieILet oTat eri ttl.1n tarkan 81lJ11l.lap1don 

alaisia. Olen ~1nut todeta, .ttll eaia. _nness&n1 JoD.Dekln 

'loldon )'&pI.ria töön, a1a1.11l aina Jo tullu88D.l tiedetIlan 

odottaa 1I1.mla. VeDAll1al1n 0101ll1n wrrattUJII. on ero se, 

ettl. tUlla pal_l1Jat plt1.ftt itaestllan luoDDollia_a, ettll 

be ant&-" nranc.a1a1l1e n1koJaalalaia koeJanla tietoJa. 

U1a1imnMn Ja. J11111tJ1aten ftl1t 0_10 b7Ut Ja tietoJ_ 

'-ta. tapahtuu Japanila1 .. ata 

pelo.a. ..ta ~aak1n Johtuu, .tta n)kowalaiat_ b-kllo

kDla1ia1ad Ahteat .fat*IL1la1al1a pal._l1Jolh1n T~e-a o~ 

h7w&t. DR. fthtiJa •• n- artol Mnpne ~ QaJIiPI.s. ola.s_ t ...... ta, .1 lIIIIl tullut a.1atel.l..atbaa. _ta 

pollli1a ..... 17 ol1a1 011.10 -s.tutn_. -.,. olette q-ll& 
) 
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b7Y1La- turvassa taalla" , ._oi b&n lI1DUl.l.e, "polU.i 

pltaA hJYaa huolta ~fsta". 

'lIk&lUsllt olo.t hUOll100n0ttaeD ~t1n JublallisteD 

•• talaua.itten tekemista. 011 .... 111 tlnllJ! ulkoministerin 

apulaiaen, berN '1' A Nln lUOlla. ot1n asian puheekai. 

Saaoin b&nella, etu lI1ele.t&D1 0118 i hauak_pi, .fo. ulko

aiD1shriö 1lIIoittaisi JdJlulle a1l10in .i .nsta tai toi

.uta haluta, etta 01. ko.ketuksiaaa Jonkun heDltllOD k.a

.a. laån etta po111.aila1 tas antaa ohjeita palvel1Joillc.i. 

Herra '1' A 11 I a.Oi, ettei b&D tie1ö1.Dyt aita.. aei.ata. 

Poliisin tlaaDtapaiaet to1menpiteet Johtuvat aUta, etta se 

tahtoo auoJella lahettUll1ta, Jotta e1ftt lmikeDlaiset heD:

kllöt pUS. va1: __ aaa hei ta (L) 1'08 D1menoaan h a 1 u a n 

ta_ta berra A I A 0 n, on Idnulla siihen mahdollisuus. 

Pidin lm1teDkin par-.pana •• ta1o&. etten .... vuoksi ollut 

ottanut aaiaa publelmi. ......a aan taTalla taildca _uta 

poi.". 

lli1Dkufn lahet ystlS cm JI1D1a1öeri Olle 1lJIoi ttanut, on 

tUlla brt,nJt -raja puolustuslai1öok8.... Ja SUOIImL punai

•• ristin hJvI,kai. suurin 08. raho1ata on tWla aauv1.D 

~ala1stien. etupllla. akancl1Daav1en antaJa1a. JDm .rAat 

benk111St a..ta &lotta.ataan lahettlftt UIId)'StlSll. rahoja. 

P7J81.D .1.pa-nU.la ____ ld... JladiatJb_ puheenjohtajaa. ft;-

pua.rr. • 1 '1' S tf II ta r,Ilt,.ua arqa.D to1aeapaneJli.e • 

.fapall1lal..teD b*U1IIl..... Sltapa1tal GIl tiUJ.la .udGatettu 

.... ..-laist.. _18tieD a.1tie. _l'O.1- b.&II1_& .... tiea 

t'c*loa wl __ alaialltia. ___ ta • ..ta ei ZaJlAala.. _1" ___ 
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c1& kokoon Se» a1itlJca ' D 87JBtI., etta _alla cm auuria 

w.roJa k18Tf1. ~ 80tal18a K11naJl kanss.. JlUL dralllnen 

pol1t11lcka aitapaita1 tata n7kJtl p)Tld.l hJT1e. 'fI.lin &1-

kaal18aa1seen VenaJan ~ sa, _1kuttaa .ekin lwmnollt. e.ti 

Jossa1n .aarin talla1.e~ kera7kaeam. 

su~a kohtau ftll1 ta.... l17otatunto 1bmti erikol

.. ae'l. ..... t1 auur~ KoaUD8ha-klub1n JuhlekokouDe.a., J088. 

oli l.aanI. satoja huomattada Japanilaisia, m..m. Joukko 71&

hUODB8Il JI8&la. puhullJohtaJ.a et. 7110piston rehtori, 

7lJlhuoneen Jaa-. H A Y A S H 1 e.1tti pub .. ssaan m1Jlulle 

Japan1l.a1sten Jll7ötatunnon Ja ihaUun tunteet sucaea kohtaan 

klub1n Jaa_ten y11 kka8st1 osottaes.a suosiotaan banzal

huuto,1en ra1ltuasaa. 

Oao1tukae. aiel.8Dkl1nncata _ata.. kohtaaa YOi

dalll .,.O*in mainita. etta B_abIl ekateaian Jaaeun Qeorp 

D U BA.li B L'in _tItaa suo.en Ja oleskelua. della kas1 t

tale"" pielli kirJanen -Chant clu Rori- cm lrI'pnett,. Japa 

kielelle. n.tan,taJ an P77DD.ta olam kirj 01 ttllllut teokseen 

joh4AmDon. 

KrI& •• a Banskaa a.baaaa.d1... jlrjeatet,..a .uure ... 

m.ert1asa pldin 1a&ata .... n PJ'JlUlOatl. ed_bill Slbel1ukHa

ta •• tteblll lopalla puhuin Slbel1ubc MrldtJbeRa 1a&a-

_IIlU...... e&.elta,taaa ___ Uoj_ ja aurujea:t tulkit8i-

Ja-. LoPPUaaai .tel.wat a1Jaa eill& w&k1Yalta kJDu ha

dttlPllII jOlllam .... 11JOYla aazo1a haId,.ia arwja, otet

Ula _naaa noelGlMMtOwpla. .to~ a4 .. U kDIlUaW1ft& 

___ • RanK_ .... l&Il.tllUll ...u-, nua & •••• K-
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H B N R Y soitti •• italJlani .tUkee "ftl. •• tr1etell". 

Dm l.ahet78tO on lllhettADTt II1n1aten 011. s_o

_lehtikatalllltsfa. •• pidl. tarpeellisella taaaa 7htQde .. a 

kosketella lehdisaa olleita kirJoituksia. neiseDl. pl1rteeDl. 

haluaisill s.oa. etta lehdet, s-ua kuin _ Oftt JqOttl

tunto1eia aata .. kohtaall, ovat vala1ita ~isellk1n .. s

toiDkaJDlis.1l sattuassa uSka..an, .tta koko sota 011 · .u
tettr. 
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Br&a japanilainen puolue "KeDkokukai" (-..J.takunaa 

perustamisen liitto), on joku ailt. sitten lausunut kaai

tJits8DU.n. etta .Tapanin olisi XThdytta. .ota.n Venajlä 

-waataan ja taten autettaTa SUOIlea. JIa1n1tsen tasta. .euraa-

na. 

Poliisilaltokse.ta soitettiin er&aaa .amuna lahetJ8-

t(gu -waht1mestarUla ja ~ltettl1n, etta erlän japanilai

.en puolueen JohtaJa "J[. 0 saapuisi llbetrstOOn. Kera. 

" J[ "0 tahtoisi tang alnua, JIIIltta .... htt.star1mme ei 

pitäisi ilmoittaa JIlimJUe mitaan uiasta. 'l'ILta peru.teltiin 

.Ul.&, et ta turTallisuudelleni .aattu .• i olla narall1s t • 

ottaa .. tae lqsJlQ"D ess& olen heDk1la (L) V&ban ennen 

klo 1 useita poliiseja .aapui lIhetrstön edustalle. on
u) 1011 .oide... j. _htt..tarin .annass& ...... aan 0 .... , 

01.1 0 ___ acJea... ar&s .Japanilainen herra .. b. kabd811 po-

111.1JL aaaraaM.Da. BDa '""etui ttu .ao1 olnanaa KeDkoltuka1-

paol.-- Joht&.1a S.' 0 a h 1 A J[ • 0 "a p7Jlll h&Il ~

.1auMr'la u.o1 tt;amMD .tnulla puol.uaaa adallla1n1tuata 

.. . .... . .. ..... . .... '1'&-)) 'neil . ... .............. ........... . 

... , ... 
T~I""" 
T~I"" ja 1 ............. __ ..... ..... .. mlnlaterWIlI •• 
EI u~ tIedoltukalln, 
EI ..... , F F d ..... _ mutta ulltoulalnmlnlaterlOn tIedol........ 
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pU.tlSksesta. B&n ei ol.lut - afnaJcaan wlLtt..atar1ale ft

kuutuksen mukaan - pyytl.nyt saa4a tanta m1Ima, nan 011 

aaJIOllUt, että b&l1 luultawlIstl lJlhettaa a1malle paatOsta 

koskevan kirj.en. lUin mieleDld.lntoista kuin olisi ollut 

keskustella b&rlen kanasaan, ei minulla taten T1ranoms1.sten 

~l1ntulon vuoksi ollut 81ihen tilaisuutta. Taht1m.estaru.. 

nouda tti pol11s Ual toks el ta saamaans a ke~!U& ta , joten miDI. 

sain _sta ,falestapaln kuulla aaiasta. Itsestaän selft.!. on, 

ettei lehdissä ole _inittu aitaan puoluean paatOksesta. 

Hankk1m1en1 tletoj~ mukaan ~.Dkokakal on aart.Dlisoikelsto

lain811 rybJlla. SUla ei ole ea.-tajia parllUll8lltissa. S8II01.I1-

kuin vasemmistolaisia, pitää poliisi täälla eri ttaln tarkoin 

silmllla aar1mmalsia oikeistolsislak1n ja seuraa kalkkia bal

dan to 1.m1 aan. 

Ole lIertonut tasta tapSlksesta • .m. D6lanD1n 

suur lähett Uaalle Sir Robert C R A 1 G 1 ~'111e ja Al .. koai

deIl JD1n1st erille t kenraali P j, B S Tt 111. t joka vi1.JlaLa1n1 ttu 

• on ollut tallla kaw.-in kalkista llhettUa!stL. JIOl .... t 

pltlft.t uiaa 8l"1. ttain mieleDk1intolse... "',JclrakMn 17bm&l-

1& .1 ole edustajia parlaentissa, elk1. s1111. ole _rki

t78t& 'W8l tloll1se. puolueena. .1 •• n lqaJlllkaessa olena 

lreDMD"._f aua ole sntl. ft.beks". Zapanis.. on p.t. jon 7h

Uat7bla ja 111 ttaj.. ~01481l oh.teaat ja pUtObet 1I8.1n 

k_ .. taft~ la • .fo~- piirien kl.aUJb1a. K..Dl"Ul.l P A B S '1' 

-.01 ."'nn., että t&liahten liitto~en ft1kutu ,.l81 ••• n 

1I1 .... 1p1te .... n on •• 111 Qftn ~tta_. 
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Poliisin toimenpiteet estaa ryhmän puheenjohtajaa 

t~ aanas ta minua - heI' ra AltA 0 kl.s i t t1 luonnollis es ti het i 

saadessaan taloni edustalla poliisit saat tajikseen , ettei 

hän voisi tavata minua - johtui luonnollisesti siita, ettei 

rybman paatös w.staa balli tuksen nykyista politiikkaa, minkl.

vuoksi pidettiin tarpeettomana, etta hän asettui yhteyteen 

kanssani. Hanen kirjettään en myöskl.än ole saanut, 

mahdollista, etta se on pidätetty postissa. KUn kerroin ta-

• pauksesta diplomaat tikwman vanhimmalle , Ameriikan Yhdysval taln 

• 

ambassadöörille G B E YI' lle sanoi tamA. etta ;rapanin poliisi 

aina taten sekaantuu lähetystöjen toimintaan. Hän piti valt

tamAttClmänl., etta puhuisin asiasta ulkoaa1a1nm1n1steriössa. 

Poliisin suhde lähetystöjen japanilaiseen pal velus

kuntaan kl.y selvästi ilmi kysymyksessa olevasta tapaulalesta. 

Llhetystöjen vi~amiehet ovat erittain tarkan silmällapidon 

alais.ia.Olen YOlnut todeta, etta ea1m. mennessani jonnekin 

Tokion ympäristöön, siella aina jo tullessani tiedetään 

odottaa JD.1nua. Venäläisiin oloihin verrattuna on ero se, 

etta taallä palvelijat pitavat itsestaan luonnollisena, etta 

he an~t viranomaisille ulkomaalaisia koskevia tietoja. Po

lUslkunDan ja yksityisten 'd.l.it ovat 'hy'ftlt ja tietojen aa

ta1neå tapahtuu japanilaisesta solidaarisuuden tunteesta e1ltl. 

peloata. Kata l17öaJdn Johtuu, etta ulkoaaala1aten henkilö

kohtelset auhteet Japanlla1si1n pal~lljo1h1n yleeaaa owa~ 

~t. KUn -.Jltt.eatarua. kertoi JD.1DUlle nyt lqaJll1besd 

ol •• ata tapaua.ata, e1 bI.a tullu.t ajatelle.k81k_D. etta 

pol11a1D .. ette17 oUa1 ollut a.1tuiDeD. "ft oltltte lqlla 
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hyvI.sd. turvassa täällä". sanoi hän minulle, "poliisi 

pitää hyvää huolta Teistä". 

'l'ILldUä1s et olot huomioonottaen valtin juhlallisten 

nstalmseitten tekemistä. Olless_i tänään ulkoministerin 

apulaisen, herra T.l Nln luona, otin asian puheeksi. 

Sanoin hänelle, että mielestl.ni olisi hauskempi, jos ulko

ministeriö ilmoittaisi minulle milloin ei sYJStä tai toi-

ses ta baluta. et ta olen kosketusi ssa jonkun heDkil ön k.ms

sa, kuin että poliisilaitos antaa ohjeita palvelijollle~. 

Herra T A N 1 sanoi, ettei hän tietänyt mitään asiasta. 

poliisin tamantapai set toimenpiteet johtuvat siitä, etta se 

~too suojella lähettiläitä. jotta eivat kaikenlaiset hen

kilöt pääse vaivaamaan hei ta (') ;r08 nimenomaan h a 1 u a n 

taYata h8l'1'a .l I . -0 n' on .a1nulla siihen meIldollisuus. 

Pidin kuitenkin parempana vastata, etten senvuoksi ollut 

ottanut asiaa pubeeltsi. "_assa JIIIlan taYalla ta1kka maasta 

poia" • 

Niinkuin l&hetystö on JI1n1,steriölle ilmoittanut, on 

tull.1 kertynyt Tuoja puolustuslaitokssme ja suomen punai

sen ristin hTf&k8i. SUurin 08a rahoista on täällä uUTian 

ulkomaalaisten, etuplULBal akan41naan_ antuda. nn eraat 

beak11Gt a.aata alotteestaan llhettlYlt l&betystölla rahoja, 
alhdi,stYksen ,na 1n ~pea1la1a-euOll8.l s_ 'pUheenJohtajaa. upuherra 

• 1 !' S tT 1 'ta rJlLtJIIUn kerl.yksen tot.eenpan.tse. japani

laisten keakuu4eaaa. S1täpaitsi on taalll II1Odostettu n.a • 

..-alaisten _dan koa1tea ~oJan urUll1atl YU'ten '!'D

k10Il ., Jrc:eee 1 a181 1 ta. S\l1Ir'ia .-la 81 Zapania.. '901 cia 



.. 

• • 

• 

... 

.. 5 -

cia kokoon jo s11 tlLkU.n snstä, et tä JIIIlalla on auur ia 

varoja kysyvl. oma sotansa K1iDan kauaa. l.Wl virallinen 

politiikka II1täpai tsi tata nykyl. pyrkii h1Ti- valien ai

kaansaaniseen Venäjän kanssa, w1lcuttaa sekin lUOIUlOll1aesti 

jossain aaArin tallaiseen keräykseen. 
valli tseva 

Suomea kohtaan' 'myötätunto ilmeni erikoisen sel-

Västi auuren Kosunsha-klubin juhlakokouksessa, jossa oli 

läsnä satoja huomattavia japanilaisia, m.m. joukko ylähuo

neen ja.aeniä. Puheenjohtaja ent. yliopiston rehtori. ylä

huoneen jäsen H A Y A S H 1 esitti puheessaan minulle japa

nilaisten myötatunnon ja ihailun tunteet suomea kohtaan 

klubin jäsenten vilkkaasti oaottaessa suosiotaan banzal

huutojen raikuessa. 

oaoltukseua aielenk11nnosta maatamme kohtaan voi-

claan myöskin JIIIlinita, etta Ranskan akatemian jäsenen 

D U H A 14 EL' 1n uatkaa . SUomeen ja oleskelua siellä käsit

teleVä pieni kirjanen "Cbant 4u Nord" on kaannetty japanin

kielelle. KustantaJan pyynnöstä olen kirjoittanut teokaeen 

Joh4annon. 

BrlAssä Ranskan ambaasaadissa Järjestetyssä suuressa 

konsertissa pidin isäntaVäen pyynnOatä esitelmän sibeliuksea

ta. :l8i telman lopulla puhuin Sibeliuksen umi tykses ta iaan

_ .all1sena aaveltl.jana. kaDSUIIIle lloJen Ja suruJen tulk1tai

Jana. Loppuaanan1 etteiVät aika eika Väkival. ta lqkene bI.

n1it .... D JODlDm kansan 11I0Il1. suuria healdsla arvoja. otet

Ui. 'YUtaan auoaioDOaotukain, ~ ae1. .. 1;1 kohcl1atuivat .a

u... RaDaJaul auurlahettilUn puol.1ao, rouu A B S S B • -

.. 
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HE N R Y soitti eaitelmani Jälkeen ".aLae tristen". 

KUn llhetrstö on llhett&nJt Ministeriölle a8nO

aaleb.tikatsauksia, en pidä tarpeellisena t&sd rhtqdesa& 

kosketella lehdisaa. olleita kirjoituksia. neisena pi1rteena 

haluaisin SaD08., että lehdet, samalla kuin ne OTat myötä

tuntoisia maat8Jllll18 kohtaan, ~at val.mii ta "dhIJ.senkin '98.&

to.1Dk&ym1sen sattuessa USkomaan, että koko sota on mene-

tettr. 
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lJ1J.RPO'. 

T 0 K lO usa oleYa lIh.ty.to 

Ki'l.' j elmä a: 0 249 rr,1 

Tokiossa 8 p :n.ä toukokuu t a 
.01 

l1~as1ai~nlwtert~ll" 

A.l.: 

Alle . i~ oittanut kunnioitta en lähettM§ !tn! ste-

r lUlle 0 ee l : 1s ona a oort ' stR ~ n: o~ 8 Ja 

10 , j t Jm , i'· t 0 1 (' a U!lt\"t per l le 

ra port1st n n : 0 13 . ,1ot kB ny kyi: E! .'1 v .... t daal ] ':hett!H! 

Hels inkiin. a 'lorttlani n: o 9 ei nyt voi da tol111ittaa 

Suomeen. lii h.etän siitä . • inoastaan muutamia 
0' J .. ' 

.. 
lau.eita • 
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Bra&a81. lI1n1shrt ölle llLhettAmassani alLhkees81. 

olen aelostanut Bnslannin auurllLhettlläan Sir Robert 

CRAIGIKn lJllkarin a1n1s1ierille GHIK.Ule Ja miJlUlle lauaUJR1a 

scoJa l&naival.toJ_ suhtautumiseata VeD8.Jään. - - - - -

--
. 

----------------~ 

-~------------

Italian 8111basaadöör i Al7RITI sanol kerran IIIiJlUlle. 

että ban_ on Rooasta sa_lema ohJeld_ mukaan koetet

ta. 'D.stust&a Japanin Ja Vanajan llLhenemista. TIUtalä1aen 

ulkoaaia1 nm1nis terlÖ11 n... ulkoministerin neuvolUUlt&Ja. a1-

ll1ateri I'lO - b&Il ol.J. elm_ _a .. a llLhettilaanä Varao_a

•• - on artonut lI1DW.l.a. ettl. -Italia on levoton ~JI&n1n 

.ahdolliaaa. l&heIltJa1.aen Johdosta vanaJUJl.- lI&IIIä kaksi 

_toa OMttavat. .tta Italian politiikka tl.allä on Ud

l&1nutaiata. lJ.'Ia,a al luollDOlliaeati kuitenlal_ vhla 

aaa, atU Xtal1a kacla' riats.1I. kat.al181 lbaiftltain Ja 

.. AKELUOH .. E, 

................... ....... !-.m.l1P.." ........ .. ..................... .. . 

•• ,.4. 

...... luohJ.mall.J.: 
T_II ...... . 
T ... all ...... je 11aIka! .................. _. mlni.lerllllle. 
EI ulkCMllaMduatu~ tledoltuk,lIn. 
EI ulltom .......... -. mutta ulkoulalnminlaterllln tIedoI

tubIIn. 
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TUrkin J'h'te 18 ta hyölcldl.ystl. Venl.Jaa vastaan. '1'ah tomatta 

lähemmin .elostaa keskusteluani Italian laiv&stoatt •• ean, 

kapteeni GIORGIS' in kanssa, mainitsen ainoastaan, ettl. 

hän kerran sanoi minulle: "Italian politiikka on 001"

vikk1ftstaista, DDltta IlUSOOLIINI on saalla kertaa monesti 

sanonut, ettei Italia hal ua nykyisen s t a t u s q u o'n 

pysyttIlmi st 1.. Siinä tl.ytyy ta pah tua muu tolcs 1&. Voi sat tua, 

et ta Italia, Joka kylll. on bollev1klti v&s1ia1 nen. kui tenkin 

joutuu sekaan tu.en sotaan. sw-lle olisi parasta tehcll. 

edas vlJ.ialka inen rauha (paix transi taire) Vcl.JI.D kanssa, 

s1111. kukaan ei tiedl. aita voi tapahtua." Bn pidl. mh

dottomana, että hI.n m.m. ajatteli Etu-Aasiassa ftllit.evaa 

Jllnnitystl.. Luultavaa on, etta. Italia haluaa "hyVitystl." 

puolueettomuudestaan. Euroopassa olevilla lahettlll.1lla.me 

on helpompi kuin ~ll. arvostella mitl. mahdollisuuksia 

silla siihen on. IIJSSOLIINI on joka tapaulasessa usein 

painostanut, ettei se seikka, että Italla nyt on puolu

e&on. Yiell. merki tae, ettl. se aina ja joka tapauksessa 

pysyisi erUläl.D soda.ta. 

CRAIGIIn alussa mainitsemani lausunto sisl.ltaa 

seivan poll1t1ö1sen ohjelman. Vastaako se myöskin Bnglannln 

lallitllk.en kantaa? 'J.'Ialta k&aln on _l.a arY08tella a1-

ka1Usta tilallD8tta. Lehtien mulcaen ovat englantilaiset 

.enauurlY1ranOll8~se' poisD.ueet eralt1. kohtia entisen puo

luatuaa1n1sterln Ron BlLISRUl kir.toituksesta. Jossa u.a 
puolusti kaaltptl.. etu llLnsinltain ol1si pAl.ttaYai .. ati 

alotetta'ft aota VeD&,fU .saan. 



\ - , 
'rW:icin 8IIl'bas8a46örl PerU 'l'BIt el DIlytfl oleTalI. Ta

kuutettu sllta. etta ne ryhtyvt.t tllhan sotaan. - - - - - - -

- - - - - - - -Sota T 0 1 tletystl sJDtJl Etu-

A.asiassa Ja Balkanilla n11nlc1n. etta Sakea tai Venaja alkaa 

Slll. attta tama on epavanraa. TeDl.Ja on rUTennut Tlemaan 

pois turk:k1la1seuku1a ta TAeet lSa xaukaeiast&. Xaik.lden VeDll

Jallä oleTien turickllalesuku1sten kansojen keskuudessa _llit

see tyytJlllllttOmyytta. wtta bollertkk1en sorto on niln an

karaa. ettei ole aJateltaTlssa. etta _ TOisivat ryhtyä ka

pinaan. 1lJaan etta De saaTat tehokasta apua ulkoapäin.-

-~ ulkoministerin pari palvää sitten pltam& puhe. 

Jossa han ftltUuttaa. ettei '!'Urkki alJo ryhtyi. hyökkäYsso

taan TenajU _saan. Wlan haluaa aallrttaä rauhc sen 

kanssa. Johtunee l17ö8ltin sHta. attehl.t lana1Tal.lat dela 

ole lopullisesti ratkaieeeet kantaama tai ettei vat _ 

.1 naJcaan dela ole Talmii ta eotaan. 

- ~ - -

~~-----------------
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Br&las" IdnisterllUl.e l&het tlLml.saani sl.hkee.aa 

ole IL seloa t8ILut BD&laDD1lL suur lahet t1ll&lL Sir Robert 

CRAIGIBn ~r1n m1nlsterille GHTKAl1e ja a1mJlle lauauaia 

s.oja lI.Dainl.tojen suhtautwa1sesta l'eDl.JIUln. ClUIGD A

DOl, etta BD&lanniD. ja Ranskan xtu-Mla1ean uslt1tetyt jou

kot o ... at tosin ~ tlloc1u;t s1nDe ensisijassa puolustusta 

w.rt.n. 'rUenn• YOl ku1.teDldn helposti .uuttua sellaiseksi, 

etu. D.1i ta tullaan kl.ytU."n 1qOkkalsta varten VenaJaa 

.. taan. H&D. lqayi aiJl1steri CEIKAl ta arwliko tamI., etu. 

Xtalla tulisi sekasntwaan sotaan Jos 'l.'U.litki h7ökk&181 Ve

IlAjU .stae Ja tUenn. ..aodostu1ai sellaiseksi, etu. 

.1 lU1llta_a, etta 'tIU'Idn uue laaJeD.1si sodan paatrttra. 

~ YUtaai, etu. on h7rtn -Mallista. ettei Ital1a 

aalllsl 'Alla1st& laajennusta ainakaan sl1D& tapaukBessa, 

etu •• Y01U1a11D. katsoa _ikuttawn VUb8rella IlJ'kl&ID 

1alllt.eYaaD. • t a t u. q U o'bon. ClUIGD 8&01, etu. 

... _ildta kUnp-taa D&l-niD. hallitusta. on UltUIII.

tGlLU, etU aaa4a& talatet Italian puolueettollludesta Jq-

JAKELUOHJE. 

• .. ..... ' ................. ~~tM..J..~.p.,"' ........ .................... . 
.,1.. 

••• A" 
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.JllYksessä olenn II&hcbllisuuden varalta. 011s1 erittain 

toivottavaa, että s7Dty1si yhteisrintama Venäjää .. stean 

aialu1mm1.n Sakaanld.n myOtäftikutuballa. 'l'Iltenhän Venäjä ja. 

Saksa saataisiin eroitetuJ.kai to1aistaan. 

CRAIGIEn sanoista kavi 1lm1, että hän pit1 hJ'ök

käysta Venäjää lastaan nykyhetken tärkeimpänä tehtävinä. 

Italian ambassadöOr1 JURITI s&D01 kerran minulle, 

että hanen on ROOlll1sta saaiensa ohjeiden mukaan koetettava 

Wlstustaa Japanin ja Venäjän lähenem1stä. 'l'Ilkäläisen ulko

asia1mpin1steriOn n. s. ulkoministerin neuvonantaja, m1n1steri 

ITO - han oli ennen _ansa lähettUäanä Varsovassa - on 

kertonut minulle, etta "Italia on levoton Japanin DIlhdolli

sen lähentymisen johdaeta Vanäjään." NIlmä kaksi lausuntoa 

asottavat, ett.ä Italian politiikka täällä on venäläisvasta!s

ta. 'ftlatä ei luonnollisesti kuitenkaan vielä Johdu, että 

Italia kädet ris tissä ka tselisi llLDs i val taln ja TW:kin yh

teistä hyökkäystä VeDäjää 'Vastaan. 'l8htomatta lähemmin .e

loatu keskusteluani rtalian laivastoattasean, kapteeni 

cnoROIS'in kanssa, ain1tBen ainoastaan, että han kerran 

S&DOi lI1nul.le: "Italian politiikka on bOlled.kkiw.sta1sta • 

.,.tta 1IJBS000Iln on .am.lla kertaa monesti sanonut, ettei 

rtalia halua DJk7ia- • t a t u s q u o' n pyaJttäm1stä. 

S11DI. ta;rt1J' tapahtua muutoksia. Voi sattua, että Italia, 

,toka lqUä on bollev1kldvastainen, ku1t8Dldn joutuu .e

kaantuaan aot&an. SQame11e oliai parasta tehdä edes v&l1-

a1.alne. rauba pa1% transi toire) Ven&JAIl Jama S8. dua 
lmkaan ei tiedä alta voi tapahtua." _ pidä _hdottoaua. 
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että hän m.m. aja tte 11 Etu-Aasiassa 'Valli tsnaa jänni tJB tä. 

Luultavaa on, että Italia haluaa "hyvitystä" puolueettomuu

destaan. Euroopassa olevilla lähettiläillämme on helpompi 

kuin minulla arvostella mitä mahdollisuuksia sillä siihen 

on. 1lUSS0LIINI on joka tapauksessa usein painostanut, ettei 

se 

että 

van 

seikka, että 

se aina ja 

CRAIGmn 

poliittisen 

Italia nyt on puolueeton, vielä merkitse, 

joka tapauksessa pysyisi . erillään SOdasta. 

alussa minitBemanl lausunto sisältää sel

ohjelman. Vastaako se myöskin Englannin bal-

Täältä käsin on vaikea arv.9stella sikä

lUstä tilannetta. Lehtien lIIUkaan ovat englantilaiset sen

suuriviranomaiset poistaneet eräitä kohtia entisen puolustus

ministerin flore BBLISHAN kirJoituksesta, jossa ta.ma puolusti 

käsitystä, että länsivaltain . ol1si pU.ttaVäisesti 8l.0tettava 

sota Venäjää 'Vastaan. 

lituJcsen kantaa? 

~1n ambassadööri rerid TIK ei näytä olevan 

kuutettu siitä, että ne ryhtyvät tähän sotaan. R&n s&oi 

äakettäin mnulle, että lehdissä olle et tiedot m11JoODaa 

IleDteleVästä armelJa ata Etu-Aaalusa ow. t tyhjää puhet ta. 

LlDB1'Yallo111a a1 ale siellä ec1ea 100,000 .iestä. II1ssU.ll 

tapaulca.aaa el ole uskottavaa, että ne alkalsiw.t aoclan 

.DJlealDd.n aikalsintaan JIIlutamien kuukauslen plll8ta. ·On on

_ttc:.llu·, •• 01 bI.n, -ett.B1Gt -.slantl Ja Ranska dela-

.a Ja BaUanUla n11Dld.D, etta sakea tai v.aJa alkaa __ , 

_tta tiili. On epl.ftraa. YeIl&J& on ftWDJlut Y1e1lUJl pob tu:dt)d-
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la1aauku18ta vaeatOä ~auk .. lasta. nlkld.en VenäJ&ll1 ole

vien turkkllaisaukuisten kansoJen keskuudessa _llltsee tn

tymlttömyyttl, mu.tta bollev1kkien sorto on niin ankaraa, 

ettei ole aJateltaT1ssa, etta ne volshllt 17htya kapiDaan 

l1-.n etta ne saavat tehokasta apua ulkoapäin. ftlitki ei 

rJ'hcq sotaan VeDlJII _staen eDnenkuin Bnslanti Ja Ranaka 

todallaldn ovat valmiita klymIIln sita tlJ'delll poDnella. 

"Viimemainituista", lislai hIn, "ollsl eplilemattl hJ'VI, 

Jos rupa,Us1mma J'ksinlln sotimaan, mu.tta siihen _e suos-

tu". 

Perid T.IIt'in lumoiata kivi sel vasti ilmi pettJ'lll7s

ta. TUrkin ulkoministerin pari päi vas. sitten pi tama puhe, 

Jossa hIn ftkuuttaa, ettei 'l'Urkld. eiJo rJhtJ'l hJ'ökklJ'sao

taan VeDlJU 'Vaataan. vaan haluaa alllJ'ttaa rauhan sen 

kanasa, Johtunee myÖSkin siita, etteivat llnsivallat vieLI 

ole lopullisesti ratkaisaeet kantaanaa tai etteivat De 

ainakaan viell ole _lmiita sotaan. 

Knslant11ai."n j. ranakala1aten diplomaattien kana

aa keakustellessa kuulee .,D8.sti lausutta'ftQl kIa it)'ks en. etta 

l&DBiftl.tain alkama aota Vena~u .stun oli&1 eplv11suta, 

.1111 •• aiheutta1ai a.n, ettl VeDl.JI ja sataa vieU 

... -- lD.a1ahat toisia.. 'l1li& kl.aitJ'a perustuu ti.t181;1 

poh~~taaa ftJIbaan to1voon, .t1;& ,.eaaJlata ol18i .. atava 

liittolainen. II1auata tuntuu ku1teDkin aUtl. n1!aku1n pa_ 

-. tapa ko.ttaa erottaa aaitl a1 ta toisia.an, olla 1 

~i ae, .ttl 17hdJttl.1a11n tlJ'deUI 'W01u1.1a ".SUa, 

--.uI ~a 1lau .. - sotaan ,. ... JU •• '-n. nau&.T&1a_ 
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toiminta länsivaltain puolelta voisi aiheuttaa yleisen se

kasorron Venäjällä. Ei ole laisinkaan mahckltonta, että 1apa

nikin pitäisi itselleen edullisena kayttää tilaisuutta hy

väkseen. Tilanne saattaisi muodostua Sellaiseksi, että Sak:

SUin, Joka luonnollisesti ei voi runta puolustaman kaik

kia Venäjän rajoja ja ylläpitämään järjestystä siellä, muut

taisi Venäjln politiikkaansa ja tekisi täyskäännöksen. Tal

~ainen _hdollisuus on ainakin olemassa. Juuri tätä mhdol-

lisuutta ajatellen Ferid TEK parisen kuukautta sitten sa

noi minulle, ettei han uskonut Venäjän ja Saksan ystävyy-

den kestävyyteen, 'Vaan ennusti että "SUomen alue tulee 

Jenemaan Ja Baltia vapautuu". Kasltan varsin hyvin jos nä

mä sanat tuntuivat omituisilta Helsingissä venäläisten len

tokoneiden hl.v1ttäessä kaupunkia. mutta vanhan, viisaan turk

kilaisen diplomaatin sanat eivat ole laisinkaan niin mah

dottomia kuin miltä ne ensi hetkellä saattoi 'Vat tuntua. 

CRAIGIE on usein minulle puhunut siitä. että 1a

pan1k:1n o11s1 saatava yhteistoimintaan Venäjää Wlstaan. T8.Iaä 

toivo ei voI lu~alcseni toteutua muuta kuin mahdollisesti 

s11D1. tapll1Dessa. että Englanti Ja Ranska ensin itse osot

tavat mitä De saavat aikaan Venäjää 'IIlstaan alkamansa so-

4eD. kautta. Ollessai ellen Alank:oaiden ~ähettlläan, k:en

rul.l PABSTiIl ~UODl, otin taman k'.'Jiyksen puheek:si. PJ.BST 

•• 01 ol.evama seal.la annana kuin .1n'1d n. "Sillä ta~-

la". 11 ... i baD, "kuin lJIIlslvallat tahIn asti o'Wat k:l.Jneet 

aotllan.a, eI D.11ll1l ole 1l1tu.n _bdollisuutta .a.da l1itto-

18bi •• B11de GIl U.eull .. ln oaoteUa. paljoa. _a 



6 .. 

utii visuutta." 

l'f1inku1n Jo enne olen kas i tyks en&n1 lausunut, 

Irul.kee kehitys luullakseni Venäjällä hajaantumista kohti. 

~eh1tys tapahtuu hitaammin tai nope8llllll1n riippuen siitä 

politiikasta, minkä länsivallat Venäjään nähden ODaksuvat. 
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U!koaala1Dm1n18terl01le. 

Aaia: Raporttien l ähe tys. 

Allekirjoittanut kunnioittaen l ähettää Ministe

riölle Oheell iaina j ä ljenn~kset raporte at~n n n:ot '8 Ja 

10, jotka eivät ole saapuneet perille sekä ne kohdat, 

ra portistaan n: o 13, jotka nykyäAn voidaan l ähetti! 

He18inkiin, Raporttiani n:o 9 ei nyt voida toimittaa 

}~uomee,n. lähetän siit ä ainoastaan muutamia lauseita. 

y-
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Niinkuin viime raportissani mainitsin.eivä~ japanilaise~ 

viranomaiset halunneet.e~tä Kenkokukal-ryhman johtaja herra Akao 

olIsi minklln1aisessa kosketuksessa kanssani. Vaikkakin varaulko-

miQ1steri Tanl sanoi minulle.hänen kanssaan asiasta keskus~elless 

e~tä j os nimenomaan haluan sitä.saisin taT8ta häne~,ei ole epäi-

lystäkään siltä.etteikö täällä olisi oltu tyytymättömiä. jos Olisin 

tahtonut taT8ta häntä.Kun asianomainen ei si~ä paitsi,n1inkuin mi

nulle on sanottu.osaa muuta kuin Japanlnk1eltä,vaikeuttaisi se kes

kusteluamme.Joku ajattelematon teko tai sana hänen puoleltaan voi

ta~siin lukea minua syykseni ja aiheuttaa tyytymättö~&ä viralli

sissa piireissä Suomea kohtaan.Se kovakourainen tapa,jo~la häntä 

kohdeltiin lähetystöön tullessaan,osoittaa myöskin,että Tiranomai

set voivat milloin hyvänsä pidät~u hänet . Mi ta. itse asiaan tulee, 

ei nykyään ole pienintäkään mahdollisuutta,että Japani ryht71si 

sotaan Venäjää Tasta~ 

Viranomaisten varovaisuus käy erittäin selVästi ilmi 

myÖSkin 8iitä taTasta,Jolla polii8i on 8uhtautunut Suomen punai8en 

ri8tin hyväksi totmeenpantaTaan japanilaiseen kerlykaeen.Kesti h7-

f 
oIAKELUOHoIE: 

.... . ......... . . ... ..... ....... 'l&D)) ba . .. ..... ..... ......... . 

.., ... 
...... luohJ.m.II.J.: 

T_III_. 
T ........... jo II ...... .. _ .... ............... mlnl.t.rlall • • 
EI ~ tledolt"lIalln. 
EI ............... _ mutta "lkoulalnml .... terIIIn tIedol....... 
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Tin kauan enekuin siil:len annettiin lupa. Komitea on oikeutettu 

kUnt)'JllU.n ainoastaan ykai ty1& tan henkilöiden, mutta ei 11ikkeiden 

Ja. .1arjestöJen puoleen. Kaikld. propaganda .1a asiasta _1n1tsem1nen 

lehd1ssa on kokonaan kielletty. Ker&ys .1 myöakA&n saa kestU nel

jäS. Tiikkoa pitempäS. aikaa. lI1lt&li olen kuullut, on lupa saatu 

ulltomin1steriön w.1kutukaesta, mik!. lienee johtunut siita, että 

puhuin asiasta varaulkoministeri T .A. B 1 n kaossa .1a pJY8in. etta 

hän koettaisi Idtyttaa vaikutustaan esteiden Toittamiseksi. KUulin 

nyt, etteiVät poliisiviranomaiset viellkäS.n ole anta_et vlLlttä

IlAtöntä kirjallista lupaa ker&ykB.n alklllll1s •• n, ftikkakin siihen 

on periaatteessa suostuttu. 

Olen koettanut bankld.a suomala1ssynty1&elle rouva 

WATANABIlle lupaa laulaa täkäläisessä radiossa ker&ykaemme hyväksi. 

paitsi että hän 7Stävallisesti suostuu antamaan itselleen makset

taTan palkkion kysJ'l!lYksessa olevaa tarkoitusta wrten, ol1&i hänen 

laulUDS a s8lllalla erUnlaisem propagandana sekin. Viranomaiset 

eiVät ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi antaneet lupaa siihen, 

että radiC16 sa ilmoitetaan, etta laulu tapahtuu suomen punaisen 

r1s tin hyviksi. 

Bro totalitl&riaeati ·hallittujen uUden .1a aellaisten 

.u1lla, .101saa Tapaa Dnaalaiato1ll1nta on sallittu, k&y hyvin 

1l.&l .diel.llLlUd.n1tuista tapaukaiata. nikld. mitä tellUlLIl, tapah

tuu ftl,tta.atta hallitukse. aika auostUJllukae1.la etta edeava.tuul-

1 •• bJl kalkki tieta.t, ettei aitaan '1'014a tehU ilaan lupaa, 

~oIaWu aUta. etta T1ran~"~ lra1aoyat ol ....... a pllkoltettuJ. 

aita tarld-tn llarJd.u_ •• , aito p1enint&k1a •• ikkaa _1110111-

••• ti TDltaial1n tulk1~ 

l&1n 011_ .1 01. u..telta.a. etta .. ur •••• Koauaalaa-

klul»i •• aatt1lllut MJau •• Jolloin klul»in p1IbHnJoht&J •• toJ" 
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huomatt8.'Yain japEIDilais\en läsDl.ollessa Ja Dl.idllll vilkkaasti 

osottaessa suosiotaan esitti minulle lasnäolevien myotätunnon 

Ja ihailun tunteet Suomea kohtaan, hertLtti suurta huomiota dip-

10JIIBattien kesken. x.m. on Englannin suurlähettilas lausunut mi

nulle seka ibJletyksensä että tyytyväisyytensä sen johdosta. J4Uual

la ei tällaiseen seikkaan olisi kiinnitetty suurtakaan huomiota. 

Olisi epäilemättä vaarin sanoa, että olot täBllä olisi

vat saanlaisia kuin Saksassa Ja Italiassa. TI.IIIä on jo sakin 

vuoksi IIIlhdotonta, että Itä Ja LI.IlSi aina eroavat toisistaan. 

IlUtta ni1nlcuin ertLs japanilainen askettäin sanoi Englannin edus

taJalle taallä, eivät J'apan1n viranomaiset ole kiinnostuneita 

Englantiin lahenem1sestä senkään vuoksi, ettei viimellllinitun 

man kansanvalte.inen hallitustapa heidan mielestään laisinkaan 

sovi takäläisiin oloihin. 



• 

r , 

• 

T 0 KlO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMÄ " :0 151 - 4.0. 

'I'old.o .... ~SA 5. P :NÄ me. al i S .KUUT A 1940 0 

VIITTAU3: 

.P :NÄ . . .KUUTA 19 .• P :TTY " :0 .. 

VIITTAUS:_ ..... • _ D .U.M. ._ ..... /. ....... . 19 

ASIA: aaporttl .~:o ..... 10: .. 

Japanilaista varovaisuutta. 

N 

I t 

J J!alain~ 0/1 V ovi: . 

~h' IJ 

UlkQastait=.1nis te.ri Ö LLE 
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Asia: .... .TAAemU~1a1ifl. ....... DrQ.1a.b.\,\\,\tta. ~-, 

1(11 Dlru! n Ti:lllle rapor t.lseanl Ein1 taln, e1 .... t 

Japanllal •• t TlraJlOlllllset bal1DlDeet, etta K8'Dkokukal-

~ JohtaJa herra JEAO ollal m'nklanJalaesaa koske

tuksessa kaDSsani. Vaikkakln ftftul.kom1n1sterl TABI aanoi 

lI1nulle, bl.nen kanssaan asiaata.. keakustelleaaan1, etta Joa 

nillenaaaan haluan aita, aa1ain tavata h&net, ei ole epai

lys ta klln sl1ta, ette ikö taalla olia! oltu tmymatt(lmla, 

Jos olisin tahtonut. tavata bl.nta. Jt\m asianomainen ei 

aita paitsi - n11nku1n minulle on sanottu - osaa muuta 

lm1n Japani nk1 elta, 'talkeuttais1 ae keakustalu-.. J"olm 

a.Jattelematon teko tai sana bAnen. puoleltaan voita1al1n 

llllala a1nun ayykseni Ja aiheuttaa tyytpaattöDlJYtta Tiralli

da aa pl1relaa' suomea kohtaan. Se koYakoura1nen tapa, 

la hanta kohdeltiin lahetystöcsn tullessaan, oaottaa ~öakln, 

etta Tiranamai •• ' yoi~t ~oin ~, pidl'taI hane'. 

IIlta it.. adam tulee, ei nJkll.&D ole p1u1ntak'ln JUb

doUisu13ta., etta ~apan1 rj'ht71ai aotaan VenaJu ~a'a ... 

JAKELUOHJE : ....... uohjemal •• ja: 

T ...... ..... 
T ........... ja ........ ........................ mln •• terillll •• ........ ~y.~.~.~!~' ............. . 
EI ulkonl~ tIedoItublln. 
II "*-......... _ -et. ........... 1nIeWIOn tIecIol-......... 

••• A4. 
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Viranomaisten varo'98.isuus kay , erittl1n ael .... ti 

ilmi myöskin siita tavasta, jolla poliisi on suhtautunut 

Suomen pUnaisen ristin hyväksi to1meenpantavaan japanilaiseen 

braykseen. JCesti hyvin kauan ennenkuin siihen annettiin lu

pa. Komitea on oikeutettu kääntymään ainoastaan yksityisten 

henJd.löiden, mutta ei liikkeiden ja jarjestöjen puoleen. 

Kaikki propaganda ja asiasta ms.1n1tsea1nen lehdissa on ko

konaan kielletty. K~rays ei myösk8.&n saa 

koa pitempU aikaa. JI1käli olen kuullut, on lupa saatu 

ulkoministeriön '98.1kutukses~, m1k& lienee Johtunut 

etta puhuin aslasta varaulk~n1steri TMlIn kanssa 

siitä, 

ja pyy-

a1n, etta han koetta.1ai kayttaa vaikutustaan este~en voit

tam1.saksi. KUulin nyt, etteivat poliisiviranomaiset vielakaän 

ole antaneet valttamatönta kirjallista lupaa kerayksen alka

meen, 18.ikkak1n siihen on periaatteessa suostuttu. 

Olen koettanut hankkia suomalaissyntyisel.le rou'Ya 

W~ABElle lupaa laulaa takala1sessa radiossa kerayksemme 

hyt'I.ksi. Paitsi että hän ystllväll1aesti suostuu antamaan 

itselleen .-kBettavan palkkion kJa~esaä olevaa tarkoitus

ta _rten. oli&1 hanen laulUDISa • ...ua eräänlaisena propa

pn4ana atk.h. Ylrancaa1aet el'Y&t ole kul tenkaan ainakaan 

tolstai.ekal en1öaneet lupaa siihen, etta radios.a 1lmoi te

taen, että laulu tapahtuu suomen PUnaisen . risUn lLy'Y&kai. 

~ totalitaari.e.ti hallittujen maiden ja .ellal.

ten 'Y&l1l1&. jo18.. .paa kauala1ato1a1nta on .~littu. 

t&7 la7rin. 11111 eWl.bdnituiata tep_kalsta. Kaikki, aita 
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tehdU.n, tapahtuu ~ttamattl. hallituksen seka suost\mllk

sella ettl. edesvutuulla. lt'Im ka1klci tietl.Vll.t, ettei m!_ . 

tll.n voida tehdl. ilman lupaa, johtuu sl1tl., että viran- . 

omaiset katsovat olevanaa ~itettuja mita tark1mm1n har

kitsemaan, miten pien1ntlkin seikkaa mahdollisesti voitai-

s11n tulkita. 

lfIlin ollen ei ole ibmeteltava.I., etta suure.aa 

Kosunaha-klubissa sattunut tapaus, jolloin klubin puheen

johtaja satojen huomattavain japanilaisten 1l.sDl.ollessa ja 

DI.1den vilkkaasti osottaessa suosiotaan esitti minulle ll.a

Dl.olevien mJötatunnon ja ihailun tunteet suomea kohtaan, 

herätti suurta huomiota diplomaattien kesken. Il.m. on 

Jnglannin suurll.hettill.a lausunut minulle sekl. 1hmetyksenSl. 

etta tyytyva.1syytensl. sea johdosta. ll'Uualla ei tallaheen 

seikkaan olisi kiinnitetty suurtakaan huomiota. 

Olia1 epllleml.ttl. va.a.rin sanoa, et tl. olot tI.I.l1l 

olisivat samanlaisia kuin Saksassa ja Italiasaa. TamI on jo 

a.llkin vuoksi mahdotonta, että ItI. ja Ll.DBi aina eroavat 

toiaiataan. _tta . niinkuin erIa japanilainen I.Bkettäin aa

noi D8lannin eduatajall. taalll., eiv&t zapan1n viranomai

•• t ole Jdinnostunel ta Dslantlln lC ... m1ustl. senkll.n 

wokai, et"1 rts.-1n1tun maan kaDaanvaltainen ball1tuatapa 

lIalUn a1ele.tUll laisInkaan sort takall.1s11n oloihin. 
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Bi1Dku1n ilmoitin Ministeriölle t.k. 7 päivana 

on Englamnln takalAinen auurlAhettilla Sir Robert CRAIGIE 
o 

ehdo tt aaut halU tukselleen, ettA Englanti l'J'htylsl sotaan 

Venäjää .ataan. Ollesaani edellisenä p&iv&.nA b.l.nen luonaan, 

•• 01 hI.n JD.1wlle, ettl. hI.n on aaJIIAa alal tA kanssani s11-

ta, ettA 1I.Dsivaltain Annalta katsoen oll.i ecDlllisinta. 

alkaa aota. Se 11 tykaeksl tAhI.n tahdon mainita. ettA olen 

koko aJan tAAllA oloni aikaDa koettanut todistella hl.neUe, 

että ari tahoilta V~Ajll. ~staan tehty hyökkäy. voisl 

aiheuttaa yleisen aekaaorron .1a halkoUem1sen VenäjällA • 

Id.tl1seaaA raportis sani olen Jo kertonut erAAatA hlLDen 

lauBwmo.tau, Joka o.otti. ettA hI.n piti Jht.larln"t--.n 

a1lmauaam1aw. Venäjää _atae auotanna. CRAIGD a.ol pl

ta.... ah401118eDA, ettA Zapan1k1n ~öhalmdll oaal.liatuial. 

". tie. kuUenkaan", 11 .... 1 bI.n. "tullAauko Lontooe.. hy

~ kl.altya hJ~.oclan auo"tawu4e.ta" • 

.,1n1t&ln haILene, etU 1\UKin auurllheU1lI.a h

r14 !K t1mtui ep&Unan 0DkD U.1YalloUla 71eenaa 

.lAKELUOH.lE. 

ftw.lliJUa • 

...... 

~1eJa: 

T ...... ..... 
T ........ Ja ....... _._ .............. mlnlaterllNle. 
EI ..... II I l' _*- tIedoItuUIIn. 
....... , F 11 I t ................ '. '11111 ............. tIedoI........ 
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DDlstek!laU alkaa sotaa Venäjää 'Vastaan. CRAIGIE 'Vastasi, etta 

hänen on 'Vaikea uskoa, että Etu-,Assi9.sn ol.1si koottu mel

kein miljoonan suuruinen ~ija jos ei sitä käytettäisi 

sotaa -erten. sanoin tähän, ette i 8.l'JIeijan lukumäära :rerid 

TEK'in tietoj~ mnkaan edes noussut sataantuhanteen mieheen. 

CRAIGIE hAmmllstyi kovasti ja sanoi, että hänen oli 'Vaikea 

uskoa sitä. Hän lupasi koettaa saada selvää asiasta Ja s 

ten ilmoittaa minulle • 

CRAIGIE lausu.1 ilonsa Kenkokukai-puolueen to1m1.nnasta 

SUoman auttamiseksi. Hän sanoi, että han piti aivan oikeana 

sita, etta Vältän hen.k.1lökohta1sta kosketus ta ryhmAn jäs~ten 

lcan8sa. Asialle ei siita olisi mitään etua, vaan voisi se 

pl.1n'Vastoin herättää tyyt,.attömyyttä monissa piireissä. Hän 

kertoi tietävansä, etta Japanissa ollaan nykyään tyytymattö

m1ä Saksan suurlähetystöön sm johdosta, että ta.ma intrigoi 

nykyista hallitusta 'Vastaan, jota se ei pidä tarpeeksi salt

aalaisyatäV1UlisCll. CRAIGIE kertoi edelleen, että KVantung1n 

armeija on nyt ja.. hyvin venaläis.astainen. ottaen huomioon, 

etta japanilaiset yleensä sydämessään ovat venäläisv1ham1eli

sia, on mahdOllista, etta Venaläisvastainen mieliala 6 '98.hvia

tulai, niin etta Japan1ldn kIlyttaisi tilaisuutta hyväkseen 

Ja ryhtyisi sotaan. 

KeeJmstel WIIII8 J~tu1 keskeytetyksi senJam t ta , et ta 

erut lIID11t rteraat tuli •• t puhUIIIllan hanen kanssaan, JIDltta. 

KDslannin lI.bef.ptl5sihteer1' BENDERSOH, jolta on ollut useita 

..,.1& Jlelslns1asa. Ia Ituuluu llb1,..,l1n yatartiDDe, .anoi 

""11e, etta -.ba8 •• 400r1 011 ehdottanut Lontoolle 
\ 
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1"7htym1stll. VeD.äjäa vastaan. "Ne ovat niin hlta1 ta meilll.-. 

lisäsi HENDERSON, -mutta toiYOtta_sti ne v11meiDk1n rup ... t 

pitlmAln kiirettl..-

'l'Wl'tuu kIlitenld.n Siltä, ni1.nku1n BnglaDD1ssa olisi 

suuria piirejä. jotka ol.1.sivat tI.llaista sotaa TIlstaan. 

RrmslalD. tlkjll 118 elli. suurlähet till.l.lla ARSkHB-HENRY' lll. eI 

tunnu olevan mital1n täysin vamaa kantaa asiusa. Belgian 

aabaaaadl:HSri lOR'l'HOJOm on smonut muulle, etta han täysin 

~ Ranaltan , Ja EnglannIn ballitukset kun De elvat ole 

ryhtyneet sotaan. Etu-JAaiaata kaain tehtl.VI.I. hyökkäystä 

uuttaa ep&UetoiS1U8 Italian k&DD&8ta. ;Tos Italia liittyisi 

saJcaaan, joutu:1a1 engl8ILtilais-ranalral aine &r1IIBi jI. erittäin 

w.1kaaan aa_aan. BYökkI.;ya Kaukaa1aan on sitäpaitsi _1lceuti 

auoritettavisa •• 

lDm ei KD&lannin Ja Ranskan socJast. Venäjl.l. _s 

tullut altäl.n SUOIIen ollessa aodassa VeDAJän krmsaa, 

heJl DTt en.u 118118 mitl.&n -.hdolllS1l.uJtala. paita! luomaolll

• .. U al1D1. taplUlasesaa. etta VeDl.ja Ja saaa ol.la1vat 

1qCDdEU.~ pUOlena • 

... 
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Asia: Japanis 88. II. 
Ill y_ b..( 

~enkokukai-puolueen kokouksessa oli läsnä runsaasti 

osanottajia, mutta el luullakseni ketään erlkoi sen huomattavaa • 
henkilöä, jolla 011s1 _lkutusta asioiden menoon .Japanissa. 

Viranomaiset olivat pitäneet huolta siitä, ettei kokousta 

pidetty keskikaupungilla, vaan syrJäiseJlllllässä kaupunginosassa. 

Olin lähettänyt vahtimestarimme sinne, ja hän kertoi, että 

osanottajia 011 niin paljon, että niitä oli kadullakin ko

koushuoneen ulkopuolella. PUolueen johtaja oli m.m. lukenut 

hänelle lähet tamani klr jeen~ jossa lausuin k11 toll1suuteni 

puolueen Suomea kohtaan osottamasta suuresta myötätunnosta 

, DIB&J118 taistellessa !leuvosto-VenäJa, 'ge.staan, joka uhkaa 

• 
i tsena1s1YttlJllllle, uakonto!3lB1ll8, kul ttuuri8J111118 Ja henkilökohtaista 

YfJI)autt8lllle. Niinkuin olen II1n1steriölle ilmoittanut, tapahtui 

Jdrjee. lähettlm1nen ulkoaaia1Dm1nisteriön tieten. otin asian 

pubeekai ulkoasiainministerin n.s. uu:vonantaJan, min1ateri 

I'1'OIl Jama .. , Soka ennen on ollut .Japanin e4ustajaDa V&rso

TUn. BIll s.oi Jlinulle, että saatoln kyllä ll.hettää ldr

.te. herra JIUO'Ue, ~tta olisi par_pl 'f'Ilttu healdlökoh-

.JAKELUOH.J •• 

....................... Iftw.ll1D..a ...................... .............. . 

..................... _ .............................................................................. . . . ....... 

..... .. uohJ .... a1I.J.: 
T..,..I ....... 
T..,.. ...... ja IIdkaI .................. ..... mrnlatarlOlI •• 
EI ulk~ tIedoItuItal .... 
II ulkovuad ........ mutta ulll ........... l ........... tIedoI

b*eIn. 



• 

2 

taista kosketusta puolueen jäsenten kanssa. Kokouksessa 

oli päätetty jatkaa toimintaa aen puolesta, et.~ä Zapani 

ryhtyisi sotaan VeDS.jää _staan. Zapanin olis~ ' asetuttava 

ka 1kkie n antikominterni_ltioi tten johtoon. Eräs jap anilai

s1sta tuttavistani on kertonut minulle, että Kenkokukai

ryhmä on tunnetusti "I8näläisvihami81inen, joten olisi pi

kanmink1n ihmeellistä, jos se ei tahtoisi ryhdyttAVäksi 

sotaan • 

- T.k. 11 pUVI.nI. oli joukko japanilaisia -

Suomessa ennen olleet japanilaiset diplomaatit, eräitä 

professoreja y.m.- kutsunut kaikki täällä asuvat suomalaiset 

yliopiston opettajien klubihuoneustoon päiVälliselle ja nii

den yhteydessä jAl'jestettnn lltaaan. ;n&hlan tarkoitukseksi 

ilmoitettiin "suomalaisten lohduttaminen" Venäjän hyökkäyksen 

Johdosta. If1nua 011 pYJdetty puhumaan suomesta ja taiste

lustaJlllle, Jonka luonnollisesti tein. Pat tsi puhettani kuu

lui ohjelmaan Kue_lan ldUI.ntäjlln Kakutan JlORnIDTOn esi

telml. Kalenlasta ja useita soitto- ja laulukappale1 ta. Ti

laisuudessa eaitettiin .,~in ulkoasiaiDR1nisteriön virka

miehen berm ICHIKAWe o1itaaa suomalainen t1lm1. J\lhlas~a 

kerrottiin lebdissA huomattavalla paikalla, ja esitettiin 

n.lla 8iel.l& otettu w.lokuva. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMA: ............. J~ ............. .................. ....... .. .. . 

. OSASTO: ............ r;JE. ...... _ ............................ . 

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

.............. :L~ ..... ~m .... ~p?2 ...... .fI: ....... .................. ~ .... ~ .. : .. ~ ... I! . 

.......... ...................................................... ~ ........ !..~.~ .................................................. . 

_ ..................................... ................................................................... : .......................... : ...... · · ······ · ········~7·~···./r . .Y.e . 

• 

--

, 



• 

J ä ljennös. 

T 0 K I 0 ssa oleYa lä hetystö 

X1r3elmA n:o ~49 • 77 

Tokiossa 8 p : nä toukokuuta 

UlkOaslainm1nisteriö11e. 

Asia: Hapjrttien lähe tys~ 

kunnioittaen lähettä ä Mini~te
_t 

• 

riöl1e oheell isina j ö ljenn kset rapo~te ist8an. n:ot 8 ja 

10, jotka eivä t ole saapuneet 
...,A ~ t 

ra portistaan n:o 13, j otka nykyä än vo idalSl 
o 

ne ko hdat 

l ä hettää 
~ 
v. 

Helsinkiin. ' Ra oorttiani n:o 9 ei voi da toimittaa .. 
Suomeen. Lä hetän siitä ainoastaan muutamia lauseita. 

1" '. " '4 
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Raakaita 0'9& t ns.. kuukaudet oll.eet Ja katkeran 

koTia ne rauhaD8hdot. joihin lI.a&Jllll8 on t&)"tJll)"t suoatua. 

TWltuu aUta niinkuin D&Jda1. p.alaa unta, josta odottaa Ja 

toivoo beraavlnaä. 

- Niinkuin lahetystön tiedoi tukaiata on kayDYt 

1Il1, ovat japanUaiset lehdet yleelUJa koko aJan olleet 

puva1.a1a uakDmaan VeDAJIn voittoon. 'r.,pl~ ei a11a taal

l.a o1keaataan tullut ,.llat7b_a. Bnsl-tllalnen '!!le 

1 a pan C h. ron i 0 1 e. Joka a_oin koko. a,I8Il on auh

täut1lD.1lt er1ttUn p8aa1m1atiaeat1 voitonwbdolllauukait... 

klrJoittaa. etta rnha _op1Jm.a tuli .uurena helpotukaena, 

J,oakaa; •• ei ole ollut aa1aan parantualll liittolaisten 

.. e ••• 

Tit.l1a ten ...-oJ- johdost. on 1ITJ'1i& telLdl. p.ri 

hUOJUutuat.. Kauka1a.... Idaa. olft'.t enslantUalaet ehat 

- - . - - - - - - ole 71ee"'" .muuttuJ. aUta. etta •• 

.... lina- ao4allkaJ'lltltlp., JOIdra U.lvdlG oYG .-JaIlIDMt 

aJaapltkUa ollai aUU. ecball.1DU. - - - - - - - - - - b,~.:' 

.JAKELUOHoIE • .............-. .. ja: 

.. , ..................... ftw..lJl ...... ..... ............... .. T .... ..... 
T ........ Ja ...... _ ............... .. mlnlatwlOl .. . 
II U •• , '1 ........ tIadoItublln. 
II ..... , .1 ......... -eIa • ...-..-........... tIedoI-........ 
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lltuksesta kuulee aeDvuoksi Joskus lausuU&Yu hJT1nldn an-

karia SeaLoJa. - - - - - - - - - - - - - -

Ei ola sl1s 1bme Jos JapuUaiaisaalda lehd1ssl 

on an'06teltu aita hidaata tapaa. Jolla sua.a on a't'U8tet

tUe I.IDs1Taltain aabas ... dit OTat: antamissaan ael1tyka1ssl. 

Jotka paa&s1asaa perustuvat C h a a bel' 1 a i D 1 n Ja 

D ala d 1 eI" n aalanoa1sia s. kamlaneduakwm1ssa antaa1in 

tietoihin. koetta.et .-wuttaa. etta ne oTat tehDeet suo

_n awatam!aeka1 kaiken. II1ta ovat Toimet. Bnslann1n 

auurlahettllla Sir Robert C l' a 1 8 1 e on .aa&atl puhunut 

kaasanl dl ta Ja kerran pmlDJ1öldn aina koskeUel_an 

aalaa ulkoldn1s teri . .l r 1 t a n luaaa kaJdea.nl. Olen 81-

tapelta1 aa.ut h&Delta Tl8la JdrJeck1n. Jaasa hIn uudea

tau luetteli kaikki _ eri .. elaJ1JIIJLrat. Jotka BDglantl 

Ja Ranalta ol1Tat lIhettl.Dtet sua._. Kirje_aa lOpulla 

b&n kD1t8Dk1n li 811 , etta -DOin 45 ~ edellllalnUuista "1-

1'1s1il. on a .. ww:' SUc.een- (L) --' •• da&-l A l' a • n e -

H e n 1''' on ~1n Uaolttanut -iDulle R_kaa1ia ..... _ 

nuatuka_ auumucJeata. lI&Il An 811i1.paital Wh.atl allaT11-

.1IIlIR alta IqCltJl., llita -.11l1 rauhaa uM...... ol.1 

aUta, etu. U.ln1~at 11IIo1tUftt. _ta .. oli .... " .lII1tt 

l.IIl.ttt••• Joakko.1& aaa._. 
JDm ei Mmn., iteellbi ole II1tuD tieto.1& .. a

.. t_ a ... 'a, olan ata a1llLtaGUIDl' uiaan plUt1öJft1aea

u. Olea -_lIt ola __ ~tollia1a aUta, aitA laul-
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_llAt O'ftt kIltsaaeet Tahansa ~hdl1 puol.eat ..... - - - - -

!Ikall1siata 1ehdi.ta on s.atu luk.. .a1denk1n 

min engl&ntUaiatea J. ranskalaisten antua1. ael.itJkaia. 

Billie.aa '1' heI. p • n .A. d T e r t 1 • e r '18.. GIl Jul

kai.tu united Press'!n !Ukholmas •• oleftl1e k1rJeenvalhta~

le &D.IIBttuJa, tietoJ., Jotka Uert.l1n .aoeIl 7Uttuat kal-
lE on .ell. Il1ta GIl Tainut odo... RuotB1Jl uU::oa1DhterilSn 

edustaJa. on .e11tt&n,-t ..... ".tta Ruot.ia apu p e 1 a s t i 

Suo Ii e a a r • e 1 Jan ennea ka1ldt.. plt,.,1t1 Sulan 

rat ... a SUOlUn kilpa 111D1Blla koh4alla". Erla "hll~tt..,. 

ruotBalaimln .otUaallinen .uktorlteetU" GIl llIael.le laIrto

DDt • M; ta RuotBiata 011 __ t tu SUoalle niin pel. J GIl 80-

tatarT1kkeita. etU Ruotsin _matot ollTat ai'fta lOPPU1Ul 

lallutetut (uhauated). auotBl olla! ollut erittl1a Y&1ka .. -

aa .. _.... Joe .e ollai tullut .ekoltet1lka1 .ota.n HIl

kautta. ett. H olla 1 .. eel11.eati .'YUStanut suo... Lehti, 

~_. pl.lto1a1ttaJ,...... ruot.a1aiaen roUftll 'IUOka1 e.Uatn 

Raot.la ~Utuk.ea IIIl1tarT_. GIl w.ruataamt tiedot otai

UllA: "JIuotai pelaati .~ailet". (U 

ftlla1.et .el..1tJllat& ei'l&t TOl lDa1ta11a.a auta. 

toaiatd.ldto,ja. ~otka Oftt lIa1ldt1.a tieclos... Lehdet ofttklll 

....... t tl7cla tummatuben amÅ~aU .... ~oka 7UTODaia

_ T1Iaoll18t. astua ta1atell....... oa .. _ut osalta_ .-u-· naUua ~. lamnlo1 taa_. 
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S\lOJIIe ja V8IlI.jl.n a01 • 1 JIIU'I rauhansop1mulal en 3 

artiklaa, jossa ~tiot o~t ra101ttaaeet ulkopoliittista 

totmtnta18pauttaan sitoutumalla olsma~ oaallistumatta 11it

toihin ja w.l tioryhmi 1;;ylc!l111l, jotka suuntautuftt to1.a ta 

vastaan, tunnutaan. erallll. taho1lla tulldttawn aiten, ettl. 

a. eD81a1.1&ssa ra,fo1ttaa suo m e n to1m1ntavap8l1.tta. Kellle 

erlttAin my0tlm1el1n.n J 0 u r n a. 1 deS h a n g h a 1 

lausuu pl.lldrjoitukB ••• aan _a1.1skuun 14 pal~tI., et tel 

SUomi enaa ole oikeut.ttu ~paaatl aaaralmBBn ulkopolltil

kaataan.. ·S1111. on e~ll.enldn oiDua malenal. aukaan hal-

11ta lta.aan 81aala181& asi01 .... an" (Ainal, 1& :rinlande 

n.' •• 10 plua ma!tresa. de .a pollt1que .:rt&rieure I elle 

CODSvn 1. drolt de .e goun1'D8r 00IIII8 elle l' entend 

.. l' intu1eur ~ ••• h'ont1'r.. JllDd1t1& ••• ) pelkäa.n, etta 

DDaa aanat ~ltettaftat1 ~ataavat alta, mita IIIOnella 

taholla ajatellaan llJ'k71s ten ;yleis ten poll.1.tt1a ten Toaa;" 

suhteid.n alaDA SUClaen ja V ... ja.n Y&ll11a nl.lltsnaata 

to.lulall.l ••• ta tilante .. ta. Suas& Ja taataan ol.~ suu

~s*1n III.a1'I.saa rl1ppuft1nen Ven&,f .. ta kuin lI1kI. il

__ • lts. .op1.wase.ta. 'foiselta puolen kuulee lQ'aaJdn 

.ein laaauttann ka111t,.a, etu ___ - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • s-u-n DUC ~tta-

_ 811iD;ytta ,fa urbooll1suutta on 1l81dl.n ldlttlll1nen .U-
tA, et_l-.t u.na1e.t laUUDDOt ainoastaan ole tJ'h,f1& 

kDhtellala1lkala tai lobcbatukaebl a1,fottuJa .anontatapoJa, 

___ tA aUlda ~laJdn aiaalt7T 

.. U1lftail _1a_ Jac .1 .... b".A uun. I 
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Raskaita ovat viime kuukaudet olleet Ja katkeran 

kovia ne rauhaaehdot, Joihin DB8IIJIIB on ta~1Il~ suostua. 

TUntuu siltä niinkuin n.l.k1si pahaa unta, Josta odottaa Ja 

toivoo heraävanaa. 

- Biinku1n l&hetystön tiedoituksista on ka1llyt 

ml, ovat Japanilaiset lehdet yleensa koko ajan olleet 

puvaiaia uakoDBan VeDäJan voittoon. 'l'appiolllllle ei aiia taal

lä oikeastaan tullut yllätykseDä. Englantilainen The 

J a pan C h ron i ele. Joka samoin koko aJlIIl on auh

tautuuut erittäin pessimiatisesti voitonmahdolliauukai1mme • 

k1rJolttaa. etta rauhansop1mua tuli suurena helpotukseDa, 

Joskaan se ei ole ollu.t oa1a8ll parant_8Il. 111 ttolaiaten 
u __ • 

V11ae1at8n aaaoJen Joh4aB ta on 8J'~a tuula pari 

hvo.autuata. ][aukaisesa. ldaaaa olevat ell8lctlla1aet eiTat 

aaurlahettllaaata altaen ole rleanaa wakuutettuJa silta, 

.tta •• p ... l1nun aodaJlkayntitape., Joaka l&Jl8i ..-al.lat o_t 

a.aka .... t. .Janpittaall 0118i 111111e edullin.n. KOtt.B8Il 

"AKELUOH"E I ...... luohj.m.lI.j.: 

........... ,.~ ....... ..... ...... ........ . T_III ..... . 
T ..... I ...... ja II ...... ............ ....... mlnln.rIOIl • • 
EI ulk .................. tledoitukaUn. 
EI ulko ....... ..-.-. mutta ulk-wnmi ........... tIedoI-

tubIIn. 

.,.,4. 
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lltukaeata kuulea .eawoks1 JoeJtu. lauau1;1ia.... hTdDJd.n aa

karia aaJlOJa.. .lJlar11kkala1set Dl.7tU_t 01... ...... alalta. 

aw uin kerran YhclJ'aftl. ta1n amb .... 4aar Ule G r e .'lle, 

etu. bIJlen IIoskoTaSaa. ole_ 'rlrlaneljeu& S t e 1 n h .. r 

keaalla san01 .ionlle ole'ADlla w.Jtuutettu s11ta, etta th-

47nallat tulent .ekaantua .. aotaaa jo. Dslanti n&7tta1-

a1 bI.'rl&'f&n. G r e. vaatu1, etta talli. plt1.1si p.S~ea 

Joe aotaa kaJt&lalin toden 18 olla. Lontoo" J. par1isia 

pommitett.ais11D ,..m. 'ftlla.in_ .ota 'W01a1 All8r11lmaea. he.r&t

taa niin T01makaata ~ötatuntoa D&laatia kohtaan. et.t.a 

lh4yaftllatk1Jt jul1sta1s1vat. ao4aa saDalle. NYt. he ra.t.t.a_t 

BDglannln ... r11kkalais1a lalvoJa. ~ataan kohdistetut tol

.. p1teet. Jksinomaan harmia. l.ILDalftltain sodan lcIJllt,1t&.J1aa 

.etean kohdistet.ut arTOetelut ovat luoDDOl.l.1sest.1 kl.JIlaet 

'rlela ~1 rauhanaopbluka8DIIIIB Jalkeea. lkalnpa eraa 

D.8l8l1n1n auurl&betystÖll n.m.1ea ._01 .'mln. aivan 8110-

raan, ettel BDsl8l1n1n ballltua hanan kl.aitykaeDS& -hU 

ltaeka&n ole .el'rllla aUta, aitan aotaa 01181 kaJU-. 
lehdl ... 

a ola 811e u.. Jo. Jqanilaia1sa.-näl, GIl anoa-

telta .1ta hidaata ..,aa, Jolla su~. on a'ftStettu. taa

.1ftlta1n ....... 41t ont · .. 'ta:1..... .e1.1tyb1a... JotD 

pUu1u.. ~tu_ t C Ja a .. b a r 1 ., 1 n 1n Ja D. 1. • -

.. 1 a r tn .. l __ l81a. lraIIean.4QaIrpn • .s •• a ant.m.1n Uatol-

lain, ka.t'-_ -auttaa, _U _ 0'" tabuat srz_ 
u.'-1aebl 1la1lDaa, .UI. o_t. _t.at. Del-lIlJa auurll.

-'t1lla ~ Rob a r t c r. 1 8 1. Ola _.t.! P"""P'd 

baaaal alttI. Sa bna ~ __ bebttel_ 
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ui.aa ulkce'n'ateri J. r 1 t a n luoDa kI17deaean1. 

paitsi saanut llaIIIalta T1el1. ldrJecld.n. 

lu.tt.li ka1kk1 n. .ri aa.lajbdU.rlLt. jotka bglanti ja 

Ranska olivat lahet taDeet swae.n. nr je8lUll. lopulla hI.n 

kuitenkin liau. etta "DOin 45 ~ .4e1.la-.in1tu1sta IlAlriata 

on aa.apunut ,SUOlllten"C \) A1Ibaasa4ööri J. r a ., n e - H e n r ., 

on a.oin 1lmDi tt.anut a1nulle Raaskaata aa_mme awatukBen 

suuruud.sta. H&n on altapaitai ftll'ftati alleT1iftJlD.ut sita 

la7otya. aita _Ula rauhaa tehdessllmla oli aUta, .tta 

l&Dsinll.at ilJDoittiva"t. etu ne oll_t _lm11t lah.tt .... Q 

joukkoja suomeen. 

~ ei minulla itsellan1 01. mitaan tietoja aaa

.atu.. aYUSta. ol.n aina suhtautunut asiaan picll1tt~a.a

ti. 01_ aauonut oleftlllllB ld.itollisia aUta, mita lJlDaiTal

lat OTat katsoue.t Toi_usa tehdl. pU01.stUll8, mutta olen 

tekII yt-,n-,t niinkuin .n olisi ,..artanyt tarkoi tuata • lliDkI. 

woksi naita tietoja DTt on annettu a1nulle. lI1mm .1 

tarrtnn. HDOa, etta ~ kl.slt.,uci on, .tta 1l.D8iftllat 

Oftt telmeet IIdta auurilman .reh4-,ks •• Jam •• eiTat ole 

OII-.ne.t par-.dll kI.-,ttu. hl'ftka •• n sota_ v.Dl.Jan lauuIaa. 

""'aidata lehdiata on aaatu lukaa IIl1d_ldn 

kuin ensla.tllaiate. Ja ranakala1atea antea1a ael.it-,bia. 

alia..... ~ h. J a p • n A cl T • r t 1 a • r' ia.a on Jul-

1ra1.. bU.el Pre •• ' 1n fttbo1.... olnal.l. kir.t •• n-Ut&Jal-

18 --taJ. URoJa, Jotka 11.n..1n ..... ,.lltta_t kal

D. .... liiti. GIl 't01mIt ocIDttaa. Raota1. nJ1mp:I.'.terlG1l 

e41IaU,fa - aelU~ .... -et. Raota1Ja apa p. 1 a • t 1 
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Suo • e 1\ a r _ e i Jan ennen kaikkea pi tIIIall& Sallan 

rinta.aa suoaen kape1mmal.la kohdalla". :Ir&8 "h~tan 

ruotsalainen sotilaallinen auktoriteetti" on banelle ker~

nut, etta Ruotsista. oli IlDJlettu SU~le. niin paljon so

tatarvikkeita, että Ruotsin varastot olint alftJ1 loppUWl 

kulutetut ( exbauated). Ruotsi olisi ollut erl ttain n1keas

sa asemassa, jos se olisl tullut sekoitetuksi sotaan sen

kautta, että se olisi aseellisesti avustanut Suome.a. Lehti, 

Joka päatoim1ttajansa ruotsalaisen rouvan vuoksi esiintyy 

Ruotsin hallituksen u.n1torftlUl, on varuatanut tiedot otsi

kolla: "Ruotsi pelasti suomalaiset': (U 

Ta1laiset selitykset eiV1Lt voi kuitenkaan muuttaa 

tosiseikkoja , jotka OTat kaildde n tiedossa. Lebdet O'Vlltkin 

antamet tAyden tunnustuksen armeijalle.e. Joka yl1vo1JDa1a

ta vihollista ~staan taiatallessaan on saanut osakseen 

.. ailman ihailun ja kunnioituksen. 

SUomen ja Venäjän sol.'pau rauh8llsopiauD en 3 ar

t1klM, jossa _lUot ovat rajoitt .. et ulkopoliittista 

m1nta~pauttaan altoutumalla ol ... an oaalllatumatta liittoi

ll1n .Ja valtiorybllitJ'kal1n, jotka BUuntautunt ~lata na

ta_. Wlmutaan era1ll& tahollla tulJd.ttann aiten, ettl. 

•• ana1alju. rajol ttlla S" 0 • e n to1Jll1nta_pautta. "llle 

8l'1 tUin .,.Otall1.el1nen J 0 u r n a 1 deS II. a n S II. a i 

la .... pUk1rJoltukaea. __ al1sltUun 14 pa1ftlta, .tt.l 

~ ...... 01. oikeutettu ... eaatl lII.I.I'&aIIUIL 1Il.kopolUl1-

kaataan. ·S111& GIl ...u. .. Dk1n o1bua al.le" -Jcpe. 1Ial.-

11ta lt...an .1a&1a1.... ulola ... • {Alul, la F1Jal,aIlU 
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n' est plus mattresae ele sa pol.1tlque en6rieure. .u. 
oonaerft l .e droit ele .e gouverner 00_ elle l'entend 

• l' int6rieur de s.. ~rontnre. IIIOtiU6.a.) pelkU.n. etta 

DIDIIl .anat valltettaw..ti w.st&avat aita. mita 110Della ta

bolla ajatellaan nJlt7i.ten 1'1ei.ste poliittisten vo~tei

cJen a1kaua SUOID8I1 ja veDl.jlD -.lilla ftll1t.e_sta to.lu 

liae.ta tll8ILt ... ta. S\1OIUIl kat.otaan ale_n auur_.oItin 

... 1r18 ei. ~Uppuw.lDen VeKJ" ta Jarl.n m1kI. 1lmenee it.e 80-

pt.ukaeata. ~i8elta puolen kuule. mrö8t.1n usein lauauttaw.n 

klaltJS. etU ..... v18la kerran, ellllellllin tai mrOhcm1n, 

tulee ...... an takaisin aen. alta .e on _nettan;rt. SUOJll8ll 

lIanaan O8Ottamaa .1 tkeytta ja urhoollisuutta on meld&n kl1 t

tDlinen siita. ettel .... t talla1set lausUDllOt ainoa.taan ole 

tJbJla kohtellal.uuksla tal lohdutukseksi aljottuJa BanOnta

tapoJa. vaan etta niihin todellakin .1sU," luottaalata 

k.n ....... uuva_ vo1maan Ja el'mlnbaluun • 
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Pl.lm1D1st eri , aairaa1i !DItAX 1lJIoltti erua aa nu. 
Jmlun_n _al1skuuDt 13 pl.1ftD1l pltam&a.u.n puhe esaa, etta. 

~apan1 ataa ta7dan twmuatukaenaa WANG CHING-WBln Johdos. 

ol81fllla pnk1ncJn hallltuksal..le. B&a lausul s.alla, etta 

tarkoitus on aaaUea. 'W01.aan niua... uusl j&rjeatys, Jolta 

tulee palaut~an raubml bukals .. aa Id&8aI. "'.inisterin 

1llIIoitukee.ta k&n 1l.a1, et1o& l&b.1tule ... iauude.aa 011 odo

tettaT1a.a Joku uua1 "ft1oo" ;rapanin X11nan politiik ..... 

... Uakuun :50 pl.1" Zapanln ballUus SIlt01 Ju-

118 1öukeea "uudell: kesnsballl tultam perua taa1seata nln .. aa" • 

~iatua .... u.oit8taan, ettl. ~apan1 tUDDU8taa WANG CHING

DDl .1alulDs_ ola'RJl ••• ingln ball1tukaan niD&n kaakuallal-

11"*-.01 Ja lupaa al11e apuaan Ja kaDDatustaan. ~apan.1 

~ua, e10ta .,Oakln mmt ... ltiot k&a1tta..t tlipahtUll88D 

to81ae1Jwl _1'k1t,u.n .Jt. oaalta .. .,Ota .... 1ku1ota.. 01.0,10 

....... tt..ta •• baka18 .... IU .. L. ~1Ip.t.n tlarkDltuDeaa 

_ eUataa nin_ tal.owlel1.1aun rlldmtla! 1_ lIIaIlit tIII1a W. 

"AKELUO!04"E. .. .... Iuohj.m.n.j.: 

...... .. .. ..... ........ ~~~~.! ............... .............. . 

••• A4. 
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aUta. etU uu81 KUneJciD ba1u.. w.la18a pteIat701l po

~1t11kkaA. .Japaal ei Jm1teDkaaJl &1Jo ~aallaa •• Uaa D11Jt

kauan lm1n k'·'RD1aUsÄ Ja J,lpaD1l.a1a.ata1aet ~1.Jat ,j,atka

_ .10 tröakaatelJtl&D, __ Oll _11 ~ltuks.DIl ~Utaa kaikki 

alldallis.at.I aJllt~t _Jlt~ Ja .. tat. 

1Ick1Dc1n "pol.llttlsen kllakuauuTostQn" aaoc1oa ta ",et 

30 JIL8_ta. JoIsta ~eht1e1l .JJcqn 10 kuuluu na.1Dgte1n 

Ub_1 s1;Ooa, 5 0 .... 10 .. Usea PeJd,DgiD Ja 5 eDUaen Kankf'l&i • 

.fa. 2 JImgollan )aUItaa_ Jl.scia. SU&pa1.ts1 laluluu bal.lI

tlakaeen 2 kaualliaaiel1ata Cpao~ ... ta ei toIataiseksi ~. 

1m1ll.l.ut puhuta .... ll) ~ aoalaal.14 emoknattl Ja 4 "puolueetonta". 

trit.JB kMkuabal.11 tuka_ peruata!sen kautta koettaa 

ftka.nnuttaa K1iJuut oloJa Johtuu ueistak1n aTiStA. 

sota cm tullut pa.~JOD lI:all.I1·*sl ku1D 

aJate~tu. ftb&n aat1at.en ~Ultelll1en IlUkac on a. akaanut 

~6.492 1lUJ,..fenJ.& (10-·" 200 Id.l.Jarcl1a suc.. arkkaa). 

• hl1l'RJl ft0411L lNc1,fetIaaa on sodasta Johtu .... t _11010 arTioltu 

lIOU.ftD 2.~~.671.000 JeDiln, a1kI. .... taa DOln 39.6 ~ ~-

UOIl lEDkoDal.Qalo1stll. Jo\lal OTat 5.822..962,000 JeaiI.. ftb&Il 

Qal ... uapa1taI lainataa ftrtea tarnttant l1 ..... ot 

320.000 .000 .111Lia. 

~ .... GIl ll'aa.tans •• ku ..... tm,.att&ln'tta 

Ial.l1tuallL t. ••• -..IJ- palUUta-D. .Jolta kaSktata SoIl-Jl-. 
ei. ~. __ d ~ pal_-

"'-'1. __ • lI'luel.to-,-1UIIL ,joaltaJ. Ul!O __ 1 .101al 

a1lra a1t~ .4ukgnpe •• lIal~l,,*-el.ta .ti.T1t,na aiua, lID.1a 

as ..... oik ... _ PJd ...... T11t1aai .... _te plDr'-b-
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ter1n, pr1.nsa1 mBOB'n julltUawll •• an 10ulukulm 22. p&l"f1.11& 

1938, josea ftkuutetti1n, ettei .rapanUla ole 1lita.1n alu

eellisia _ati.lmksia ,ja etta. s. cm _l.II1.a kuDn101tt __ 
1) 

1C1iD1m rl1ppumattOJllWltta:. SArl'O 8&01, etta. ...... töa keaklm-

4eaaa. on o1. .... a epAluuloa ballltuka_ aenette1yt&po,ja koh

taan. PUhs her&tti luonnollisestl suurta tmJll&tta.n-ttl.· 

ball1tuap11reiasa. Hal1ltuks_ palnostukse.ta anDatt11n kurin

pl100lAutaJmnnan teh.tl.Uks1 tutJd.a aalaa. S.Al'lOn 01.1 1uo'fttta

'ft Mk& puol.ensa johta1_ to1maeta .-UI. .clu.taSapa:1D.ataan 

Vamaa lD11teDldn on, etta. h&n esltti pubee •• aan aSatukala, 

jollla on DDDIltusta lAaSolasa .. estGpl1re1aaa. 

Krlkolautl Oft.t .aan kmppa-,ja t80ll1auuapl1rit 

tmJlllllttCld.a sotaan, .ml. •• tuottaa mnu.a lIuhteaa •• 

ba11ot_ taloadel.l.1selle ell.dl1e. .Entiste. .71den l1sl.kai on 

rtel& tullut -.r11kaD Yhd7Bft.ltai. .ta .rapan1n VIJ.1sen D.lqI-

paaop1..ua_ 1e1r1ce-' nen, a1kI. seikka - ft1kJat.k1n .opilmsta 
2) 

toistaiseksi noudateta.. - GIL amaan heratta,,'n 1eYot1oo-

.mt1a. lAa,1oia.a pl1re1aaa. Yhd7aftllollla on I8b.dolllnua 

~da1l1sia pakkokeInoja kIl7tt&- a1h_ttaa .rapaa1.lle suu

ria _1kaakaIa. 

1) paitai 101.101. aldlt71 ,J1IlJd.1aUl1llMll .... 1laDltu8, etta 
.TaJU!. Ilal.1IaI, et1il. Eilaa p",. •• Juaaaa attou
'-181 taia1oe1.-. Jo "talli_ •• ta ...... _t1aial 
t.1adel.l.18 •• · pWs_1II1atau .r-}IU1Il ,ja. _tlakDoa 
kas ... I.IIIetptaa rqortUla 1Q/I 19}9 a:o' .181.110" 
Jblt71UDhtd- Ml_1o. .J.'~l. ___ .ta .. 

2) YUtiaa n(»ca-tti1D1 . 5fII 1940 aro 6. 



• 

• 

- 4 -

JlUtta on olemassa muitaldn ja puhtaasti sotilaal

lisia syita, jotka V0111]8kJcaasti puhuvat 11_ puolesta, ett .. 

aota. olis i saatava. loppumaan. Totuus, jota. e1 voida ldel

taI., on että J"apanin k8.y yhI. 't8.1keammaks1 laaJentaa _lloi

tuksiaan Kiinassa. Sen on hankalaa ll.hettaä joukkojaan kau

emmaksi Kiinan sisäosiin. 'l'II.h8.nastiset valloitukset - niin 

huomattavia lru1n ne ovatkin - eivat ole voineet tehdl. lop

pua kiinalaisten vastuatuksesta. J"apan1 koettaa senvuoksi, 

m1käli mahdollista, ratkaista Kiinan lqsymystä poliittisella 

tavalla. 

TS.8.l18. ollaan tietysti taysin selvillä '511 ta, että 

Kiinan kysJDlYben ratkaisu riippuu lIuurelali os a1tai muiden 

tioiden suhtautumisesta uuteen j8.rjestykseen. 'l'arkoitus on 

vuoksi llLhettu. erikoisia edustajia lIuurw.ltoih1n DBuvottele

aan asianomaisten hallitusten kanssa. Niin e.1m. 

tiin ja Ranskaan hTfl. tuttavani, en t. Var.ovan 

Se seikka, etta. wr.ina1sten 1l.hettlläiden aWltsi taten 11.

hetetaa.n vlala erikoisia edustajia, osottaa paraitea, miten 

t&rkel.D& ta.ta. aalaa pUetUn. Ulkoministerin apulainen TAHI 

on tosin .anonut minune, etU k7~kse .. a olevlen ecluata

Jiea teht&..ana on ~asJd.n ko.ttaa luoda itaeUeen kIlTa Bu

roop&n polli ttise.ta tlllUlteMta. Jield1.n paaa.lall1.ena .ta 
ur.lna1.ena tehta'UDU.D. tulee Joka t.p&ulas.... 01__ DMl

_ttelea1n_ Kl1DaJl lqa,.p.e ratkai.e.1a •• ta. suurftltain 

1IIl.1nen aota tarJoaa Jd.e1tlllatU l'apaaille suur.pia MbdQl_ 

l1nukala ratitals1lll U7tI.Jd,e.ea ku1a alta. 

lalta. 11110& erl .sidea hall1tutea .. eatee... t1llee. a,tatal.-
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laan siita taalla 8euraav.alla. taftlla. 

Poh30is-Jmar11kan Yhdysvaltain suhtautum1a~ uuteen 

.1&r3e.telnn pidetun taY81n ldelteisena. UlJm.'nisteri BtJI.L 

on 30 s1 tapa! tsi llmoi ttanutldn halli tultaenea tuomitsevan ltaD

Dan kyaJlQ"kseen Dlhden. Yh4pvallat ldelt&ytTftt tunnustaasta 

WANG CHING-wBIn hal.11 tusta. 

BnglaDDin halli tus ei viela tahI.n mennes.. o~e il

moittanut kantaansa. ottaen huamioon, ett.a Englcti yle ... a 

nJk1U.n koettaa parantaa suhteitaan Zapan1in, pideuan luul

ta-e8D:a, stta se on QJ.m1s neuvottelanaan asiasta. Toistai

seksi Bnglanti noudattaa saantöa "wait and se.ft • sen lo

pullinen kanta tulee ~atta"8t1 rl1ppUJllllIlD m.m. si1ta1dD, 

alasa m&lrin Kiinan uusi hallitus oaottautuu olevaa riippu

_ton zapania ta Ja misaa lIIIJlrin .e saavuttaa X11nan kanean 

kaDDatukaen. ~delleen otattanee huomioon sikin, a1llaiaikai 

J[8nk1ngin Je Oh1JJ;k1 nsin ~li tuaten suhteet IIIOcJostuvat. sita

paitsi tullaan luonnollisesti ld.1nn1ttampln auurta huomiota 

a11hen, miten uusi hallitus suhtautuu ulkomaalaisiin ja 

cl.a taloudellisiin etu1h1n Ki1naasa. 

Saka8D: ei ukota toiataisek8i twmuatavan. uutta 

luiLU tueta. 'fIaA. Johtuu sen llJle1a1st& suh1ie ista .ena3aan, 

Jonka 1St .. ","S Cb'lJlJdng!n hallitukse.n on tunnettu. Berl11-

nin l.opulllnc kanta riippuue senft0k8i zapan1n Ja l'eaaJID 

.uaten auhte.Uen Ull1tfkaes.. SU&pa1.t8i otattan_ h1lOll1-

OOD De talCMl4ell1 .. ~ .4ut, J01k WMG CBDta-uID IIalll

ta _hdDlllae.1 _1 arJo .. auaall.. UII&D t1umuatllDen 

.. tlkDea1. 
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Ranskassa on toistaiseksi kiinnitetty verrattain 

vahan huomiota koko tape.uks ean. joten täällä ei ole voitu 

luoda itselleen mitään varmaa kuvaa sen asenteesta kysy

mykseen nähden. Luultavaa ei missään tapauksessa liene, että 

Ranska ja Englanti tulisivat suhtautumaan asiaan eri taval

la. 'Vaan varmaa on, että ne tulevat sopimaan yhteisestä 

menettelytavasta • 

Ainoa suurvalta, jonka täällä uskotaan heti tunnws

tavan i'/JNG CHIN-wEDl halli tuksen. on Ital1 a. Italian sanoma

lehdistö on ottanut suosiollisesti täällä Väitetään "rie

mullaft - vastaan tiedon sen ~odostam1sesta. Italia on Sak

saan Terraten täysin "vapas.". sitä ei sido vi1meJlllln1tun 

joskus rasittavatkin suhteet Venäjään. Ollen täten luul tavastl 

ens 1mainen maa., Joka tunnustaa UudEn aSiaintilan. on sillä 

arvattavasti myöskin mahdollisuus saada slitä jotain alneel

listakln kompensatiota. Paitsi Italiaa odotetaan Espanjan 

ennen pitkää tunnustavan WANG CHING-WlIn hallituksen • 

-
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VIITTAUS: 
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ASIA: Ra.portti g:q 15 ~ 

Eräs ~apanin ja 

... .1. ..... . 

WANG CHING-WEln Välinen 

sopimus . 

N 

" :0 .. ... 

19 

Ul~oaslalIU111nl~ teriö LLE 

Tamän ohessa lähetystö kunnioittaen lähettää 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päiVälle päivätty! 

raporttiansa n:o 15. 

T!1s sä yhteydessa katson olevan syytä huomau..ttaa, 

ettei minulla tällä hetkellä ole DBhdolllsllutta lähettää 

Ministeriölle muuta kuin sellaisia raportteja, jotka w.a

ratte. voidaan toimittaa VeDaja.n kautta. TlStä johtuu 

myöskin, etten ola voinut lAhettU Ministeri ölle selostusta 

keskustelusta, josta lI&initeen salasAhkeessAni n:o 31-

JI1nist eri : 

TL 18: A ... 
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:ldel1188ssl. rapartisaani 4/4 -40 n:o 14 olen 

käsital..lyt kysJIIlYsta WANG CHING-WJ:In bal.li tuk!l en tunnustami

seata Kiinan Dmalliseksi keskusball1tukseksi. 

aansbain lehdet ovat Joku aika a1 tten Julkaisseet 

eraän WANG CHINCH'lKIn Ja lapanin bal11 tuk!l ien TI.l1s en aopi

muksen tekstin. '!'elesti on tullut tunnetuksi siten, etta 

kaksi WANG CHING-BIn entista avustajaa KM) 'lBUNCH'IU Ja 

~ BSI-cBl!HG, Jotka a1Dakin Ollien Citteittenaä mukaan 011-

-.t osallistuneet .0p1.mulcsen solmimista edeltavi1n neuvotte

luihin, pakenivat Hongkongiin Ja tolvat JIIukanaan ftloku~a

lI8Zl8a jll.JlII.nölesen WAlIG CHnIG-WEIn Ja Zapanln halli tukaien 

~1sest... Doottien 'Yalhdoata. \Y.AHG CHING-DI eai tta noo-

U .... n n. tol~et, Jotlca .Tapanin ol1al tartettac, Jot

ta YOIta1ai1n luoda .4tiL1Tt7kaiä uuden ballitukaen to1a1n

all.. 8el.oat&n taa... noottien pllleob4at. 

Se."''''a t;ull1tulot, Jtlteell8lL 180 IdlJocmaa San_in 

toll.rl., Jotka on tall.etettu .YbkD~ ap.o1e B8Ilk" I1n, 

oUal lnoft.tettan "G ca:nrc-DIIl III.ll1tula1el1 •• KirJe ..... 

_ Jblt71akDlltai.e.t1 III.I.rl'-lt,. IdteJl ftroJea luoft'tllkaea 

.JAKELUOH.J'. ......luohj.m.lI.ja: 

Tawall'-. 
T ..... Unen ja IIdUI .................. .. .. mlnl.terHllI .. 
EI u",~ tIedoltuk.11n. 
EI ,,",om ••• d .. *_ mutta "IkOMllllnminlaterlln tIedol......... 
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tulisi tapahtua. UUden 1811i tuksen muodostamia_ JA.lkeen 

annetaan tälle kertyneet tulli tulot joka kuukauden lopussa. 

Japanin valtaam81ta alueelta kannetut verot. jotka nylqaan 

on suoritettu Japanille. olisivat samoin maksettavat uudelle 

hallitukselle. Nootissa huomautetaan erikoisesti suolaverosta, 

Jonka japanilaiset Oftt kokonaan pidl.ttaneet itselleen • ., 
WANG CHING-WEI aanoo pitavanaa edellämainittuj8B koh-

tien hJVl.ks,mista nl1n tärkeana. ettei hän katso voi_nsa 

• muodostaa Kiinan kan1'181l1sta keslcushall1tusta joa ei niita 

hJVl.k.syta. 

• 

Nootissa ehdotetaan. etta Japani suostuisi kahden 

kuukauden kuluessa uuden hallituksen muodostamisesta lukien 

aftflJllllan yleiselle liikenteelle J'ang'tahejoen Nankingl1n asti. 

WANG CHING-WEIn hallituksen olisi saatava neuvotella tästa 

kJs7Jll1ksutä Pohjois-jmerlkan lhdysval tain~ Ranskan ja Bnslan

n1n lalnssa. Jotka eivat JUssaan tapauksessa tunnusta uutta 

hallitusta jollei jokea avata • 

!angbain ja NankingIn ~1sella ra~tatiella tulisI 

ainoastaan kiinalaisten viranomaisten olla oikeutettuJa ots

aan 1;arvIttavia lap1Jml.kutod1stuks1a. nma .. iaivat l17a&kin 

norl ttaa _ tknstaj 1_ tarkastuksen. Japanllaiut Joukot 111-

~t ole o1keutettu~ oa1nplin rJhtJaIAD .Sbfnklln vaasitae

maUn. 

W.&HG CIIDG-WK[ huamauttaa nooti ... en. etota v11..m1ka i 

.a1n1tut .alkat ovat Urkelt1. "1lIa1at_ ..at"lteet1n lIIlutta

m.aekal". -.&raykala ei voida tot_ttaa 1lIlaa Japa11a1 ••• 

aotUasJohdaIL IIl'Otaft1tutusta~ a1nta ftDk.I on ~ttalll.tonta.. 
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että Tapanin hallitus kiinnittää ka1Dn huomionsa sl1hea., 

että uutta järjestystä noudatetaan. 

'l'ILh1.n ltir Je eseen on ;rapaa1n halli tus antanut seu

raavan s1sältöisen vastauksen. Jlitl. e.1nn , k1n tulleista 

ltertynei tten ja lcertyvbn varojea. luovuttam1seen tulee, il

moittaa Japani olevaIlSa valmis a11hc "jos ballitultsen 1lU0-

40stamisen Jl.lkeen yhteistyön oleelliset periaat"et tulevat 

toteutetuikai". se suostuu m:yösltin siihen, että s_ tI.h&n 

asti ltantamat verot suoritetaan ninan kesltushallituksel.le. 

;rapanin hallitua sanoo toi vovaDaa, että ' Jangtshejoki voi

daan avata liikenteelle, mu.tta ei pidä . ahdDll1sena sopia 

Dimenomaisesta mlaraajast&. Se ei "periaatteessa ~stusta 

sitä, että osotet&an. kunnioitusta uude. hallituksen poll1-

aivallalJ.e", JIDltta se toiVOO, että japanilaiset ja k1ina-

1.a1aet viranollla1aet yhdessä sopivat n118 ta to1menpitelsta., 

Joihin aslassa ryhdJ'tUn, ja etta. tallöin otetaan huoa1oon 

jarjestyksen ylläpitam1sen VI.lttlmllttCSlQya • 

~apan1n lebdet elvat ola "SDinn.et IIlitl.l.n taatä 

~tt1en vaihdosta, JIDltta l.uult& .... a on, aua tekatit ovat 

oikeat ~a etta talla1nen 80PiJaus on sol.Ja1ttu WÄRG CHDlG

'BIll Sa ZapaaiJl lIall1 tuateD ~illll. 
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ASIA: Rap.arttin:o 16: 

Saksan hyökkäys Skandinaviaan 

TL te : A ... 

ja Japanin • yleinen mielipide. 

TImIn ohella lähetystö kunnioittaen lähettää 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päivälle päivättyä 

raparttiansa n:o 16. 

JI1nisteri: 
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Japanin ulkoministeriön edustaja on Saks~ hyök

kl.ykset johdos ta Skandinaviaan SSJlomal ehdille antamassaan 

l.ausunnossa saonut, että .Japani tulee edelleenkin pysymäan 

puolueettomana ja olemaan sekaantuu. tta :&:u.roopan suurT&ltain 

'dl.1seen sotaan. HI.n huomm.tti samalla. etta · sotaakayvlen 

ja puolueettom1m Vtll.1nc "damarkat.iolinja" oli kaynyt "vaa

rallisen aht8aka1" (wa8 be1ng d.an6erously narrowed) • 

.rapanila1set sanomalehdet laua ui vat &rTOst 81. unaa 

Saksan etta lan.s1valta1.n _nettelyn Johdosta. saDan _net

tel.y oli kostotot..enpide, Joka Johtui sUta, etta Kn8lanti 

.ta Ramska olhat laakeueet 1I11no,1& Norjan aluens11n. Leh

då ~teaiTat, etta aotaakayv&t plta"fllt kaDBain"fl1lista oi

~tta .ta _ltlold_ val1sU. sop1Jlluksia "paperipalasina" , 

~o1l1a e1 ole 1I1ta&n .. rJd1iynl.. Jllpan1 puolueettomana .. l

UODa tuom1taee saksaa _nettelyn • ..,1nku:1D .e tuoaitsee 

.e paoluutta.l1llle louldtaukaet, Jo1h1n BD&lanti Ja RaDaka 

OTat telm8et 1t88Jla, .J1P&1ka1. 1J8.u: lell4et laauint •• -

-.ua ~OtatuD.~IUI. '1'Imakaa Ja ~J.a kohta. Ja to1 .... t , 

.JAKELUOH.JE , 

•• 1Ua... ... ... ............ .. ....... .. 

•• ,.4. 

......... oIll·"'·II.ja: 

T ... ,'-. 
T ........ ja ' ...... 1 ............... _ .... mlnhlterl6U .. 
II .. 1It~ tledoltuk.ll ... 
II ulltam 11 .... _ mutta .. '1<....-..-1 ........ tIecIoI • ..... 
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1lm1 pelkonsa siltä, että keftalla _hdollisesti muideDk:1n 

Euroopan puolueettomien valtioiden alueet joutUYat sotaakl.y

vien taistelutantereeksi. "NICHI-NIQU" vertasi sotaakl.yvia 

suai- ja ti1kerilaumaan, joka h7ök1dla turvattomien puolueet

tomien lampaiden paalle .alittamattä nalden itsena1syydeata 

Ja eduista. "KOKUlIIN SHll!BUN", jOnka Vl.itetu.D olevan sak

salaisten '981ku.tuksen alaisena, lausui, ettei se halua ru

veta arvostelemaan suurYaltain ayyllismta., mutta Japanin 

laumalta katsoen on nylqaan olemassa vaara, etta. Kaukaises-

• sa ldässakin ryhdytaan sotatoimenpiteisiin kun Englanti ja 

R.anska rupeavat sifJ.la sovellut1öamaan saartoaan. "YOKIURI 
..- . 

SHIMBUN" , j,oka .foskus 8idRnki n aotamme kuluessa esiintyi 

suurvaltain etuja ,mmartavana, moitti l&DalYaltojen aaarto

toimenpiteitä Saksaa vastaan, m1ka seikka sen lIlielesta oli 

s7JDI. siihen, mitä 011 tapahtunut. "lroCHI SHDIBUN" lauaul, 

etta on ol.emassa -.e.ara, etta Pohjois-Jlllarlkan 1hd;rsY8l.1at 

sekaantuvat sotaan, m1ka TOi a.1hw:ttaa sen, etta ;rapalliltin 

luopuu puolueettomuudestaan. aaarikkala1s ten oa1a tama "'l'BE 

JAPRl .&DVERTISD" totesi, etta ert.at pienet "Valtiot jal.leen 

o1.i_t joutuneet hTWckayksen uhreiksi. Kpanrmaa on T01ko 

Ruotsikaan Jaau aotatapauaten ulkopuolelle. Salasc _ikIltuk

--t7s l11tto

la181ll... ~ sattuDeilla tapahtUllilla '901 olla :ratkaise .. 

.tlDrtus koko s040 tulokse.n. 

Vaikka lehdiaaa lauautt11J:l ~OtatuntoaJdJl Tit_1aia 

aUDrftltuo4an 1Ibre.fa Jmlltaaa. tapahtui a. bitenk1n ikUA

Jm1a al~ll8Il. Se, ~ta ftDaku.. .ta lIOrJassa 1iapalltuu. 
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GIl suurvaltain -.alisti 'f01ma1Dldttelya. P&1.... pai-.altä 

'.L'Ilnska ja Norja unohtuvat ybI. eueJlllldl.n hUOlll1on k11nt78sa, 

kokonaan Sakaaan, Englantiin ja Ranskaan. Niin on epäUe

mattä asianlaita useissa Euroopanld.n maissa. Viell paljon 

suuremmassa mälr88s1 pitlll se paikkansa Euroopan ulkopuo

lella. :Ilmdsten myötätunto toista tai toista kohtaan suu

ris.ta sotaalclyvista joutuu määru.maan asianomaisten kannan 

tassa as1assa. ;Tapani on niin kaukana Skandinaviasta ja 

aen yhteydet Skandinavian maihin niin vllhäiset, ettei 

ole mitaan erikoista mielenkiintoa niitl kohtaan. Tanskan 

lllhettll88 TILLITSE sanoi minulle olevansa hyvin pahoillaan ... 
kun ei varaulkorn1n1 steri TANI, jonka luona hän oli klynyt 

ilmoittamassa naansa valtaamisesta, sanallaka.an ollut lausu-

nut myötatuntoaan Tanskan kohtal.on johdosta. 

Siitä myötatunnosta, joka tällllA vallitsi Suomea 

kohtaan, e.i nyt ole huomattavissa m1tlAn kysymyksen ollessa 

Horjasta ja Tanskasta. Niinkuin lllhet.tlmist8.ni tiedoituksista 

kivi llmi~ noudatti 'Yirall1nen ;Tapani mitä tarkinta puolu

eettomuutta Venajln ja Suomen "fI.lisen sodan aikana. Tassl 

_nti1n n11nldn pitkille, etteiVlt sanomalehdet edes olleet 

o1keutettuJa sanallakaan mainitsemaan SUomen punaisen ristin 

to1meenpannusta hyvin ~at1ma.ttomasta keräyksestä 

~1kutti luullusanl attlpait8i sekin, ettei haluttu, 

etu ~1IP8Il1Ja. 0IIan aodaa vuolaIi lahetett&1811n rahaa ulko

_alle •• 'lliia. ei kuitenkaan e.tI.DTt seka. keisarillisen p.r_e Jaa.1dA eUI 1I1Jmw1nh1lerlDta e.itt~1 II1DU11. lQ'D-

tatantoau Yeaa.tan q~e Johdosta. D1kId. -nuttlw.t. 
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että he sydlmestään toiyoivat Suomalle menestystä. Koko 

so~e aikana oli lehd1s~~. eräitä yksinäisiä tapauksia 

~ulruunottaJIatta. jakamatta meidän puolellamme. oTapanilaisllta 

saamani lukuiaat yksityiset ldr jeet y.m. ystäVYYden osoituk

aet DlyttiVl.t myöskin selVästi millä puolella ihmisten myö

tätunto oli. TImI. johtui ennenkaikkea seuraavasta nel,tl.stä 

syystä. 

1) Suomen Ja VeDlJän sota ei liittynyt osana 

suurvaltain vUiseen kamppailuun. 

a) SUomea kohtaan tunnettiin Jo entia estäl.n suu-

rempaa mielenkiintoa kuin Tanskaa 

3) Japanilaiset pitävät 

vihollisenaan. 

ja Norjaa ~htaan. 

~ 
edelleenkin VeDljl.l. pää-

4) Suomen armeijan auureJlllllOinen vastarinta herätti 

Japanilaisten ihailua. 

, 
• ~~NflH~ 
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Zapani Ja Hollannin 

siirtomaat. 

Tamän ohella lähetystö kunnioit~aen lähettää 

Kin1steriölle 7 kaPllilet ta 25 päivälle kuluvaa kuuta 

pälvattya raparttiansa n:o 17. 

lfin1steri: 

TL 10: A • . 
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Alankomaiden täkä1äinen. lähettiläs, kenraali PABST 

on kertonut minulle. että hänet kutsu.ttiin aivan odotta

matta huhtikuun 16 päivana ulkoministeri ARITAn luo. saa-

-vutt.uaan sinne sanoi .ARIU hänelle, että on. olem..assa mah-

dollis uus, että jompikumpi sot.aakäyvis tä puolis ta val. taa 

Hollannin alueen Euroopassa. Japanilla on eritt.äin läheisiä 

suhtei ta Hollannin It.ä Int.iaan, eikä se. voi tässä tapauk

sess-a jäädä passiiviseksi sivulta katsojaksi. Japani on 

~~sk:1n tietoinen siitä, että se kaupallisten suhteittensa 

kautta suuressa määrin edistää Hollannin siirtomaiden hJvin

vointia. Hollannin joutuessa jonkun sotaakäyvän puolen vai

kutuspiiriin voi helposti syntyi. tilanne, jolla on vaiku

tusta siirtomaidenkin poliittiseen asemaan. TUlunen asiain

f.ila koskee eritt.äin labeiBesti ;rapanin etuja. "lap8DBse 

GoftrDll8lLt cannot but be deepl1' concarned over any 

devalopment, •••• t.bat .1' art"ect the statua quo ot the 

.et.herlanda :IIlst Inlies·. 

ltenraali PABST netaai, että .uankOJllliden balli tU8 

0Jl ep&ll81111.ttä 81k1.li 8_a aie1.ipidetta kuin Japaninldn 

.J"KELUOH.JE: .JaIt.luohjem.llej.: 

T.nnlnen. 
T.y.lllnen j. 1I1Ik.1 ................... .. mlnl.terlillle. 
EI ulkomuedualultMn tledolluk.Un. 
EI ulkomaaedualukaen. mutta ulko .... ln..,lnl.t .... iln tledol

tukalln. 
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hal.l.i tus, attei It.ä Intian saarten nykyis tä s t a t u 8 

q u 0 ' ta. olisi muutettava. Hl.nestä tuntuu kuitenkin odot

tamattomalta., att.ä .Tapanin hallitus edellytt.äa., että Joku 

sotaalcäyvisU puolista suunnittelee Hollannin valtaamista. 

Hänestä on samoin omituis ta, ett.ä Uman muuta adellytetäa.n, 

ett.ä hyHkkäys Hollantia vastaan tulisi onnistune an. Tlekko

slovakian toisen kriisin Jälkeen ryhdyttiin Hollannissa erit

t.äin tarmokkaisiin toimenpiteisiin maan puolustusvalm1udan 

tehostamiseksi, Ja hollantlla isten aikonDl.ksena on kaikin 

käytettävissä olevin keinoin puolustaa maataan. dOS niin 

onnettomsti kävisi, että Hollannin alue siitä huolimatta 

miehitett.äis iin, ei t.ästä vielä Johtuisi, että Itä Intian 

saaret Joutuisivat "herrattollfl.ksi alueeksi". .AlankOJlaiden bal.

litusmuocbn mukaan ovat Hollannin s11rt Olllaat sen wltioaluean 

osia. ;ros Hollannin hallitus syystä tai toisesta ei voisi 

käyttää hallitusvaltaa val~unnan EUroopassa sija itsevassa 

osassa, ei s11 tä suinkaan vielä johdu, etteikö halli tusval

taa voitaisi käyttää siirtomaissakaan. Hallitus jatkaisi 

edelleenkin toimintaansa siirtomaihin nähden. Mikään ei estä 

HOllannin halli tus ta siirtymas 'täkin Itä Intiaan, jos si tä 

pidettäisiin tarpeellisena. 

MUTA huomautt.i, että. bl.nen aikomuksensa oli Jo,ka 

tapauksessa sanomalehtien kautta saattaa tiedoksi Tapanin 

ulli tukB en kaDta kysymyksessä olevassa asiaa 8&. HI.n tulisi 

'I1elä samana Utapuvana Umoittamaan asiasta sanomalehtWe

hilla. Japanin hallitus oli aamulla tehnyt seuraavansisältöi-
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sen päätöksen: "Vaikkakin Japa nin sekaantumattomuuspolit1ikka 

Eurooppaan nähden pysyy muuttumattomana, on välttämätöntä 

harkita vastato1menpiteltä , koska on olemassa vaara, että 

Euroopan sotat1lanne vaikuttaa Itä Aas1ankin oloihin. 

hallitus on pakoitettu olemaan jäämättä toimettomaksi sivul

ta katsojaksi kysymyksen ollessa Alankomaiden Itä Intiasta." 

(The Japanese Government i5 forc.ed not to remain an idle 

spectator concerning the Netherlands East Indies). ARITA 

pyysi PABSTia saattamaan Japanin kannan hallituksensa 

f Holla nnin halli tus on s1 täpa! ta i .Jap anin Haagis sa 

olevalta lähettiläältä 'ISHII'lta saanut tietää tästä kannan

ilmaisusta. Ul.komin1steri van KLEFFENS on tähän vastannut, 

"ettei Alankomaiden hallitus ole pyytänyt eikä tule vasta

kaan pyytämään mitään valtiota suojelemaan Alankomaiden Itä 

Intian siirtomaita, ja että hallitus on päättänyt olla ot

tamatta vastaan miltään maalta sellaisen suojan tai inter

vention tarjousta" • 

Niinkuin saattoi edellyttää, herätti .Japanin halli

tuksen tiedonanto erittäin suurta huomiota. Onhan Jo ennes

tään tiedetty, tai ainakin oltu tietävinään, että .Tapani 

suunnittelisi AlAnkomai den rikkaiden siirtomaiden anastamists. 

ftitetaanhB n , etta Bnglannin Ja Hollannin va1111a olisi ole

massa salaineIl sopimuskin, Jossa Englanti ol1si sitoutunut 

puolustaaan DI.1.ta alueita .Japania wstsan. TUnnettua on 

JQ'&Jkin, että Hollcnln ja KllgJ.annin 18i 'Vastat jo ennen 

s~tsa O'ftt pitäneet yhteisiä harjoituksia Ita Jasiassa. 

llmet pit&vat JQt t.eh 10ya 1l.JIIoi1ousta _rkkina s11 ta, että 
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lapani aikoo käyttää hyväkseen nykyistä tilannetta ja 

ryhtYä päättäväisiin toimenpiteis iin Hollannin joutuessa 

miehitetyks i tai a inakin s iinä tapauksessa, että osottau

tuisi, että Englanti tai mahdollisesti PohjoiS-Amerikan Yh

dysvallat rupeisivat käyttämään tosiasiallista hallitusvaltaa 

Hollannin siirtomai s sa. Eräät japanila iset lehdet ovat 

asiasta kirjoittaessaan kieltäneet, että Jap a nilla olisi 

Itä Intiassa muita kuin taloudelli s ia etuja • 

'l.'I!.käläisissä lehdis sä olleiden sähkösBnomatie tojen 

mukaan ovat Hollannin sanomalehdet huomauttaneet Japanin 

ilmoituksen johdosta , ettei ole luultavaa, että Englanti 

tai Yhdysvalla t valtaisivat Hollannin siirtomaat. Mitä s ak

saan tulee, ei sillä ole sellaista laivastoa, että se 

kykenisi siihen. .Al.ankomal den siirtomaiden päAkaupungis ta 

Bataviasta tänne saapuneiden tietojen mukaan olisi Japanin 

tiedonanto herättänyt hermostuneisuutta ja viranomaiset oli

sivat päättäneet ryhtyä erinäisiin turvallisuustoimenpitei

siin kaikkien mahdollisuuksien varalta. Filippiineillä on 

myÖSkin huomattavissa levottomuutta Japanin eteläänpä in suh

tautuvan aktiivisuuden johdos ta. 

lapanin Ja pOhjoia-.AJnerikan "fhdysvaltain välit ovat 

~ niin kireät, ettei ollut syytä odottaa, etU vii

JllllDl8.1nitun maan viralliset piirit 0l.1s1vat jättäneet ulko

lIIin1steri aITAn u.Dla.a Uaan vastausta.. valtiosihteeri 

Cordell IIIJ[.I. 3ulkala1 30 huhtikuun 17 pI.1.anä Uedonannou t 

Sona kebotetaan multa 'taltlo1ta kuDniolttamaan ~aukoJlBiden 

na Int1aJt koekeaatt01llUutta sUtI. riippumatta. mita mahdol-
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lisesti voi sattua Euroopassa. "Interventio Hollannin Itä 

Intian asioihin j a jokainen sen s t a t u s q u o'n 

muuttaminen muuta kuin rauhallista tietä" , sanotaan tässä 

julkila usume.ssa, "olisi vaarallinen rauhan ja turvallisuuden 

kannal t a ei ainoa s t aan Itä Intia ssa vaan koko Tyynen val.-

tameren pi ir i ssä". Cordell HULL viittaa l a us unnos saan myös-

kin Washingt onin s opi mukseen joulukuun 13 pä i väl tä 1921, 

jossa Englant i , Yhdys val.J.at, J apa ni ja Ranska sitoutuivat 

kunnioittamaan Alankomaiden saaria lueita Tyynen valtameren 

piirissä . J apanin ja Yhdysvalta in ulkoministerien tiedonan-

not on , niinkuin lehdi lle on i~oitettu, "kohtelia i s uus-

syis tä" saa tettu vastapuolen tiedoks i. Täkäläi s et lehdet 

ovat käsitt äneet valtiosihteeri BULLin lausunnon J'apanille 

annetuks i varotukseksi, miksi s e luultavas ti oli aijottukin. 

Lehdet ovat myöskin kiinnittäneet huomiota Siihen, että 

eräät Yhdysvaltain meriministeri ön korkea t virkamiehet ovat 

lausuneet käs ityks enään, että saksan armeijan hyökätessä 

Hollantiin Amerikan on he ti lähetettäVä laivastonsa Havai

~1a saarille. Keskustell.saani asiasta Yhdysvaltain takIläi

aen suurlähettilään GBEW' n lmIIssa, lausui t !Ina ar-velun, että 

;r.~aa1ft hallituksen tiedonanto mahdollisesti johtui siitä, . 

etU 8e otaksui, että Yhdysvaltain ja Englannin ballituk

set olivat keskenB.an sop1Deet miten Hol1.annin siirtomaiden 

suhteen olisi mene1>eltävä ,1oa Saksa valtaisi Hollannin. 

suw.rl.ahett1l.as kielsi, etU talla1s1>a sopimusta ol1si '-ehty, 

IUtta _hrts ti etteivat YhdJnallat sallisi, että Japani 

ottaisi lIal. tuunsa lqaymykseaaä oleva t alWl et • 
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J apanin kBupal.lls et suhteet AlankOlllliå.en ItI. Intian 

kanssa olivat -vi1ne i s ten. ko.lmen -vuoden aikana seuraavat: 

1937 

1938 

1939 

Vienti. Japanista 
( .le ne 1s sä ) 

200,°5°.000 

104,045,000 

137,802 .. 000 

TUonti Japaniin. 
( Sen.eisal1) 

153,450.000 

88,248,000 

71,62-9.000 

J apanin tärke impänä v:1entltavarana Itä Intiaan 

o-mt pump.ulikankaat, sen tärke1.mpiin tuontit&v:aroihin kuu

luvat tlljy, ~auta ja tim • 
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ASIA : Raportti 11.:0 18: 

lapani11 suhtautuminen 

sala; 8D. hyökkäykseen 

Hollantiin Ja Belgiaan. 

.KUUTA 

n:o 

19 

N 

Ulkoadainm1nis te 1'1 Ö L.L.E 

'l'IU!Iän ~ 11a ls.lle tys tö lcum1iol ttaen UhettU 

~nlsterlölle 7 kappaletta tälle päiVälle päivättyä 

raporttla11sa n:o 18 • 

lIinis teri : 
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RAPORTTI n:o ... .. 18.. ... ~ !~1q () 
......... ~o .... • , • .. 1.7· • on" .. _ .... .... kuut. 1 940./ Vt ~ { h<. 

Asia: ...... l!J!!Ua ....... mJ;I.w.u~ .. 1DP!L ........ / -
r-

.......................... .S8U.u. ...... !?JJiwm!.'A .............. .. CJ (!/~-
................. Jiollmt.11A ..... J.a. ..... a.tl&1fAAA .. .. 

Selostaessan! Japanin yleisen m18lipit8eu auhtau

'Wm1s ta aalauUaisten. Joukkojen tUDkeutuJR1aeen TallIllaan. Ja 

IfarJaan _1n1ts1n t että Uota. hTölckaysta. pidettiin auurTal

uin UJ..1aen kamppailun yhteDl. oa8D&. joten 'l."aDskan. Ja Nor

Jan kohtaloon kiinnitettiin verrattain ftbI.n huOllliota. 'l.'IIII. 

plt111 Tiala auursmasaa maaraasa pe.1ldmnaa kJ'SJ'JIIl"Den olles

sa saksan. aodasta Hollannis sa Ja Belglus8le 

.on aelVU", kir.101ttaa. A S A H 1, ·etta Saksan.. on. 

u.ytJD.71ö ollA hTTiD. w.lm1s tunut hy!ikkl.y"sta ftrten ja et tä 

a. jo joDkwi aikaa on odottanut aoplT8IL hetkea. K1 ole 

epaUyataklln aUta., että Saksa on ollut l'qY1n Tilata kayt

Uo .. saan. lq'YI.kaeen aita levottcamtta. aita Dglanmn polUt

tiaisaa pl1relsaa ~tiin Pohjoia KUrOopaaaa .. ttumeiden 

mD1en kppio14en JohdData.· Y 0 • 1 tJ R 1 lanauu ar_lun, 

.ttl. Roll_tt 3a Bel&1a oli .... t sotUaallis.sti 1i&rke1ta ... -

lIla 1.11ttolaia1.lle IIA1clen. soaa... sabaa .... an.. Si.ppaa

-.1_ n11ltl. .... d._~ GIl saaa JlUla. aaatUmlt D&1--

Ida Ja RasAD .,....., 11a .en .. -MD. H 0 C H 1 n lIlel. .. tI. 

""KELUOIWE • 

..................... ............... ~~!~~.~ .......... .............. . 

•••• 4. 

....luohjemall.J.: 

T ... I ...... . 
T ........ ja 1 ....... ...................... mlnlaterlOlI • • 
EI ~ tIedoItut.1In. 
EI •• " •• d ..... _ mutta .... a.lelnmlnleterllln tIedol..... 
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"kaDaan_ltojtm. KDglannin: ja RaDBkan 

on aelvaa1i1 kaJD.1t Um1 aUDI. 1.vottGaludeaaa., Jolla on 

ftllaJDDlt DI.1den IUdden "taloudelliset. piiri t Seka" lqök

kS.ykam. JohdoSta Holl8lltl1n 1& Belgia.an. Homaallolol •• a 

DI.mI. 'IId tiot saattoivat ylp.illä ~liSlUlle.taant aIltta 

niiden polii tt1nen rakenne on OBottautumtt baikgmmeksi Ja 

fthemuan tehokkaaltal kuin Saka& lDln 011 Q8JIII. DOpe1den 

paätösten t.eDmiseata.. .Japanin on otettan lmom1oon uUden 

he ikkoua kun .e koet t.aa sovitella ulkopol1 tUkkaansa :IUrOO

pan sodan aymiyt tImAn tllanteen mukaan." 

Bi1Dku1n lalnaam1a tan1 lauawmoist.a kl.y llmi, on 

lapm1.n yleinen miellplde as.ttunut. ,..artILGiaella kannalle 

SakB 8ID. menettelyyn D&hden. 'l'IIIA on Upalltunut suureJllllUaaldn 

Jlll.araaaa. ja &cvona1a--.. •• IDIOdD ••• kuin l&Da1valtlo1den Ja 

b!'ökkaJkaen al.a1sekai ja.ttune1den IBiden takIl.liut. edustajat 

ollut voi_et aB.viataa.. saJtaala.1.pt&Y&lllana OD Qt 1l

-.l1Q't aIlftlllpaDa kn1n pltk1Ul1l aikaan. lI.tUmI' 11 t&aaa J'h

~de.aa 1mom100nottaatta .. uahdollimUllet, Jolclen .Japc1 

e!akI. kataoo a.w.u:tuw.Jl 1taell... Hollannin Ita ntla •• a, 

lllUZtlLat luuUeb_l MR Jrann8Do1öolt .)l auhtautum1a en BO

tMlEILJrt1n paol.11n aea.raavat ~ • 

.JapaDi... ~l'fOtaaat etU SaaBlt D&lanDllla Ja 

... Jall.le .u..Ru..t. 1öqp1.ot pakottaYG DIII& ~ 1i1ot ..u
'-1I1l polltu ....... DUala ..... ldAa • .J1I""111.. 81IDIllalll

._kal. .JIIJ"PSn unat'l(llP' lq""'._ GIl a .. niDM po-

UtuJctre. ~ ........ aalLtaatumau _ibSa ~UolJl1n. 

loQ4et ~ .... UIIlJl aS.wa ....... lIUa _Sa. 
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'1' 0 lt Y 0 A S A H 1 kalllltn nJk71.8tA t1lADDetta kDaka .. ea 

art1ldtellaaa&1l Dglannin puoleen Ja ky.;n- oDko RD&1_nin 

ball1 tue kyllin rohkea 81UttallB&Il ja korj __ an pol1tUJdrun

sa Jtauka1aesaa Idl.aaa. Japanilaiset e1'f&t ola Dl70ak&1D: 

unohtaneet, et U BDg].anti luopui 111ttolaiaeuhteMtaaIl au.n. 

Ne e1'f&t ole voimet unohtaa aita, a1lla lt11DaD. pol1UilIIa 

• a1beuttamat ft1.lIBuut 0_10 suureksi oaaka1 JohtUll8et BDg].an

D1n JlUuttuneesta suhtautum1ae.ta ;rapuun ltauka!se.aa IdIlaaa. 

KDglannin lQ'ky1sen llUur"lahettll&.al1 ,ritykset parantaa ~t1-

oUen 'f&liaia sutei ta - joita. BD&lannin IcUna1a1ayst&'f&ll1-

a18aa pUreisaa usein on arvoateltuldn - el'f&t ole v01Dlet 

.uuttaa tata asiain tUaa. 'l'&III& on luullakseni pa&a1J', 

JI1DkI. WokBi sJ1DPa.tl.at t&alla 0 .. 10 Saksan puolella. 

• 
Katson a11i&pa1tai oleT_ qyta: ~ .. yhteydeeaa 

Ja1.n1 ta erIlbt& toia e&'takin ans ta:, jolla voi olla. era&n

laista, _lkkaldD ehkI. aiDOutaan toisarvoista, _1kutuata. 

H11n katkeria ku.1n taalla 1IIOn1a aa pl1re1ssa ollaankin 

Dsl_nllle, on VeDAJa lD11te~ .e ~tl0, jota' sen .... -

tieteellisen .. e~ j« ._ida ..udea 8714ea vuokBi e4el.

l"Dk1D pldetalJl pUrtball1sena. SåBan 1QQ1aet. J81i&vall1aet 

nhteet 1'ea&jua el'f&t ole vol_et Mhdl. loppua: J ... n1Jl 

78.~clee1i& Slbaaa .. D11a nutt1me11ia. Jm1Il 1i&&lla alUulIl 

rtt. keaaza oltUpJd. - aUla J-p8ll1.la18et 0_10 wlDmte1o

taJa aUU. _U saa8ll ~ ...... ~ ,.U~ on .s....taaIl 

Ulapl.1at&., .naulata olonhte1eta rUppnaa. ft1II n __ _ 

_ 1& dwoa Al..ua ta_la. Jd.1Il kp71 aJJme1Dtaterl 

~ lIIIte1otUa. ~_ lal.eDkD, etU 10'" -...utw1-a 
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Slamcl1.Daa:rtaan herattu. TeDl.JUlI. niin auurta 1e"tOtto.mUa 

(UDe8B1Deas), etta 011 _hd ol lista, etta Taaja rJhtn .10-

boDk1n uutee-n: ' akt10111in aa.-aaa. KrI.B lmewat.tava japan1-
1) 

1a11lell li1kem1ee, Tllpaaberra ~ru lIrfSDI a..,1 JdJml-

1. .11an ollesaaan luonani era1lla kutlRl1lla, et te! ye.-

J&n ja .JapaD1ll J8taVJJ'8 'ft)1 olla plt.1taa1ka1sta. AIltikgw1n. 

tern1pakt1hall 011 ed8l.le8ll 'ft)ba.asa. .Japanila1set e1Y1.t ole 

1IU1Dlm8ll a1Doat, .Jotka ovat "-ta lI1el.lp'ld8tta. O~ 

uaf.,.t SaDan v1boll1s1&tald.1l nkuutettuja ailta, etta 

voltollas Sakaa on 'Vaarallinen VeDl.jalle. lil1Dku11l 01.811 

tu.lta t1elblttanut, on Italla työskennellyt TeDl1.1&.n ja 

.JapaDill 1ah8lltymista 'Vastaan. Ql.en jo*us tullut kysyJlMkal 

ltse1tani oDko mahdollista, etU talli. olisi vo1lm.t tapah

tua saksall tletlmattå. ja .. aatoin a.1l tahtoa. I.\m e1 Ja

pani a1asa&.n tapaukseasa vol er1kolsemin avustaa Sakeaa 

~opaasa kaytav&ssl. 'sodassa, vol olla Selt.I!IanIdIl etujen 

~ta, että vena.1&.n takana on suurvalta, joka tarpeen 

tullen vol pltaa alta lmr!ssa. on mJ'ösk1n .anottava, et

tel .... t Sakaan .ta lapanin Gl1&et J'8U~l1set suhteet al

"'a. to1ata1sekai ole a1heuttauaet aitaan todellista pa

ftDIIUU .... n&lU.-JapaD11a1.ia.. auhteissa. ~kk1 r11taky

s,.,..t ovat edelleeDldll ."tOinna. aIn sano 1 tos1ll a1-

-ua, etu bIDl arvele., .tu _ eDIllll pitkU. aaadao 

ra1i1Eaiatu1kai. ~ta t&IIII. voi 011. a1Do .. 1ao v1ralliat. 

1) 1P1. Iliiatl. lrabdestatoiata IIHSOlS'U. .101i1Ea ballite .... t 
"'I'"4U_ 22 lI1l.1ur41ll sao-- arlrall anoiat. n
"-' •• tte. tellta1ta. pUlldla.1. 7". 
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opt1m1.m1ak1n. Ollessani aSkettain V8B&jan ambassadöörin 

5MBTANIN' in. luona ens i kl.ynnillani - bI.n saapui tanne 

sotaJmne aikana - sanoi tama etta Zapci tekee niin suu

ria vaikeuksia, etta on b7tln epavarmaa saadaanko Tireilla 

oleVia aslol ta järjestykseen. Zap8D.lla1s~ ja venalaistn 

"henkilökohtaiset" suhteet nayttavat myöSkin pysyneen enti

sal.laan. v-alan ambaaaaadin port 1n vieressa on pieni aSQlll

paikka japanllaisia poliiseja _rten, .laUla ambaasaadiin 

_De Vien on tehtava selkoa nimesta&n. iJastaan ( japanilai

n.en haluaa aina saada selville miten ft.Dha toinen on) 

kaynn1n tarkoituksesta y.m. SD'.rANIN valitteli minulle miten 

raskasta venälais1lle on, kun heita Joka askeleella pid.e

taan s il.Jllal.l.a. 
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BrUSSl aikai.seauaassa JI1ni.s teri ölle lllhet tamassaa1 

raportissa olin jo selostanut Zapanin suhtautumista Hol

lannin Itä Intiaan. 

Heti kun saDa oli antanut joukkonsa manna. Hol

lannin rajan yli, kutsui ulkoministeri MUTA luokseen Alan

ltoIaiden lllhettilaän, keDE'aali P~Tin, ja muistutti hänel

le huhtikuun 15 paiVInIL lausumastaan ftJmvasta toivomuksesta. 

etta Alankomaiden ballitus ylläpitäisi ehdotonta a t a t w s 

q u o' ta Itä Intiassa. Kenraali P~'l' Yakuutti jUleen. 

etta hl.n8ll 1Ial11tuksensa qkenee itse puolustamaan sl1rto

maitaan tarvitsematta siihan muiden apua. Keskustelun paa

tJ"ttJtL ulkOlll1n1a te ri antoi lehdille Yirallis8D julkilausuman • 

.fosaa .... aanotaan. etta • ,AlanJcoa! idell baUi tua on luwa

out. ettei mSnkUnJ a1aten olosuhteiden _lUtaa.a .a1uteta 

DJIt71,ata aaiaintU_ k7B7J11Jkaea.a ole ••• a .iirto_aasa. Ja,

pm1Il ba111 tuli on IQ'Gakin saattanut kaait7benaa ~d.n 

MtaakaJ'Y1en • ...,1nlcu1n Italian .ta pOh.toi. "rikan Yhqa

wal'-1D tietooll.-

.lAKELUOH.lE: 

. .......... ..... .............. !'aDllln ............ .............. . 

".,.4. 

..... eluohjemall.j.: 

T .... III .... 
T ..... I ...... j. II ...... ....................... mlnl.tel'illlle. 
EI ul"OIIIIMduatu"- tledolluk.ll ... 
EI u ... om •• d .... II .. _. mutta ulkouWnmlnl8twlOn tIedol........ 
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Niinkuin olen s!hketieta ilmoittanut Janisteriölle, 

.... itetäAn tU .. llä, että Saksa ollsi ehdottanut ;rapanille, 

etta tama valtaisi Ita Intian _aret. RaDaon auurllUletti

l.I.a ~-m:NHY, Soa kertoi t&s ta alnulle, lausui kl..ai

tJialen, et tai Japani Yhdyaval tainkaan vuoksi uskalla tahell. 

aita. Brut puolueettOJlllin valta1n edustajat, jotJm s~in 

ovat '98.lcuu tet t uja 81i tl. t ettl. tieto on 0 ikea t ovat lauau

_et minulle arvelun, etta. Salman pääasiallisena tarkoituk

sena olisi täten sitoa erl.An ollan EDslannin lai'98.stoa Hol-

1annin si1rtoma1hin. Onko Sakaa tehnTt kysJlllY'ksessA olevan 

ehdotuksen vai eI, on seildta, josta on Dahdotonta saada 

ehdotonta varmuutta. 

Keskustelin eilen asiasta Saksan suurlähettiläAn, 

kenraali O'l"l"in kanssa, joka kielsi, että Saksa 011s1 

ehdottanut Japanille saarien valta8ll1sta. ItUn saksa oli 

pyytAnJt Hollannilta oikeutta saada vieelI. joukkonaa .en 

alueelle, oli se samalla lu .... nnut kunnioittaa sen sekA 

~oopas8a olevan alueen etta aiirtomaiden alueellista koa

kamBttomuutta. Tilanne on ku1tSDk1n muuttunut aenjl.lkeen 

lDm Hollanti on julistanut ao4an. SOdan jl.lkeen rauhasta 

D8~telta .. _ tullaan .,aak1n paätt"'ln kJa~ea" ole

viat. a1lrtoDaiata. saiD klaitJka-. ettl. saaa aJaUele .. 

ta1l0iD ltadln. Oft aco1, .tU llipaD1aaa GIl ld1Jm1tett7 

~ota a1.1hen. .ttel saksa ole antanut altain WltuUtua-

ta aliU, etU IU Intiaa ~_ a t a t 11. s quo 

P787tet&l:n _tlael" "'. -saDa GIl 1;01a.... -__ .. Jm1A 
,.... 

ImUt aam-~. aSl..l& .. _ Rdaaaa Al.nk!!!W 14ell kaDaaa.-
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O"f"l' ei, a8ll101nku1n ll.Ds1DaideDkaa edustajat, sanonut usko

vansa, että Zap!Uli vois1Yhdysvaltain ~kai r,htya ftltaa

JIIlan lklllan:n.1n si1rtouaita. Hän Uitt.i asoin perät1ööm1ksi 

ka1kld. huhb.t siitä, että Saksa 'VUOkraisi Venä,1l.n Vladivoe

talt1ssa olevat. sotalaivat Itä Intian valloittamista _rt.en. 

Zapanin sanomalehdistö kirJoittaa edelleeDlt1n ablte

raati Ja hJV1Dld.n kiivaassa ä&n.1laJlssa ,UanJccme.iden s11rto

JIIlieta. Lehdet laueuva t klsityksen, etta. Alankomaiden valtaa

minen: Jll7öskin tulee va1kut~ oloihin "rJynen valtameren 

piirissä, Ja kehottavat hallitusta tarkoin Wllvomaan, että 

Hollannin Japanille antamaa lupausta ehdottOJlasti noudatetaan. 

~an ei .tiedä", kirjoittaa N i c h i N i 0 h i, ' "ryhty

Utlt.Ö liittolaiset J,ohoDk1n sotilaalliseen toimenpiteeseen 

Itä I .ntlassa sen syyn varjolla, että ne puolustavat niitä 

JIIrlta vastaan. Ll.Da.iYal.lat ow.t nyttemmin ll1ttolaiasuhtees .. 
, 

Hollantiin. Va1ldcaldn olosuhteet saattavat olla Jossain 111&.-

rin erilaisia. on ltuiteDk1n JIII11stettava. että lD18lllQti on 

miehittänyt IslalD11n Ja Ranska eraa.n L&nai Intian saarista • 

• 1d&n pelkollll1e Itä Intiaa - suhteen tuntuu D&1n ollAUl oi

keutetulta. Zoka1Dea DJk71aen aaia1ntilan .autoa WJ.ee koh

'hama&n .råpam.n JJTJdntä _atuatwata. "!dan .t__ ItI. In

tias.a ovat; Di,ln Jmoaattaftt Ja niin au1lr1.arwlaet, että 

.uUll on ehdbttoaaati ftStuatettava Jokaista. JTltJat& ._ 

b1_11.kllD ~a ~'Uttaa JQtq1atl. • t a t &. q aro'ta." 

"JI)llAmnin halli tue". huuu C Il u & 0 i S Il 0 &., "OA lu

w.mmt .raplJl1Ue. ettei •• pJ'Jdl, ~ta -altio1ta. paoluata

-- UI. nt1aa .UnllrIln Upaulla..... että .. ~oå1&181 
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pak.lcotUaan. )Iltta II1tä on tapahtunut? Hollanti on aalli

nut liittolaisten laskea joukkoja Ll.nsi Intiaan. TIIdl on 

Japanin kannalta katsoen erittäin vakava tapaus, s1lla se 

osottaa, että AlankoJllliden hallitus on rikkonut sananaa. 

TJlllais ten asia.1nhaare,in ftlli tesaa ei ole luul ta'ftla, ett&. 

Japani voi olla tekemat~~s~ista. mitä JIII1Utldn telteT8.t. 

Sodan ja kaDsainT8.lisen tilanteen keh1ttyess&. TOi tulla 

hetki, Jolloin Japanin on luo.'vuttava sekaantumattOll1\luapoli

tUkastaan". )[ 0 k u m i n ldr joittaa: "on ~itettavaa, että 

on sattunut sel.laista, m1k8. on "ftI.stoin tehtyl. aopimusta. 

Liittolaiset ovat Tieneet aotaT8.lte~ LIlDsi Intiaan aUta. 

huolimatta, että AlaDkoDlliden hallitus 1lJIoitti, ettei se 

auostuisi ulkopuolisten internntioon. Se, ll1kI. tekee sat

tuneen tap ah tuJIIln nel&. pahflllUll.lkai, on että interventio 

nmeisesti tapahtui aen OIIII.sta pYJllllOstä, koska 011 118h

Clollista, että aaksalaJaet vedeDalaiaet voisivat 18.he1sess&. 

tulna1auudessa tehU hyökk8.J7ksen aaaria vastaan. TlUla1atan 

olosu:b.te iden _111 tassa olemme pakoi tet ut a~ ti w.l1tta

aan ~anJcoma1 den ba1li tulta en epa.rehell1syytta.. Samalla ker

taa on llittola1stanJc1n suhtautuminen lta. Intiaan JålJll7t 

ep&.Uytta.ftkai. .. __ ~aakl.l.n voi ,..a.rtaa YhclpYaltain 

kantaa, So1ika DA7ttaT8.t hrfI.ks7neen sen, ett&. liittolais.t 

Oftt l&htltt&Daet aota...aa LaDa1 Intiaan. Dkaan 81 tateza 

"'1 kata, e._1_~ l&na1.u.at J1i. ta l8.hettu aotaUkea 

na IntlauJd.n a-.talb_ lDm .&laaa..at ovat lUttoUtlma8t 

n11den 0._. Balllt111t8en 81 olia1 tublattaft allaul, __ 

aan olla1 rJh47ttaft _laA .a,salta tobaDpl1ia1a11A. Jo,ta 
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ei Jd'tU.n la1lll1nl1'lSntla apahtldsl tUantaen JlU.uttuesa". 

H 0 0 h 1 k1r Joi ttaa, et:ta J"apantn 011 tUanteen .. tuttua 

uudestaan tarkistettava sekaantu..t'tolaluepol1t11kkaa1Ul& BU

r.oapan koDtliktl1n DAhden. 
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IySJ1llYS Hollannin It.ä Intiasta on edelleeDldn 

auur1.Dman huomion esineenä lapanissa. 

Seks an balli t.us , Joka ei Jmiden tavoin ollut 

ant.anut. vast.austa Japanin tiedusteluun, o1!Jto se valmia 

-----tunnustamaan Itä Intian s t a t u 8 q u o'n, on vi1mein-

k1n vastannut. ,jJUlettu vastaus sisältää et.tei "ItI. Int.ian 

Q"SJlllYS kiiDIlosta Saksaa". vastauksen voi käs1 ttää monella 

tavoin, JDIltta japanilaiset lehdet ovat ldiruhtaneet lausu.

maan mitä suurimman tyytyvt.iSJytienaä se johdosta. H i c h 1 

H 1 c h i IdrSoittaa. etta. S8ks8.D. ilmoituksessa balutaan 

m1elellUn DAhcll. JII1Utaldn lm1n nstaus Japanin lQ"sJDlYkaeen. 

Se 011 aamalla laahotukaeDa Japanille ( "., ... e of 1ntiuca.m t 

a8DOO, et tä cm kiinni tet täva 

JI1t& 8Uut"1nta huomiota SaD8.D. ilmoitukseen, ette1 se &iJo 

aeka~tua Alenkgae1den It& Intiaa ko~evaan Q"srmlkseen 

aUta. r1ippuaatta: aita ni1ta. koskeva kehitys tul.w1auu

duaa t . 1.. auUJltautulllaaD. ( U) sekaan 'raat8118 ta 'fOlclaan 
-

plt1& ZaJlaDill. uuttuna o1keuteDa .a11nt7& •• .cluataJa-

., It& Iat1ua IIIhd.en (?) 

.JAKELUOH.JE, ....... uohJ_.II.J.: 

f ..................... _ ..... !fI.y ..... uu. ............................. . T_II ..... 
T .......... ja 1 ....... __ ......... .......... mlnlaterlOlI •• 
EI u._ ........... tI.cIoltublln. • • EI uIIIom ... d .... -. mutta ulle ......................... ....... 

• ".4. 



• 

• , 

• 

f .. 

- 2 -

'l'IUl.aiset tulkinnat e~"d.t YOi pel'Wltla JkaincwaaD 

Saksan Tirallise8D '9astaukaeen.. Niinkuin olen JI1n1ster1ölle 

1lmoi ttanu~, ei kaDraali 0 T T en"""D' kuin llLDSlvalUoideJl

kaan edustajat, aipakaan pari pI.i.... aittan tuntmmt WIko

'tIU1, et tä Japani .. rikan lhqnal taiD vuoksi DTt 'YOia1 

-u.ta rtä Intian. 'f01Den •• 1a on, että Saksa lamualta 

kat8DleJl YOI ehkä olla. edullista, joe Yhc1pw.ltaiD huomio 

ldiDtn Tyynen valt8aeren kJsJDl7ksIiD. Japanin JoutWIIiDa 

aotaan lhc1pw.ltoJa _s1iaan, Joista •• raaka-a1De1den saan

tiin DAhda on rl1ppuvalna, asettaisI o~~ taloudal.llseatl 

"la1k11a&a as_an. Yh~an.l.ta1n auurlahettlla:s . G B E VI ar"fe-

1.. aeuvuoksi lIiYÖSld.n, että tTapaJd "fILlUU s\:~1st. kon

rl1lttia. BI1n sanoi tieta-.ansl, että hollctUais,t iUKin 

"loisivat puoluatautua ftrrat1iain hJ"fin. Japan.I "loisi tosin 

Jq'öh.ud.n saada rta Intiaata ta_rolta, J.oita .. DJIQ1L&D 

tuo .. rikasta, al'tta k7symystä a1 -.oid.a JarJe.atu kad.en

kaante.e.as&.. lI1tä s.1m ölJY'Jll tulee, teld.a1vat hollantU.aiaet 

aen a88ll1aen luulta .. ati pltkaksl a1kaa ahdO'ttOlll8ksi. 

S8JlcaBlehtl81l lIlUkaan on ~aDkoma1 den .. l&he ttllaa, 

JauInall P.&. B S T k&JnJ't ulJccw1D1ateri .t B 1 Ta lUODa 

u.o1.tta.aa.a, et tai 110& Illtiaata DTt YOi4a "I1e4& tTapelJ11a 

JhU R1r1a lIU.r1a petroleua1a, klIII1a, • 'ukkta, a1kkal.la .Ja 

.aita ~-e.1M1t. la11.n __ e. Hollantl 0Il aodaa.&, Ja 

.en .ta ... ~ttola1at .. Mrpeet 0Il aula tnQtåt&ft. 

lDlgwSD'lIte:r1 .&.. 1 'f.& ol1a! watamlllt, ettel tT~ _1 

aa:lllc Idå:l.lIIlalata ~. 1U lJltiu aotU.·'U •••• , 

polllttb... Se tat,..,et U..... • t ... "'. q .. 0' ... , e1IE& 
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siis Jq'öakllAll. 'lOi suostua siihen, et ta rt-.tia ~apan11n 

~ennetu.n. Lehdet huomauttaTat, et.tä Itä Intia kuuluu 

Aasiaan, eikl. ;rae s. wokai edes "lOi sallia, että 

Intian nemtia ..... alIan, HOllantiin eneDDetUn, koaka UIIf. 

ft.1keuttaisi :apanin pol1tUklcM. Joka tarkoittaa uuden jAr

Jeatyksen aikaansaamista Itä Mlaiaasa. 

Lehtien esittama kata aiaUtaa aaaiua1Ben Bmroe 

doktriinin softlluttam1sta Holl.ann1n !ta Intiaan,. vieläpä 

eri ttain jyrka.ssa. muodossa. llaista tilannetta arvostellea

aan1 on minun _iltea tulla muuhun tulokseen kuin siihen, 

että tilanne Itä ~siaaaak1n karJ1styy yhä ' ensmän. Etenkin 

jos Italia avonalsesti liittyy Saksaan, ei liene ajatelta

vissa, että UDslval.lat Yoisivat sanottavasti oaullstua 

Hollannin Itä Intian pUOlustamiseen, vaan taytyisi sen 

JUU amer1kkalais ten huoleksi. ~apan1 voi tätä nykya 

r8llbassa kayttu JIallaiIin koko laivastonsa HOllannin sl1rto

aiden val.loittamiseen, kun sen siJaan amerikkalaisten on 

kaytettaVl. suurta osaa laiw.stoaan raD D' ltk ojensa turnltsi. 

Zoe ~8vallat sitäpaitlll Joutuvat osall1atUJlllan Buroopan 

sotaaa - Johon .onet _1itit Tl1ttaayat - -.1keuttaa sekin 

suuresti nUde aahdolllauukaia k&yttaa 'I01m1aan Ita Intian 

puolustakseen. ZlPpuille sodasta a1heutuftt taloudelliset 

_nau48t o_t l1lODmlllaesti b7T1n suuria. :Bn ukaltai81 

ku1teDllaaa JJrkI8tl YSuuttaa, etteikO sota kailaasta huol.l-

1Iat. IITCSh..s.n 'lOisi lanta IQ'OIllt1n TyJnm ftl.tul8reD pl1-

r11Jl. 
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senJUkean kuin edallaolna on klr Joite.ttu, 

olen 'Yoinut aabassaclZSOrl C R A. 1 G 1 • n kllLS88 Jteakua-

tell.essan1 todeta, et ta blLnen kas1 tybenaa tilanteesta 

on sama kuin minunkin. 
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TImI.n. päivan lehdat Umoittava', että keisarin 

s1net1Dhoit8.J.a Y U .A. S A on eronnut sairauden vuoksi Ja 

hallen siJaansa on n1lIl1tetty mark1isi Koi c h iKI D o. 
ltUkaan e1 lD11t.enkaaa DIlytA usko'V8.D., että eron syynä on 

o1lut sairaus, _an syiden laltsot8.an o1evan poliittis ia. 

Keisarin s1net.1nhoita.1a on samalla hanen poliittinen neu

yonantaJansa, Jolla on mhd.ollisuus _ikuttaa tehtäviin 

plKtHkBiin. Keisari allekirjoittaa hyvin ~1n itse ai

taan asiak1r Jaa , _an tahI.n tarkoitukseen. kaytetaan siDat

U&. 51netiDhoitaJa on poliittisen aae_nsa wok.Bi kaikista 

hoYin kolkeista virkamiell1atä 1iIUicein. 

HJt eronnnt a1net.1nhoitaJa kuuluu olevan m1e1ipi

te.Utaan 'ftplam1.elinen, aika siis l1ene aiDB. ollut valmis 

~ IallltslJaa aralJUl toi'VOlllUst_ lllUkaan. BInea 

JQt D.1JD1tett;r seuraajansa aita..stoin 011 tumattu ftDhaU-

118*81. ~otan l.ebd.t .4ellyUa_t IRutosta: pol1t11kuaa. 

1IlU. 1Il.kopol.ltl11cJcan 'tulee:, olall lDmllut l.auuttavUl az

ftllm., .ua aaal 111IIU,. ".'Ale! auur-.p_ ltbe ... 1sU. 

oIAKELUOHoIE, 

... . ........ ....... ~-.u.SA_ .•............... _ ......... ..... . 

."." 

..... uohj ..... lI.j.: 

T_III ...... 
Tavall ...... ja 1 ...... .... _ ................. mlnl.t.rJOlla. 
EI ulkomauduatuu.. tladoltut.u... 
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Saksaan ja Italiaan. TU:1evaisuus osottaa ovatk.o emmatukset 

o1kei.ta. 

JlU'kiisi K 1 DOn nimi tJ8 antaa minulle aiheen 

, kosketella ballits1jen asemaa ;rapanissa 7le8D81 Ja Uedoit-

t... 

• 

• 

taa eräistä aeikoista, jotka melestäni antavat hTl&n lDrta:n 

Ukälllsistä oloIsta. 

NiiDku1n tunnettu, katsotaan tIälll keisarin ole"98ll. 

jumalal1.1sta alkuperää. Taru kartoo, ettl .AUr1.ngon JUIIIIllca 

lIhetti po1k:anaa Z 1 II MUn perusta-.an ;rap ania , m1ka ta

pahtui 2,600 wotta sitten ui v. 660 ennen. Kristuksen syn

tJmäl. Koko ;rapanin olemassaolon aikana o~t ;r 1 K Kun 

Jllkeläiset bs.ll1nDeet valtakuntaa. :lUroopassa vedetlAn tls

ta :maJ.kein sllnnöl1.1sestl JohtopU.töa, etta ka1.sarIua 01.181 

2,600 'VUoden. a1kana katkeamattcllDa6s.a polvea .. s11rt~ isältä 

pojalle. Nl1n1d.n laps1rikkaasss maassa ku1n Japani 01.1a1 tä

ma kai lm1t&Dld.n Ehdotonta. Toda1.11nen asl9.Dla1.ta on se, 

etta Jokaisen suvun. alamaa pIdennetaän adoptIonin, kansttI-
1) 

poJ*s1 ottamis __ kautta.. ;rape.n1la1sen kannelta la.t08oen on 

edopUoni ai-.zt luouno1l1s1ia. Ja 'fIl.ttllllll.tönta Jo seDk1n 

~1, että kuolle_ JII11stoa on ual.ittaTs, suoritettaTa 

III.&rI.ttpna pä1T1D& JIIJlrI.t7t rukoubet T.m. !'ual.llseDkaan 

JlkJUlllaisen 8U'Y\1It e1 aU. ,.18G81 aJlDBk kuolla auJaapuut

~ ltp DUa1nc uaJam1öo 7h41atn dtl. l&ha1a1mlll.1A e81-

laJ: ... -.1atoza lamn1oitt.1.ell. MJoption1 011 nUn 11!tOJ'nnll1nen 

1öo1a1tua, åte1 a11l1aa .... kUptdt.u. altaan lIrilmiata buo-
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miota. Adopteeratun asama on Joka suhteessa SaDa kuin 

OlIIln pojllDkin. dapan1n vaJ. takunnan perustajan JAl.kel.l1seul. 

on keisarilla Jo niin paljon hengellistaldn laatua 01eTia 

tehtäviä, rukouksen. suorittamis1a koko lamaan puolesta y.m., 

ettei ole laisinkaan ajateltavissa, etta. bl.nen sukunBa 

annet ta isi kuolla. NYlQ'a1n ei sita. ole syytä pelätakaln, 

sillä suvussa lienee viisitoista er-i haaraa. 

lre1111arin heDgel.liBtä laatUA olevat wlVDll1suudet 

ja tehta.~t ylittäVät tlrkeydesaa bl.nen maallista laat.UA 

olevat to1m1tukseDSa. 'I'Istä. JII1'öskin johtui se, .'kSJa1-

sesta. omituiselta tuntuva: asla1ntila, että S H 0 G UNI :Ii: N 

suku hallitsi useat vuosisadat Japania ilman että keiaar-8Ja 

olisl pantu viralta. NYkyisen keisarin isolsä J[:Ii: 1 J 1, 

'YoiDakas ja suuripi1rt einan hallitsi Ja, kuldsti v. 1868 

S H 0 G UNI E N ~lan. HIn si1r-ai JQ'öak1.n pääkaupungin 

keisarien si1henastisesta asu1npa1lmata Kiotosta Tok1.oon. 

Ids ari asuu nyIcyU.n lIIIlUl.'i en, _111 tuksien .ta Juokaubau.

tojen J!IIP&rOimassa laaJaa .. puistossa ole'mssa palatsissa, 

Soata S H 0 G UNI T ualja vuosisataa hallitsivat ~takun-

tae. 

l'IoDDa 1889 ,Ju:la1a tun halli twuauoclon mukaan OTat. 

ba:i.l1taljan ~ tuudet tlmtlnaat.i laa,temmat lo11n perustus

laUl18ten hal.~lta1jo1d8ll 71een8l. paitsi, että keisarillA 

cm oiJaa1Dl ol.la. ~na1ilmatta ..ma1mDIIID Mk.tä p&a.töka1&, 

-.01 bb 1tJai:.1a1n" ailauUl 1II.&r&t&. ettei bal11tv.nuocloa. JIIIl

dJDU lais1Dlma 8Oftl.lutna. blaar1ak ri1ppuu -.oin 

"u.1.fe;n Se. la.l.atoa arpnteat10 .Ja nUua raah-·JkgJ-1l 
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vah'YUUS • " 

ottaen kuitenkin huomioon, että japanilaiset luul

ta 'VB s tl 0'98: t maa1l-.n en' mmln muodo 1s ta. ld.1nn1pl taVI. ltaus a , 

I eI ole 1bmetelta.VI.ä, ettei Dl.lden laaJojen va:l..tuults1en 

l · ldlyttam1stä ole jatetty aattUDII.sta r11ppuvaltsi. Japanissa 

.los missU.n keisarI "hallitsee, JllUtta eI lII.araa" (rlgne, 

mals ne g,ouvarne paa). PaitsI qt Jlll.inittua pol11ttista 

neU"TOnantaJaa, s1Detinboitajaa, on o1_ssa ho-v1Il1n1sterl0 

mon1lultu1sine v1.rtcaIdehineen. Kerrotaan, että h 0. T 1 11 1 -

n 1 s t erI J4 A T S U D A. 1 R A n alaisten eri virastojen 

v1rkailljaln luknmllr& lahenee 5 tOOO heDkaIL. J[ A T S U -

D A 1 RAon ollut Japanin suurlahettilaana Lontoossa ja 

Washingtonissa, ja: han kuuluu olevan 'VBlltutunalta1.l18n mies. 

Poll1ttlsten ja hall1tuaa.s101d8n ltaslttelyl. _rt.en on sl

tl.pa1 tai olemassa n.s. lt e 1 s ari n l' lt a 1 t l' i n e n 

• 
n. e u T 0 s t 0, Joka lausuu ltasityksensa asioista, Jotka 

joutuvat keisarin ratka1stav1ltsi. 'l'IUlä nellVOStolla, Johon. 

kuuluu 12 henkeä Ja Joka Joukun JlLaenenaa kuollessa tai 

ero.t.e&sa itse teDe keisarille ahdotultsd. UUIlen J&senen 

n1m1ttlmisesta, on suuri 'ft1lcutusvalta asioIden _no on .. l'feu

voetoll puheen.johte.taua on entinen p"'''n1steri, ruhtinas 

K 0 N 0 B. 

Sit&pt.ita1 on o1.-.&ss. .raita ,uI ty1s1a heDlt1-

l01ta • .1otka 1Ir1lm1s.n b-ld lökohta1 .......... perustalla 

a'ta'nt kaisarin. --Ja.. aU81l Joalcoaa. GIl eDJlen Iadlt-

De a1.Il1tta· vanba. 90 'NOtia. rahUDaa S.4 1 0 l'l J r. 
Bb GIl &1. . 
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neu.:vosto, johon kuului korkeita arvoheDldlOltä, .1a joka. 

auttoi Jo{ E 1 J 1 ä taJIdUt k:nld.staessa S H 0 G UNI T. 01.8n 

nIJlnyt era.asaa englantilaisessa teoksessa. seuraavan karakte

ris tUkan SAlON J 1 sta. "HIln tu1I kuusI vuotiaana II E 1 -

;r I n isän kamaripalvelijaksi. HIln on ollut kolme kertaa 

paam1.n1sterina. HIln eli kymIIIanan vuotta RaDSka.8sa, tunsi 

Gambettan jota bI.n ihaili. HJ.n on alD8!dn japanilaisen 

käsi tyskanDaJl mukaan Tape.am1ell.nen ja deJllOkraattI. HIln oli 

auurlahettUAäDA useissa Bnroopan. maissa ja allekirjoitti 

Versaillesin sop1.mWc:;en:. ViisI kertaa bI.n on ollut lah.el.

lä tulla murhatuksI. SAlON J I ssa yhdistyvät Japanin 

reo4aallaika Ja uuai aika. HJ.n puolusti kbltystä, että 

armeija varustettaisiln kivääre1l1ä jousien ja nuolien 8i-
1) 

jaata." Ol.an D4in tarkoin ku:vannut S A. 1 0 N J 1 a, sll~ä 

bI:n on se. joka säännöllisesti neuvoo keisarla kenen tä-

mln oli&1 nimitettäva pUm1n1steriksI. BDnenkuin SAION-

;r I antaa ka1sarllle taman DIiIUTon keskustelee bI.n asiasta 

keisarin ykaityIsneuT08ton puheenjohtajan ruhtinas X 0 N 0 R n 

ja .ru.n entisen paaminister1n ja ainetinhoita,1an, markilsl 

• ~ )( 1 N 0 Il kaDssa. II A K 1 NO. pldetäan II1CSskin npaa-
ei . 

JII1el1aeD4. Ja bI.n \ 'öi.e arJIII!Il jan auoslossa. J( A. K 1 NOlla 

.... lteUJln kuit8Dk1n oleve niin huomattava asema, että pl

_talin luultaYau.. että bADI!Iatl. tulee SAlO H ;r 1 n )mo

l.-n llLlkeen •• , Jolm neu'WOO keIsaria pl.U1n1aterlä ni-
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mitettäessä. Korkeasta ijästään huolimatta seuraa S j. 1 0 N -

1 1 erittäin tarkasti hallituksen totmia Ja poliittisia 

tapahtumia. BI.n o~?japan11ainen. Jota pidetään arvokkaim

pana antamaan keisarilla neuvon, ltene1.1e aan hallitus on 

uskottava. 

Selostus keisarin as.asta ei kuitenkaan olisi oi

kea, jos sivuutettaisiin. arDiJa. Q.'meijan w.11cutusvalta on 

nykyään niin suuri, että ka11ck1en on neuvoja antaessaan ja 

ot~aessaan 1c11n.n1tettäVä huomiota sen käsitykseen. 

Hallitus on edes'V8.stuussa toimistaan keisarille, 

mutta halli tuks en aae_an va11cuttaa myösk:in se, onko s11lä 

eduskunnan luottamus. 

H1in1cu1n edelläolew.sta1c1n käy ilmi, ei Japanin 

halli tustapaa voida kutsua kansanvaltaise1csi ainakaan me11cä

lUeessI. mielessä. lteiaarln läheisten neuvonantajien luku

lII.arä on kuiten1c.1n niin suuri Ja niillä on _hdollisuus 

ftlvoa toisiaan, Joten ei ykBinvaltainen ball1tustapa edes 

lceia arin n1meaalkllD, hallitusta Ja eclwslcuntaa 1co1conaan 

a,rJäyttllal.llA, ole _hdolllnen. pOliittista laatua olen 

pUtOa JlUodoatuu tätan uae1n eräänlal selcsi lcompromiss11cai. 

!D1llitsiJan oa tah.to ei - .u:ali minulle on sanottu

f'mepe tehdJiasä 

~laar1n on1c1n pJ8JttaVä 1co1conaan erilll&n politiikasta • 

IIlta bADen aautt1ma nurl JamnioituDeaa. ~pottaa 8UUD

aattoDaat1 niiden tehtl.Vää. J,otlca hl.Den ~ssään hall1tae-
i 

..... _ - Olin ~ a1D sitten elS.än keisarUl1aen 8U-

ftJl .j&aenen baut&Ja1ata... aut&,1aisten .11cau. eaapulftt 
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baut8.U8Jlllalle keisarilliset vaunut. Joidea ikkuDat ollftt

tarkoin verho1l1a pe1tetyt. Vaunut pyallhtyivat. l1Ilivormu

pukuis et pal vali J at aset tu1 vat .en ofta mole1lll111e puolil

le. Xaikk1 läsnä olevat kmaarsi vat syVI.än osottaen täten 

kunnioi tua taan keisarllla. Jonka edellytettiin i.tuftn vau.

nuissa. Siitä huolimatta että kaikki ties1vat, että VSl

nut olivat tyhJät eika niissä ollut keisaria • 
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Ulkea-si-ainminls ter-i ö . LLE 

Tämän ohella lähetystö kunnioittaen lähettää Ministeriölle 

7 kappaletta tälle päivälle päivättyä~rttiansa no 22,jonka alle

ki rjoittanut on laatinut. 
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TOKIO .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. .. ~L 

........ ~k~<:l .... .. ssa ... M. p:nä .. ~~.~~ ........... kuuta 19 . .4.9. .. 

Asia: Italian sOdanjulistus 
'. () 

Italian sodanjulistus o~i tääl~ä,niinku1n muuallakin, 

jo kauan odotettu, joten se ei tullut odottamatta. 

SOdanjulistUKsen tultua tunnetuksi kutsui ulkoasiainminis

terin apulainen mini s teri Tani luokseen ulkolllin1steriöön Italian 

t äkäläisen asianhoita jan Cortesen,jolle esitettiin Japanin hallituk

sen toivomus, että Ii;elia väI ttJti sotatoimien ulottamista Itä-A$iaaJl. 

Samanlainen kehotus annettiin Englannin ja Ranskan suurlähettiläille 

Sir Robert eraigie.lle ja Ars~ile Henry'lle. 

Eilen 011 minulla audienssi lIliuisteri Tanin' luona.Tani 

viittasi erikoisesti siihen,että Englannilla,Ranskalla ja Italialla 

on sekä maa-että merlvoimia Shanghaissa. Japanin hallitus pellaä 

senvuoksi,että sIellä syntyy kahakoIta, jotka voivat haitata Japanin 

etuja. 

Japanin kannalta katsoen on painostettava seuraavia kol-

mea näkökohtaa. C vrt.raportti no 14 ) 

1. Japani on aasialaIsten kansojen JOhtajana velvol~inen 

koettamaan ylläpitää rauhaa tl.8aa osassa _ailmaa. 

2. sodan leviäminen ltä-.M8iaan vaikeuttala1 Japanin yrit

tämän uuden jäI' jestyksen aikaansaamista Kiinaasa. 

"AMLUOHtlE, 

'l'avalUnen 

.. ,." 
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3. Viholl1suuksien ulottaminen Itä-Aasiaan saattaisi vaa

ranalaiseksi Japanin pOlitiikan,jonka tarkoituksena on olla sekaan

tum.atta Europan sotaan ( noninvol vement in the war ) 

Kysymykseeni miten sotaakäyvien valtain edustajat olivat 

suhtautuneet Japanin eSitykseen,ettei ryhdyttäisi mihinkään vlholli-

suuksiin Itä-Aasiassa,vastasi T~i,että he olivat ainoastaan luvan-

neet saattaa hallituksiensa tietoon Japanin toivomuksen,mutta pidät

täytyneet antamasta mitään lupauksia ja lausumasta minkBsnlaisia 

arvelui ta. 

Käytin tilaisuutta hyväkseni ja koskettelin liikkeellä 

olevia huhuja että Japani nyt aikoisi ryhtyä joihinkin , 
toimenpiteisiin Hollannin Itä Intiassa.Tani sanoi,että tlmäntapaiset 

huhut ovat kaikkea perää vailla.Japanilla ei ole mitään tSmänkaltai-

sia suunnitelmia. 

t~koasiainministeriön edustajat ovat sanomalehdille anta

missaan tiedoituksissa samoin kosketelleet edellämainittuja seikkko

ja.Sitäpaitsi on huomautettu,että Englannin ja Ranskan aseman käy

dessä epäedullisemmaksi on Japanin syytä tarkoin pitää silmällä ~e

rikan asennetta. 

Kauppa- ja teollisuuspiireissä ei--ainakaan mikäli 

mi lehdissä olevista lausunnoista -- katsota.että Italian osallistu

minen sotaan aiheuttaisi erikoisen vakavia taloudellisia probleemeja 

Japanille.Kun sitä on jo kauan odotettu.ovat japanilaiset,ottaen 

huomioon Suezin kanavan mahdollisen sulkemisen,ajoissa tuoneet pois 

tavaransa Välimeren satamista. Japanin ja Italian välinen kauppa jou

tuu tosin kärsimään sodan vuoksi.mutta tämän korvaa täysin se.että 

kauppasuhteet Keski- ja Etelä Amerikan valtioiden kanssa tulevat 



... 

kaammiksi.Italian joutuessa pois näiden maiden markkinoilta,tule

vat Japanin kaupalliset mahdollisuudet suuresti kasvamaan.Suurim

pana vaarana pidetään sitä seikkaa,että Englannin punta mahdoll 

ti tulee. vielä laskemaan.TB.mS. haittaisi tuntuvasti Japanin kllpai-

lukyky&'. 
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TOKIO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMÄ n:o 351 

Tokio 20 .. kesä 
.... SSA ... P :NA KUUTA 19 

VIITTAUS: N 

... P :NÄ .. ...... KUUTA 19 ...... P :TTY •.. n:o ..... 

VIITTAUS: .......... D .U .M . . ......... . .1 ............ . 19 

Ulkoasiainministeriö LLE 

ASIA: Polii.t .tinen raport.ti no 2J • 

Tämän ohella lähetystö kunnioittaen lähettää Ministeri

ölle 7 kappaletta tälle päivälle päivättyä raporttiansa no 23. 
j onka allekirjoittanut on laatinut • 

Ministeri. • 

~~~ 
c-==_ 
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Asia: .R?..M.~~ .. lnd9.::-,K;1.inaa koskevia (1l-~ 
... .huhllj.a ..... ..... ........................................................ ............ -

j 

Niinkuin sähkeessäni kuluvan kUllD 17 päivältä ilmoitin, 

liikkuu täällä huhuja,että Japanin aikomuksena 011si ottaa haltullD

sa Ranskalle ku11luva Indo-Kiina.Viime pä1vinä on Sitäpaitsi kerrot

tu,että Saksa vaatisi tämän siirtomaan ant~sta Japanille.Tällä 

hetkellä ei ole olemassa mahdollisuuksia saada varmoja tietoja 

aSiasta,mutta m1elenkiinto Indo-Kiinaa kohtaan näyttää olevan kas

vamassa kun sitävastoin Hollannin Itä Intiasta puhutaan vähemmän. 

Lehtien mukaan on 11lkom1nisteri A.rita kiinnittänyt 

ja Italian hallitusten huom1ota seuraavi i n seikkoihin: 

1. Ranskan Indo-Kiina on maantieteellisesti lähellä Japa

nia ja on sille kaupallisessa suhteessa tärkeä,joten on olemassa 

erikoinen suhde ( special relationship ) niiden välillä~ 

a. Japanin ja Kiinan välisen sodan alusta asti on Indo

Kiinan kautta tuotu aseita Japanin vastustajalle ,m1kä on he.rättänyt 

eri ttäin suurta kansallist~ suuttumista ( intense national indigna

tion ). 

.3. Japanissa on vallalla samat maailmanideaali t lru1n Sak

eassa ja Italiassa ( shares the worldideals ot Germany and Italy ) • 

"AKELUOH"E, " .... luohJ.m.II.J.: 

Tanll ..... 
T ............ ja 11 ..... 1 .... .. .. ............. mlnloterlOlle. 

...................... ~!~.~.~~ ........ ... .. .......................... . 
EI uHc---.. ......... tladoltuk.lln. • 
EI uHc~. mutta ulkoulalnml .... tarlOn tIadol· ........ 

".,'" 
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4. ~apanin hallitus on mitä suurimmassa määrässä kiin

nostunut Indo-Klinan kohtalosta • 

räs Meirinkai niminen upseerijarjestö on pi tämässään 

kokouks essa päättänyt esittää hallitukselle,että ~apan1 miehittäisi 

Indo-K5. i nan. 

Indo-Kiinan valtaaminen olisi luultavasti helpompi tehtä

vä kuin Hollannin Itä Intian ottaminen.KUn ~apan1 OTh miehittänyt 

hainanin saaren,voisi se sieltäkäsin verrattain helposti viedä 

j oukkoja Indo-Klinaan. 

Eilisessä ~apan Times'issä ( japanilaisten omistama) on 

toisena pääkirjoituksena " Ranska Aasiassa ".Kirjoituksessa sano-

taan ,ettei Chunkingin hallitus olisi voinut pysyä pystyssä ja jat

kaa :apanin vastustamista jos ei se olisi saanut apua mullta val-
I • 

loilta.Tätä apua on jatkuvasti annettu Indo-Kiinasta käsin ~unnanHV 

rautateitse.Banskalaiset viranomaiset ovat antaneet häilyväisiä 

ja vältteleviä vastauksia sekä olleet ryhtymättä asianmukaisiin 

toimenpi teisii.n aseiden kuljetuksen 10pettamiseksi.Amerikkalaisissa 

lehdissä on voitu lukea mielenkiintoisia selostuksiakin siitä,millä 

tavoin japanilaisia pettämällä on kuljetettu aseita Kiinaan.Paitsi 

aseita on Indo-K1inan kautta tuotu paloOljyä ja kuormaautoJa,jotka 

myÖSkin osaltaan helpottavat sodankäyntiä ~apania vastaan. 

Edellisen!. päivän!. oli SamB.ssa lehdessä pääkinjoi tus, jon

ka otsikkona oli W Indo-Klinan mandaatti ".~ikkalissa mainitaan, 

että liikkuu vahvistamattomia huhuja,joiden mukaan Ranskan, Englan

nin ja Yhdysvaltain valilla käytäisiin neuvotteluja siita,että ~i

memainittu valtakunta 8ai8i toistaiseksi hallintansa alaisekai 

lt1inan.TIUlainen Järje8tely ei kuitenkaan ole mahällinen,sllla 

pani ya8tustaa jokaista Ita-AaasiaS8a olevaa aluetta koskeYa& sopi

pimuata,joka solmitaan ilman 8en myötaya1kutusta.'apani ei voi an

taa suostumuata&n mihinkään sodasta johtuvaan alueluovutukseen kol-



• 

• 

mannen valtion eduksi.Tällaiset alueluovutukset sisältävät sodan 

vaaran.Epäiltävää on o~ivatko Yhdysvallat valmiit joutumaan sekoi 

tetuksi sotaan Itä-Aasiassa • 

. :olemmista nyt mainituista kir joituksista,jotka epäilemät. 

t ä on julaistu eurooppalaisten valistamiseksi, käy selvästi ilmi,ett~ 

Japanissa erittäin tarkoin seurat aan Indo-Kiinan kohtaloa ja siellä 

vallitsevaa tilannetta.Tästä ei luonnollisesti vielä voida vetää 

jOhtopäät östä, että Japanin aikomukse.na olisi sekaantua Europan val

tioiden väliseen sotaan.Tällainen päätös olisi joka tapauksessa ris

tiriidassa t ähänastisten selitysten kanssa,että Japanin tarkoituks 

on pysyä erillään siitä. 

Taloudellisessa suhteessa on Indo-Kiina Japanille tärkeä 

sille Välttämättömien raakaaineiden tuottajana.Vuonna 1939 tuotiin 

sieltä Japaniin t avaroita 26,651,435 jenin arvosta.Täkeimmät 

tavarat oli vat kivihiili,kumi,puuvilla,maaöljy,tina,rauta,ja riisi. 

Kivihiilen tuontiarvo oli 13,306,989 jeniä. Japanin vienti sitävas

toin on ollut verrattain vaatimaton. Vuonna 1939 vietiin Indo-Kiinaan 

Japanista tavaroita ainoastaan noin kahden miljoonan jenin arvosta. 

Vienti tavaroista mainittakoon silkkikankaat sekä lasi- ja keramiikki 

tavarat. 

Kaikki merkit viittaavat siihen,että Japanin tarkoituksena 

on lähiaikoina ryhtyä erikoisen tarmokkaisiln toimenpiteisiin Chun

kingin hallitusta vastaan.Tämän kuun 14 päivänä ulkoministeri Arita 

on Englannin,Banskan,Amerikan,Saksan,Venäjän ja Belgian täkäläisten 

edustajain vtllityksellä kehottanut niiden hallituksia huolehtimaan 

kansalaistensa kuljettamisesta pois Chunkingista japanilaisten 

omaisten maäräämälle tur.avyöhylclceelle.Lehdet kirjoittavat,että 

Chunking on Chianglcaiohekin sotilaallisesti tärkein paikka, Joten 

panin on teht&va voitavansa sikalaisen vastustuksen kukistamiseksi. 
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Viime päivinä on täkäläisissl1 lehdissä ollut eräitä Suome 

koskevia huhuja, jotka eivät ainakaan toistaiseksi näytä saaneen 

vahvistusta.Suomelle ehkä suosiollisimman japanilaisen lehden NlCHI 

NICHI'n iltapainoksessa tämän kuun 19 päiV~nä kerrottiin eräässä 

lehden Berliinin kirjeenvaihtnjan sähkösanomassa huhui 3ta,joiden 

mukaan Venäjä olisi jättänyt Suomelle ultimatumin.Veaäjä vaatisi 

m.m. Ahvenanmaata itselleen.Seuraavana päivänä oli THE JAPAN ADVER

TIS3R'issa uutine~,joka ~li varustettuna otsikolla"Venäjä uhkaa Suo 

mea.lran,Afganistan sekä Rumania pelkäävät sen vetoja."suomi olisi 

jo saanut Venäjältä uitimatumin,jonka sisällyksestä ei kuitenkaan 

ollut tietoja.VenäjPJl tarkoituksena olisi hankkia itselleen mahdol-
-

lisimrnan suuria ecuja ennenkuin Saksa voittaa Ent;l.annin.saman päi-

vän iltapäivällä Ilmestyvässä TEE JAP&~ TIl~s'issa oli seuraavan 

sisältöinen Lontoosta lähetetty tieto; " Luotettavasta lähteestä 

kerrotaan,että Suomen ja Venäjän Väliset neuvottelut, joita on käyty 

MOskovassa toukokuun loppupuolelta alkaen,ovat joutuneet kuolleesee 

pisteeseen ja eräät suomalaisen valtuuskunnan jäsenistä ovat jo 

palanneet helsinkiin.Suomen valtuuskunta ei ole voinut suostua Venä 

Jän vaatimuksiin,Jotka koskevat suunnattomia korvauksia 

i'.; oIAKELUOH.IE I ..... uaI\l-.I •• ja: 

.. _. . ............ _ ..... ..... TayaJ J Jnen .............. ...... ... .... .. T ...... ..... 
T ........ Ja ...... . _ .. _ ................ mlnletwlll .... 
EI ua ............. tIedoItukalin. 
...... Inlrt ..................... bm .......... , ........ ...... .. ,," 
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alueella olevista tehtaista samoinkuin Venäjän vaatimukseen,että 

suojeluskuntien lukumäärää rajoitettaisiin sadastatuhannesta miehes

tä kolmeenkymmeneentuhantean.Suomen edusta j ina olleet kauppami.niste

ri ja taloudelliset asiantuntijat saapuivat Koskovaan toukokuun 25 
1J 

päivänä. 

Tiedot olivat meIldollisiMman sekavia.KUn Nichi Nichi'in 

sähke oli lähetetty Berliinistä,tiedustelin Saksan 

ott#ilta oliko hän kuul.lut jotain Venäjän Suomelle jättämästä ulti

matumista.Baltian maiden valtaaminen oli omiaan herättämään levotto

muutta.Kenraali ott kielsi mitään kuulleensa ei ä pitänyt uutista 

uskottavana.Farin päivän päästä ilmoitti hän minulle.että Berliinin 

radiossa oli ollut Helsingistä lähetetty sähke,jossa kumottiin Ve

näjän jättämää ultimatunua koskevat tiedot. 

Tämän kuun 21 päivänä oli The .TAPAN THiES'issa seuraava 

lehdelle New Ycrkista l ähetetty tieto." Venäläis-suomalaiset 

telut,jotka olivat joutuneet kuolleeseen pisteeseen Moskovan suun-

nattomien korvausvaatimuksien vuoks i,alotettanee lähiaikoina 

to-Venäjän ehdotuksesta uudelleen.senjälkeen kun venäläisten 

seen on suostuttu,suomalaiset edustajat lähtenevät jälleen llos 

011si mielestäni välttämätöntä,että Helsingistä aika 

tain toimitettaisiin lähetystölle tietoja tärkeimmistä Suomessa sat

tuneista poliittisista tapahtumista.suomalaiset lehdet,paitsi että 

ne saapuvat erittäin epäsäännöllisesti,viipyvät matkalla 6 a 7 viik-

koa. 

En voi olla tässä yhteydessä lausumatta toivomusta,että 

tapauksissa. Jolloin Helsingissä tiedetään ulkomaalla liikku~ Suo

m.a kosk.via vääriä huhuJa.myöskin Tokion läh.tystöll. ilmoitettai

siin mitan asia on.Sitapaitsi ollsi toivottavaa •• tta Suomen Ja v.na
Jän Tali.ten vakavien .rimielisyyksien sattue •• a saisimme n1itta 

taamall1s.t t1edot.SlhJcekuluJan a&I18t1m1nen on minustakin .uotavaa 

Ja luulen •• tta e.t.rkiksl JI1n1starilSn Ja mu.14enld.n lähetystöjen 

.ali ••••• s&bkösanoaaYaihdoa.a ~ita1.iin ottaa ta~i läh.tt&ä 
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" Le " sähkeitä,jpllaisia Tokion lähetystö säännöllisesti lähettää. 

Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta eivät sähkötetyt asiat ole niin 

kiireellisiä,etteikö ne voisi saapua pe r ille muutamia tunteja myö

hemminkin.On kerran sattunut,että saimme samana päivänä Ministeriöl

tä vastauksen l ähettämäämme tällaiseen sähkeeseen.Säästämisessä voi-

daan kuitenkin joskus mennä liian pitkälle.Tokion lähetystö sai vas

ta ruotsinmaalaisista lehdistä,kuukausi rauhansopimuksemme solmittua 

tietää miten suuri alue oli luovutettu Venäjälle.Lehdissä olleet 

tiedot Vi i purin,Käkisalmen ja Soztavalan menetyksestä 

riittavää kuvaa r auhansopimuksen ehtojen kovuudesta. 

p.s.s~njälkeen kun edellä oleva on kitjoitettu,on CHUGAI 

SHOGYO lehdessä tämän kuun 24 päiVältä seuraava Suomea koskeva New 

Yorkista lähetetty sähkösanoma: 

, 

" Kulkee huhuja,että Neuvosto Venäjä esitti Suomelle eri

näisiä vaatimuksia samaan aikaan kuin se lähetti joukkonsa Baltian 
t.-maihin.Kerrotaan,että näihin vaatimuksiin myöskin sisältyi Anvenan-

maan luovuttaminen.Neuvosto Venäjä on Tass toimiston kautta Irumonnut 

tämän tiedon ja ilmoittanut,että kysymyksessä oleva huhu on Täärä. 
( 

Luotattavasta lähteeata saatujen tietojen mukaan on totta,8tta ),1os-

koTan hallituksen aikomuksena 01.1 esittää eräitä Taatimuksia Suoll8l-

le .amaan aikaan kuin se lähetti joukkonsa Baltian malhin,mutta s. 

oli pakoitettu luopumaan aike.staan Saksan kehotuksesta olla teke

IIII.tU aita.Saksan kysymyksen. olen kehotus Johtuu sama.ta ayysta, 

m1DkI. vuoksi S8 maaliskuus. Tt1l.i tti Venäjän ja Suomen Talistä rau

haa aolm1ttaeasa.jrTellaan,että Neuvostoliiton toiDeupiteet Baltian 

_18 .. Oftt ftlmistuksia Saksaa nataan,minka TUek.i on .yytI. kl1n

nittaa. huomiota SUoaen lqaJlll'ue. saksan ja Vena.jlll bak1DJ.1s1a 

teit. arTO.teltae ••••• 
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7 kappaletta tälle päivälle päivättyä raporttianaa n:o 25 • 
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On jo kauan kerrottu,että Saksan valtakunnan päämiehen 

tarkoituksena olisi Saksan ~oittaessa muodostaa Europan Yhdysvallat. 
~ I 

Niinkuin sahkeessäni viime kuluneen ~uun 24 päivältä ilmoitin, 

l~usui suurlähettiläs,kenraali ott minulle omana arvelunaan ajatuk

sen,että sodan jälkeen syntyy Europan mantereen valtioiden yhtymä. 

Tämä olisi jo senkin vuoksi luultavaa,että pienet valtiot ainoas

taan täten voisivat tuntea itsensä turvallisiksi.Keskustelumme kulu-

essa sanoin käsityksenäni,että pienet valtiot tuskin vastustaisivat 

tällaista suunnitelmaa kun se vaan toteutetaan tavalla,joka takaa, 

etteivät niiden edut joudu kärsimään.Tällaista liittoa muodostetta

essa on luonnollisesti taloudellisetkin seikat otettava huomioon. 

Belgian suurlähettiläs Forthomme,jota pidän huomatta.~~u~.

na pienten valtioitten täkäläisistä edustajista,kannattaa innokkaas 

ti Europan yhdysvalta-ajatusta.Tällainen yhtymä,jolla vielä olisi 

siirtomaitakin muissa maanosissa,voisi taloudellisellakin alalla 

kulkea onnellisempia aikoja kohden.Hänen mielestään tätä ajatusta 

ei myöskäan ole syytä vastustaa riittävän luottamuksen puutteesta 

jotain . tai joitain henkilöitä kohtaan.Mahdollista on,etteivat Euro

pan yhdysVallat aluaaa Joka suhteessa ollsi para1mmalla tavalla 

JAKELUOHJE, ~ .. : 
. .. -.. _-............. n. .... ~ .................................... . T ... ........ 

T ............ Je ...... _ ................ mlnl.twlOll .. 
.. .... R ••••• r .... tIedoItuUIIn. • ....... ".M .+ ............................... ...... ....... ...... 



dostettu,mutta muutoksia voidaan saada aikaan myöhemminkin. 

• Tamän kuun 19 päivänä julkaisi THE ,TAPAN TIMES salanimel1& 

• 

• 

• Vigello kir j oitetun artikkelin otsakkeella " Europan Jhtyminen Sak

san johdolla" ( Union of Eur opa under Germanys leadership.Gigantio 

reconstruotion federation offered as new peaoe plan ). 

,'t • 

Selostan s i tä tässä lyhyesti. 

Saksan valtakunnan kanslerin ja Italian pääministerin neu-

votellessa rauhasta Ranskan kanssa voidaan näiden neuvotteluJen , ta

kana havaita haahmottautuvan Europ~koskevan liiton suuripiirteinen 

suunnitelma.Europan yhtyminen ei ollut mahdollista viime sodan jäl-
11 ••• 114-

keen jo siitäkään syystä,että ~aBa" pohjautui vanhoihin laskelmiin 

valtioiden Välisen keskinäisen tasapainon s&ilyttämis .. t&.Jokainen 

valtio oli täysin itsenäinen, joten siitä itsestään riippui osallis 

siko s e tällaiseen liittoon muiden kanssa vai ei.Nyt kun Saksa 

sä Italian kanssa voi määrätä miten tällainen liitto on muodostetta-

va,on muitten valtioitten, olivatpa ne sitten Keski-EUropan tai Skan

dlaavian mai ta,alistuttava hallitsevan valtion tahtoon ( must yield 

to the power of the domlnant nation ) .Briand'in 1929 Kansainliitossa 

esittämässä suunnitelmassa ei myöskään edellytetty Englannin osal118 

tumista sen valtamerien takaisten alueiden vuoksi.Englanti joutuisi 

nytkin Suljetuksi pois siitä liitosta vaikkakin vihollisuudet sen 

kanssa Jo olisivat lakanneet. 

Europan mannermaan ensi tehtäVänä on l.tuottaa saksalle ja 

Italialle se,mitl niiden sotakoneisto tarvitsee 2. estää väestöjen 

joukkosiirroista ja uhkaavasta nälänhädästä johtu~a sekasorto 3. 
dostaa yhteinen rintama NeuvostoVenäjää Tastaan.Sekaan sotaajan edut 

( selt-interest ot wart1me Germany ) olisivat luonnollisesti mI&rI&

vina.mutta muidenkin kansalliset edut voitaisiin ottaa huomioon. 

( aould be preserved in the interesta ot dignlty.honor and selt-rea

peot ).Se.m1ka kerran on ollut,kuuluu hiatoriaan.Tosioloihin perus

tuva tilanteen arvioiminen puhuu aen puoleata~ett& JlWtdoatettaial1n 

Iuropan valtioiden liitto.Europan yhdyaYalloi.a. toteutettaiaiin 

l1rajain poiataa1un a eJaL teolllauuden,kaupan ja _anvUJelyben 



• 

• 

sionalisointi.Hi tlerin ja Mussoliinin vallassa on tämän suunni tel

man toteuttaminen.Os s valtioiden suvereniteetti säilytettäisiin ja 

niill ä olisi poliittinen , hallinnollinen ja finanssioikeudellinen 

autonomia.Paitsi Europan valtioita,kuuluisi mahdollisesti TUrkkikin 

tähän liittoon.Sitävastoin Suomi, Viro,Latvia ja Liettua jätettäisi 

sen ulkopuolelle,koska ne tosias iallisesti ovat 

jeluksen alais ia.( l. ) Kysymys kansainvälisen sovintotuo.mioistuimen 

päätösten pakollisesta voimaansaattamisesta,mikä tähän asti on 

tanut suuria vaikeuks ia, joutuisi itsestään ratkaistuksi , sillä Sak

san ja Ital ian sotilaallinen voima t akaisi niiden voimaanpanemiaen • 

( mi ten jos pantava voimaan niitä vas taan r ).Kunnes on sa tu pe

rustetuksi valtioiden väliaen parlamentti tulisi asi~oista luulta

vasti päättämään elin (body), jossa Saksalla oli s i ratkaiseva sanan

valta.On epäilyksenalaista miten Venäj ä suhtautuis i Europan yhdys

valtoihin.Niihin kuulU~OO miljoonaa valkoista, kun Venäjäll ä s itä

vastoin on yhteensä 150 miljoonaa slaavia j a muita rotuja . 

Kirjoittaja kosket t lee artikkelissaan m.m. si tä seikkaa, 

että Europassa on alue ita, joissa. pääelinkeinona on t eollisuus ja 

toisia, joissa väestön enemmistö harjoittaa maanviljelystä.Edellis 

alueiden asukkaiden lukumäärän arvioi hän 220 ja jälkilnäis ten 240 

mil joonaksi hengeksi. 

THE JAl'AN TIMES on artikkelin Johdosta omistanut kysymyk

selle pääkirjoituksensa.Lehti suhtautuu myönteisesti ajatukseen. 

Niinkuin jo Ministeriölle tiedoitin,ei lehden toimitus 

ole suostunut Umoi ttamaen minulle muuta kuin että artikkelin kir

joittaja on itaalialainen.K1rjoitua on mielestäni laadittu siten,et 

ta on lUultavaa,että aen kirjoittaJa on jossain suhteessa Italian 

suurl&het7atö~.Tahtomatta mitenktän liioitella maatamme koskevan 

kohdan merki tyat&,D..tscK kui tenk1n olenn ayytl. heti ilmoittaa 

siita Miniater1511e. 

. 
~rT:t~~,~ 
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Asia : ..... J!epnenm1 .. tu.tuksia. ....................... do( l -tw 

siina kertOlllllkBessa, Jonka Jätin Herra Ulkoasiain

ministerille alkutalvålla 1939 palattuani ulkomaanmatkaltani 

Berlin1in, Parisi1n Ja IlOakovaan selostin keskustelujani m. 

m. eräiden huomattavien ranskalaisten kanssa. Eräät ent. 

ambassadöörlt arvostelivat ankarasti minulle. Ranskan halli

tuksen politiikkaa. Heidän mielestään ol1si ollut ehdotto

masti Välttlmlltönta.. että heti IIIlnchenin kokoukse.n Jälkeen 

ali81 Jatkettu neuvotteluja Saksan kamsa Ja koetettu saa

da kaikki asiat. m.m. si1rtouai ta koskeva riita, ratk81s

tuksi. "Voitokaskin aota" , l..aui kertolllUkBeasani mainittu 

auurlähett1läs mimlll., "oli81 auuri onnettomuus Rauskalle, 

Jonka 'Gestö ~. woai 'VUOde! ta" • r-- une guerre 

'rtctorieuse aerai t \Dl dAsastre poul' la France). }"igars

lehden tunnet tu pää to1.m1 tta,f a. Jonka kana sa lI1'öak.1n otin 

puh_kai ai1r toDlaakJBJlllYD en. amoi, .t te! Ranska luul ta

.. tt Jd.elt&ytyiai auo8tumaata ~annytJkslln. Jos Dglantl

Jd.n ni1h1n au08tuisi. .,l-.pien maiden oli8i aortttaw. 

aaiasta Jhdeaaä. 

.. AKELUOH .. EI • ...... luohj.m.lI.j.: , 
T .... III ... . 

" 
T.vall ...... J. 1 .... 81 .................... .. ,..lnllt.rlOII •• 
'EI ullt-..duatu"- tledoltult.lln. 

u •• 4 • • · •••• · • • 4 • • • • • • • ••• • • · •••• •••• • · ••• • • •••• • • •• • •• ••• • ~ • •• • • • • •••• • _ •••• ••••••••• • ••• • • .• • : •• ••• • • 

EI ullto .............. -. multa ulltvuWnmlnlaterllln tIedoI-
tuIt8IIn. I ~ 

• ;. ............... .............. \......... . ...... .................................................. ~ .. . 
.. IIA 4. ' • r 
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Se, että Parisiesa ollessani eri henkilöiden 

kanssa otin puheeksi m.m. a11r tomaakysymyks en. johtui 

siitä, että pidin sen ratk.aisMdsta vältta.mattömänä yleisen 

rauhan kannalta. BnDen Par1siin tuloani o11n ollut sakaas

sa ja olin yhä enammän tullut tästä vakuutetuksi. Ber11-

nissa viettämieni kymmenen pä ivän kuluessa 011 neljä ker

taa mitä arvovaltaisimmalta taholta painostettu. että Sak

san ehdoton "l&.at1mus oli saada takaisin entiset si1rto-
-') 

_ansa. Kiinnitin huomiotani myöslcin Siihen, että Tim e s' 
1) 

in sotllasasla1ntuntija sel. Västi 18llsui, ettei Englanti 

enää uuden sodan sattuessa voi lähettää Ranslcaan yhtä pal_ 

jon sotavtUceä kuin vi1mesodan aikana. Jlarsalkka P:l T .A I N 

on äskettäin Ranskan kansalle pitämässään radiopuheessa sa

nonut, ettei Bnglanti lahettanyt tällä kertaa Ranskaan kuin 

lcyJowInen dl visionaa entisten: 58 sija sta. Hanen puheestaan 

ei käy selVästi Umi, oliko Ranslal ennen sodan alkua pi

tänyt itseäln oikeutettuna odottsaaan tehokkaampaa apua 
2) 

Englannilta vai eI. 

Olen laltsonut olevan s~. huomeuttaa edellä mai

nitsemistani lausunnoista, koslal niistä selVästi käy ilmi • 

• ~ta Ranskaasa 011 hCldlClitä, jotka s.lVästi nIJd .... t mihin 

oltiin menossa, jollei a.lolta ... taial järjestetyjiksi päiva 

pU"'-l. ta l"hä ~--.aksl tule van saltsan k8IlS sa. P:l T .A 1 H' 

lD puheesta k1.1" • ..,lD 1la1 t .tta bI.D katsoo t -etta ollal 

1) Pl.1v&maaS on mainittu II1n1ater1öea. 'oleT •• a. kertomuk
-.- •••• &Di. 

2) SlUlamattak1n on • .t.'9I.I. etta PUola ol.1 odottanut ~l
aalajo .. , apua _ 1 ... toJ.oh~1.o1I~ ...... ~ __ ; •• _ ..... 
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ollut vältettäVä ryhtymistä sotaan. Olen eräässä JD.nls,te-. , . 
riölle viime vuoden marraskuussa täältä lähettämässäni tie-

doituk.sessa kertonut, että kysyessäni ranskalaisilta ja 

englantllaisll ta diplomaate 11 ta uskallettaisiinko uudelleen 

ryhtyä erott8.Ill!.an Danz1gia Saksan valtakunnasta, myönsivät he 

minulle, että se heistäkin olisi liian usk'allet tua. soda~-

la on luonnollisesti aina joku viimeinen syy. Olen vakuu

tettu siitä, että lähanpi tutkimus sotien vii m e i s 

t ä aiheista tulisi osottamaan, että nämä syyt usein 

ovat itsessään aivan Vähäpätöisiä. Lienee kuitenkin barvi

nai s ta, et t.ä sota alkaa aihee s ta, josta voi tokkaankin sodan 

jälkeen epältäisiin pitää kiinni. - Jännitys oli jo tullut 

~.~ suureksi, että vähinldn seikka aiheutti maailmanpalon. 

".Antaa mennä poli tl1kkB" on helpoinpi ete nkin 

siellä, missä sen avulla voidaan muutamalla kuukaudella 

pidentää vallasta kiinnipitäVän ballituksen elämänlankaa. 

Ikävien ja arkal. uontoisten asioiden ottaminen M ,lli tuksien 

ohjelmiin ei tältä kanna! ta ka tsoen ole edullist a~ P t -

TAI N syyttll. puheessaan H E R RIO T 'a ja Leon 

B L U M 1 a Banskaa kohdanneests onnettomuudesta. Minä en 

tunne tarpeeksi hyVin Ranskan si.Säpol1t.i1kkaa voidakseni 

lausua tästä mielipidettäni. SUurimpien puolueiden johta

J,ina 011 he1.l1.ä e.pällemllttä suuri vaikutus asiain menoon. 

pitkän keskustelumme aikana Leon BL U K 1 N kauniissa ko

cUssa esitti lain minulle kaa1 t7ksenU.n, ettei sovinto ny

kJ1sen Saksan ltaIlasa ~ut ahdoll1nea. Unsi 111an pit

kakal Uaaä 87ft1ltJtl tIban ky~eea. 

: 
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Oli o~tonta, että vuonna 1918 saaTuteftu voitto 

oli niin täydelllnen~ että oli lIIlhdollista saada kaikki 

vaatimukset tYYd~etYiksi. Paitsi, että rauhansopimus täten 

tuli sellaiseksi kuin se tuli, oli siita. seurauksena, että 

suuret Joukot ~ann1esa je. Ranskassa Vähitellen rUpesl'V8t 

_uskomaan, et'tä nama JlEat olivat voit~eet sOdan. Todelli

suudessahan asianlaita kuitenkin oli se p että Englanti ja 

Ranska ol.1sivat joutunee..t tappiolle ilman. Venäjän- JA myö-

hemmj n .åmerikan Yhdysvaltain apua. RauhansopiIm.lksen luoma 

tilanne ei siis 'Vastannut Englannin, Ranskan ja. Saksan Vä 

listä tos iasiallista suhdetta. Tätä asianlal taa ei voinut 

muuttaa se seikka, että Saksan -val.t6.kunta hetkellisesti oli 

" he1.ke.ntynyt. Saksan nopea nousu on sU,-a paraimpana todis-

tuksena. Omituista on p että aräät puoluaattomien.ld.n 'Valtioi

dein diplomaatit ovat kuvitelleet Ranskan armeijaa maailman 

'VO i makka1mmaks i. 

NUnkuin aikoinaan ol'en ollut tilaisuudessa suulli

sesti ja kirjallisesti aatttamaän SUOmen ball.1tukse1.1a, pi

cUl.n i.tea Italian Ja Abeas1n1an sodan päättymistä ltal. ian 

voittoon s1Da ajankohtana, jollo.!n ll1ns~'V8lta1n ylivalta Eu-• 

..... -"",U"DIlalllt loppui. Kaikki sa, mitä senjalkBen on ta

pahtunut, on a.1nce ekan lniden. tilanteen aeu.rlB1S t,,". 

K.'Im en tässä J&1nitse mit:tan siita • . että lanai1llll

'lat '.uta wl.t101ta auttaakseen ..uUsivat .odan . tie. .i 

•• .1ob4u h .... __ t1öcaJmile ata, .an &111;1., .t~ ole uakOllllt 

ak& ac1ell. .. nJct b ~ . aink"n , .... ~t1aa _1d ln pUTfnl_ $-
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tähden. Tämä joht.uu m.m. seuraavasta kahdest.a syys t.ä. En

sinnRkin on sota teknillisten keksintöjen kaut.ta t.ullut 

Julm!U!!T!JsJre.l kuin ennen. 'l'oiseks,l on ftltioiden yhteiskunnal

linen :re.enne nyt t.oinen. Sodan muutt.uessa kansojen so

daksi voivat ainoastaan kansan edut olla m1!.äräävinä. Sota 

o.n menett.anyt sen, sanoisinko. yl.1mykselllsen luonteen, mikä 

sillä ennen Joskus saattoi olla. Keko maailmaa käsittävä 
111 tto ' 

tehokas garan ti'-, sellainen kuin Kans ei nl ii tOIll.sop1muk&~ssa 

on edellytetty, ei ole lIILhdollinen jo siitäkään syystä, 

ettei kaiklden valtioiden edut koskaan ole siinä llläärln 
. 

samanlaisia, että voitaisiin edellyttää, että D8 olisivat 

val.mil ta ryhtymään so.taan. määrätyn t.Uan teen ylläpi tamiseksl. 

U1tä kauemuaksi tullaan siit.ä ajankohdasta, Jolloin geran.

tja st.a sovitaan ja mitä rikassisält.öisempi garant.earattu 

asiaintUa on, sitä plenllDlllllksi tUilee 'VUOSi vuodelta nii-
-1-

clen 'Walt1oiden lukumäärä, jotka ovat valmiita asevoimin 

taytt.lJIlään sitol.llllUksensa. 'l'Imä e1 ole autettavissa, sUlä 

se Johtuu lathityksen laista. EUropan, jonka kar~ta muist.ut.

taa ldr Javaa Dlsal1kkikuviota, on toisella tånlla koetet-

Wr'Vsta jäsennl t.loi tten&a elämisen DlLhdo lliaUUS, Jr1 

'TOida ~ta . lDl1n toivoa. että ma8lLOS8llllJll!l . kehtalon het.kel.

lä on olemassa puol~la: n11.nku1n to.isellakin ~lttä~ 

paljon suurlpilr~eisJJtta, ennakkoluulottomuutta ja hyTL!, 
... 

.reb&tliatä ,tab:tQ,&. ~1n Gn- .nlUn ål.tiom1ehel.lä ollut . . 
sellaisia ~~1aia _hdolllsuuksla kuin S$a1Ul. n'ltalDm-

. . 
Johta~all.. InhiMUUSelta' JAnna] ta katsoen . 

D&7tYl. adoJen ~Jooni_ 0DD1 .ta Qmaat~ua rl1ppuwa ' 

JI 
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ldLnaata.. auden on tauen )JIIIIArre.ttäva, attel EUrOpan 

uudestaan järjestäytyminen ole -hdoll1nen. 'täydellisen 

Tapaaeh.toialwieD. tietä, _en ft&ditaan siihen pakkoaldn • 

'-

-. 
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-F~ • I 

nlaolevalla ots11ckeeUa varustetussa Uecb1t.uk-

sessa olen lIII.1ninnut. että T 1 Dl. e s' 1n aotUaaasi.alnt.un-

tija aaäaaä 'VUOde. 1939 a1.taS& julkaisemuaaan ldrjoituk

... aa oli lausunut. ettei Rnglanti eDI.ä VlUit.a1suudeaaa 

nut lAhettaa B.an8l1aan yhta pal. jon joukkoja kuin Viime ao

Qan aikana. Jllraalkka P t '1 A 1 11' 1n ~ eralden JmideDld..n 

ranan1 aisten l.auaunnoist.a käy 1lm1. ett;&. RllJlSkassa olisi 

ocJ.o.tettu \eboldrBampaa apua, .ntl.jemdl.n 10aban kohdan pari pU

UI sitten laat1a1atan1 - .nstl1npalloJata. Soita 8.Btaa erUn

l.aista - w..1kkaldn ehkIl yka1puol.1sta - -.alaistUllta t.ahI1n 

lqaJlQbeen • 

..uiata Sir Bob.ert C B • 1 G 1 E n Ja La4 C B & 1 G 1 E D 

kanasa, kysyi Sir Bobert m1nulta. tiasinklS h1atioriasta Jo" 

U:1ll _a s-anJcalta18ta ap&.usta, ,toUoin lUtto1a,1ne.n 011 

aiten pettanJt l.11ttol.a1senaa: kuin Bamka Bnslun1n. RUUI

kIIS1 __ tai, 01.1 lJaJaat& ai'all klaitUlAtlSn, 1'*Btaain. 

__ 0- ~tt.lJ l.uulllllala:1 Johtuu- aUYkin, etu. .. 

"AKELUOH"E, 

............ ,..~.u!:':~ ................. . 

•• ,.4. 

...... luohJ.m.II.J.: 

TanlllMn. 
Tanll ...... Ja 1 ....... ....................... mlnl.t.rlOII •• 
EI u.---.......- tledoltultall ... 
111 u ..... II I t ..... _ mutta ulltouWnml .. terIOn tl!dol

tuIIIIIII. 
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aoo, ettei Englaati eDää asiain nNisesstL ft1heeasa 'VOi 

te:tull mitään Ranskan eika JIIrl.deDkaan EUl'OpEUl _nnermaual

tloiden h~i. sota on nyttemmin Jmuttunut Englannin it

aepuolustukaekal . Saksaa .. sta an. RanSkassa ka taotaan luul ta

'eati sitäpaitsi, että Englanti oli liian ~ avuatauut 

aita aaksalaisia Wlstaan. Selostin htLnalle seltjl1l.1aun DS

kustel ujani parisis 8a 19)9 s.ao1D.ku1n T 1 Dl e s '15 aa. ollut

ta kirj01 tUsta ja tiedm telin häneltä sastt01ko htLn JIIlhdol-
1) 

liaeat 1 antaa jotain tutoja asiasta. 

Sir Robert w.stasi, attä Ranska 011 se, joka ai

na 011 Yaatus tanut sovinnon alkaansaaa1sta Saksan kans sa ja, 

oli tahtonut, attä Kngl.anti esiintyisi j;yrkl.at1 Sakaaa vas

taan ("at.rong lina"). ~tä Kn&lannin Ranskalle lupa-.an 

apuun tulee, 011 sovittu aiten, että Dglanti pan1ai pää

painon lal~stoon Ja lentoaseeaeen, Ranaka maajoukko1h1n. 

p t T .6. 1 NtiA radiopuheessa&n antaJa t1eto, että Dglann1l.

la. olis1 ollut Ranskassa ainoastaan 10 divisIoonaa, ei ol

lut oikea. Dividoon1en luku1llU.rI. 011 ollut 12. BIUlc Til

_ .otsa koIIJaIt.va: 1l.moitultsensa ei JII1'lSakUn pl~ paik

kaans~. Dgl.annU Ja oli viime soda... BaDSkass. 85, eikl 

58 41~iooll.8:&. p t TAI. 011 aUs tabal11nen wl.ehtellja.. 

K.\m Dglm.tl ei lIatsonut 'VOJ_l8a rauhanaikana panna -col

aan J;le1st& .. e~~l1.uutta, ei se 'VOinut 1lhettu. BaIUI

aan auar~la ~Ja. Bn&lannbaa 011 lUkettu, etu. 

1) .wt1iakDOIl etu. .... -BBIIRT on MIIIOIlUt !dm,lle, etu.. 
MD .... D llielaaYan olla! Mll "'obeD'n JlJJceest o.llllt 
~~eatetu. ... .urtc.aa- 7'" alat S&ban kaDaaa. 

'" \ 
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armeijan aikaansaaminen veisi kaks i vuotta" (~) 

T A L L E Y:R A N D 'iila oli tapana sanoa, 

että sota on aivan liian vakava asia, jotta se voitai

siin jättää sotil, a llle ( la guerre est une chose beaucoup. 

trop s6rieuse pour ~tre laiss6e aux mili taires). Aje.t 

muuttuvat. OlisI hauska tietää mitä hän sanoisi, jos hän 

eläisi meidän päivinämme. 

-. 
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lI1n1steri: 

n.. '8: A ... 
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, j , 

.. 
Asia: .. J.!g!.lnJ..le.i ....... .t~ ...... J,,_.! ........ . 

R11Dkuin Umoi tin II1nist erlaue kulu'V81'1. kuun 1 

pI.1V1.D1., pitl.l. aahkeessä JIIl1n1tsemanl suurlähettiläS luul

'-ana, että Japa.n1. osallistuu sotaan Englantia 'V8.staan. 

olapmi t.ulla! arvattavasti tallöin suuntaamaan. toimintansa 

DI1:kaissn Idän porttia, Hongkongla vastaan. 

ninnitan taa. yhteydessä JI1nisteriön huomiota 

araa.seen artikkallin, Jonlm amiraa1i ~ S eHO U L T Z 

mu.1ataalaleni 11010 5 tai 6 'I'UOtta sittaA Julkaisi F i n s lt 

T i d s lt r i t. t 1 a 8 a. HIll k&sltt.el.ee ldrJoltuksessaan 

Englannin Ja Pohjois JDrlltan lhdyaYal.tain mahdollista so

taa .Tapan1a 'V!UItaan. KirJ oi ttaJan mielestä talla1nan sota 

olla! arlttUn w.1.ltaa Rnglannille ja Yhdi'S-lloille. Hiillä 

ei ale llhella tTapen1 a sellaisia la1'ftlstot.uId.ltohtia, Soita 

ne ~ia1 .... t. kayttaa hTftUtaeen. II1ta er1ko1aesti Hongkongiin 

t.ulea, ei. 'WOn S eHO tr L 'f Z piU a~ puoluat.am1ata ~

dol.liaeDa _.t..ta. pa1n tulevaa h7Wclt1.ysta _atam. 

SI"kweea&n1 _1nittu cl1ploaat tl lausui minulle 

-.n kaaUJka_ HoJl8krms'n paolua1iam1_bdolllauukaisw. .. 

__ ka wgd~_t1lU ARS •• X-HIKRY ~ 

oIAKELUOHoIE, 

.... ........................... ~.lJ:.~.; ...... ....... .... ........... . 

.',.4. 

...... uohjemall.j.: 

T ..... I ...... 
T ..... 11nan ja Ildkll ....................... mlnlatwlOlle. 
EI ul"OIIIaMduatu"- tledoItukann. 
EI ul"om a1 ... _ mutta ... oaaWnml .......... tIadoI

tukaIn. 
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kertonut minulle, että hän, ottaen huomioon Ranskan ar

kaluontoisen ja vaikean tilanteen, heti Saksan kanssa teh

dyn Välirauhan Jälkeen pyysi Indo Kiinan kenraalilruvernöö,

riä kokonaan sulkemaan Dldo Kiinan ja Kiinan välisen ra

jan kunnes ehditään solmia japanilaisten viranomaisten kans

aa aopimus siita, mitä tavaroita saadaan Tiedä Kiinaan • 

.1. B S t N ~ - H: E N B Y tah toi ta ten estaä t et tä Tapanin 

viranomaiset -.:ois1'9a t ftittää, että Indo Kiinasta tuodaan 

sotatarpe ita. Bordeaux' n hallitus hyväksyi jalestäpain ta

män toimenpiteen. Se siaaltU tärkein tosiasiallisen DIllU

tok.sen Ranskan suhtautumisessa .Japanin Ja Kiinan hallituk

siin. Tästä huolimatta on japanilaisissa lehdissä edelleen

kin syyt!Skai! Ranskaa vastaan siitä, että sotatarpeita tuo

daan Indo Kiinan kalLtta Cllunldngin hallitukselle. 

Ranskan alistuttua on .Japanin hallitus yhä jyr

kemmin Wl.e.tinut, että Englannink1n on sulJetta.... BUrlll18ta 

Kiinaan Tieva tie. Lehdet kirjoittavat asiasta päivittäin • 

Ollessani äakettlin Bngl,annl.n suurlähettiläan, Sir 

Robert C B Jo 1. G 1 E n luona kiintyi kesltustelUJlllIle li1ldteel-

11 oleviin, pu. TI pii Tal tä yl.1&_' kai tuleviin huhuihin, 

jotka -mutta'Yat, ettl. .Japani aikoo ltaJ'ttal hyTIltseen 

-kerran tuhanne.sa TUOde •• a sattuvaa tilalauutta- Ja ul

law. BoD8kong1.n. Sir Robert ei ole _kuutettu 811 ta, ettl 

KDglannln hallitua katsoo wiT8D8a IIUOstua ~apan1n _atimuk

.. .0 Burman tIen ~1ae.ta. ~en sulkeminen herättäisi 

8Itipait.i .uur~ t77tJm&tt~ttl pohjoia Jaarikan ~

ftll.olsaa. koska •• -.lkaln tek1a1 lopm •• n ja ninan 
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"-lise sta kaupasta. 'l'a vara in tuontia Hongkongis'ta Kiinaan 

on samoin ftiaa estää. 

ftitetaan. että Englanti ottaisi huomioon Neuvoeto

VenaJänkin toivomukse't k1eltäytyessa~ va1keu'ttamas'ta Kiinan 

balll tuksen asemaa rajan sulkemisella. En voi sanoa maaä 

maarin tama pitää paikkansa. Ii i '1 a k o-bhti sisältää an

karan hyökkäyksen ~antiE.. 'V<:..staan taman. niinicuin lehti ' 

vU ttää. ftnäläisp'ta valli sen poli tilkan vuoksi • 

111 ten asianlaita liene ekin. tulisi Englannin ]del to 

antBllBan J"apanissa ..aikuttaville sotaa haluavllle aineksille 

erlnomal sen tilei suude 'Wast ia sotilaallisia to1menpi tei tä 

Dgl.antia \lastaan. Sotilaallisissa piireissä . ollaan tyyty

mattömiä ulkoministeri j, R 1 T "en. jota pidetään "saamat

tomane .ta ~enemat'töml.na o't'tamaan vaa.rie Japanin lamsalll

.i:s'ta eduis'ta." PUolustusministeri H A T A lla on jo UBUSt.i 

ollut nc:votteluja hanen kanssaan. LehtIen r.mkaan on H A -

'1''' t.allöin 1l.molt'tanut. ARI T .A. 11e mitä "kearaall t" 

aJattelevat blneatä: SyOdesslni erääna iltana päiVällistä 

A R S I N K - H • N R Y 'Dl luona kerwl tIIdl kuulleensa hu

lm1ata. joiden 1IUlca-. auunniteJ.tals11n so'tUaakaappausteitin 

DJiq1.s ta bal.li tueta .. saan. Tila nDII on ldel tamatta ftJmva 

lIlDs 1 valloU1e e.l s.ljassa Bng1anniUe. ne·1mn ahl.iplde 

aatuu. yhIl ...... n blllstu'Y8Il aod.an. puolelle. Eng)enntn ~ 

Banskacr. auur:llhett1läat e1.t euaa katso wolvansa poistua 

'l'QIdoata ... 24 tunniksi. 
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lO/Vll P.S. 

senJIUkee.n kun edelUolna: on kirjoitettu on 

En&lanti an1öamlt -.astavkaenaa Zapanin vaa ti.JmJkaeen B\lnI8D. 

tien aulltem1seata. VaatSls on ollut ldeltava.. Ulkomin1s-

t8ri A. B 1 T A on 1lJDolttanut Sir Bo.bert C R A 1 G 1 E ne. 
ettei YaSu,us tndT'GA ;rapsia. loka odDtt_. etu. EnSlan

t1 tarldataa pUtOkaenall • 
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Olen erlässä a1kaiSemII8ssa t1ed01 tuksessani DIl1-

D1nnut, että keisarin ykB1tl1sen. sinetin hal.t1Ja Y U Ä S .. 

011 pakoltettu eroamaan Ja että blDen aijaaoaa nimitettiin 

marki1s1 Kolchl K 1 D 0, ja että tImän nimityksen katsot

tiin merkitseVän alkav.a läheisempää lhte,yttä akseli~tioi

hin. pan p-äi'dä sitten oli lehdissä tieto, että bov1m1-

nisteri II.&. 'l S U D .&. 1 R.&. eroaa . Ja että hänen sijaama 

nimitetaän hovimln1ster1kai l apanin Berl1n1esä ollut ambaa

sa4/S15r1 , lteDraalUuutnantti H1rol1 0 S 1 • Ä. sanamattaldn on 

ael.~. f!ltt'11 täten t.ahdotaan -.hv1staa saksalaista vaikutusta: 

keisari n ympär1.s tlls sl1. HUhu lca rtoo , et tä keisari olisi D1i

c1e JamDlllA, jotka '98.stustaw.t. Japanin sekaantumista ao1iaan 

Saltsa .Ja Italiaa puolella:. 

senJllkeen kun lllhetin T11ma rspcrtt1D1, on bg1.,

t1 lIa1illonut ol.e... pakoltettu auostumaan a11h_. aU .. i 

ao.tatarpeiu ~i.ta1aek81 _ada lahattaa lt11.nMJ1. Bm'!'- S& 

BoDckDDgln aatta. nelto aUa1 Y01maaa8' pari puk-ta, 

lI1IIkI. -.ta. kuluasa _YOttelut npanin ja -.cl1lJlDiJl Iull-

oIAKELUOH.lE I ....... uoh.J-aIl.ja: 

....... ...... ................... ~.u~.~ ....................... .. .. 

.. ,." 



• 

• 

2. 

11 tust en 'II.lll1ä j~tlru1si VG • Hayt ti si15 Jo a11 u., niin

kuin jlLnnitys olisi lau:ennut. 'l.'Illlä he.t.kel.la on kuitenkin 

mahdotonta ~ aitan ~Il.arule kehittyy. P\1olustwua1nlsteri 

R .&. T A on eroDhakemuksensa kautta pakolttanut bal.l1tuksen 

eroamaan.. lapan1Ms8: TOimessa ole:val. taWlll mukaan ehdott.aa 

eroava p.uolustusminis tar1 aeuraajB.IlSB. neuvot81 tuaan yleises1.

kumla.n pl.all1klSn ja sotUaakas're. tuks _ ylijohtajaa kana sa. 

10m H.&. T A e.i suostunut ehdottamaan. ketään, oli koko 

llt\Jol ,akotettu 

armei j a täten 

t.ä 8e ka teoo , 

ja ttä,mään eronhakeIl1llks ens a . 

on a iheuttanut hallituksEll 

ettei ~litus ole kyllin 

syynS. siihen, 

eron, on se, 

tarmokkaa sti 

et-

lust anut 7apanin etuja. N':"inkuin .10 ennen olen tiedoi tta

nut p on t~lä paljon niitä, jotka haluaisivat käyttää 

~een Englannin vaikeuksia j a osallistua sotaan. sano

ma1ehdissa sanotaankin aivan suoraan, että eräissä sotUas

piireissä olisi jo 'Wilme syksynä tahdottu tällaista osal

Ustumis ta. Näyttää kuitenkin sUtä niinkuin tämän suunnan 

ustustaj.illakin olisi huomattavaa ..a.1kutusta. liall1tuksen 

ero on luonnollisesti aiheuttanut levottomuutta englanti

laisten keskuudessa. 

~k1on diplomaattipiireissä olen byTInk1n arvoval-

~1selta tal:lolta kuullut _lcuutetta'lan, että lD16lmtI oUai 

alm1a luovuttamaan n.pe.nille Kongkong1n, jos tama p.uol.e.

aan aUcnatu1.aI olemaan aeltaan tuma tta sotaan. D ale kn1-

teDkaan enslantllabetta tah.ol~ saanut mitall1 Wlhv1stuata 

tIJ.le ~u4a1.l., joten on _hdoll1ata, etteI .. .atae 

todall1auutta - a1Dakaan Ylel.L. S1ta.atoin GIl U'I.a 
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Knglannin suurllhetystOn v1rlm.m1ehistä, Jonka . nimeä en 

lIatao voivani tässä 1l.moittaa, sanonut minulle, että 

KnglsnnJn olisi w.1kea puoluataa HPugkongia kauemmin kuin 

korkeintaan ko.lme. viikkoa. Olen. jo viime tiedoi tuksessani 

kirJoittanut Hongkongin puolustam.1smahdollisuukaista, joten 

en enaa. tassä katso olevan syytä kosketella asiaa. 
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Bal tian maat ja 

Ja panin sanomalehdis tö. 

.KUUTA 19 

n:o .. 

19 

Salaiinel1 •.. -

Ulkoasiai ~nl,s ten, ö 

Tämän o hella lähetystö kunnioittaen lähett~ä 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päivälle päiv:ättytl. 

rapor t tiansa n:o 30. 

Ministeri ; 

n 18: A .. 

, LLE 
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'l'IlkälAlnen senomalehdistö on kiinnittänyt niin 

Vähän huomiota Baltian maiden viimeaikaisiin tapahtumiin, 

että siinä olleiden tietojen perust eella voi a inoastaan 

aavistaa, mitä on tapahtunut. 10m ei millä än Balt i an 

m1s ta ole diplomaattis ta edustus ta Itä-~i5.ssa, eikä 

kukaan virkatovereistani tiedä enenunän kuin minSkään. ra

joltun ainoastaan selos t amaan 1apanilai s essa Å S a H 1-

lehde ss. ollei ta tietoja. 'l'!!lnä. lehti on s isältänyt usaim

m t Bal. tian mita koskevat uutiset, ja nayttäVät englan

nink1elisetldn lehdet saavan s iitä tietons a . 

T.k. 19 pUvaDä . oli m1n1tsemssani lehdessä seu

raava uutinen: 

"Liettua, Latvia Ja V1m ainoas1aan nimeksi au

ftreen1sia.. liIlissä maissa äaPttl.1n toimitettujen yleisten 

_&lien tulakeena on ollut kamnunlstlen kannattaman työ

lIUsten: liiton nl.ta-.. 'VOitto. Vaalit toimitettiin saJlan

tapaia •• 101 kuin. Heavos to-V8lI&J&ll 'tili. SImO'taan. et ta 'yö-

1&181oen liIttoa ~.1ouatava1o 

oIAKELUOHoI •• 
I 

.................. ............ ~.mu.~.~.t! ..................... .......... . 
~ ............... _ .... _ ..... _ .... _--_ ............ _ ........ _._ ...• _ ........ ~ .. ~ ....... . 

...... 

..... .... oI1' ..... /I.ja: 

T ... ...... 
T ....... Ja ....... _ ................... mlnl.twIOIla. 
.. ..... " L* k_ tIedoItvUIIn. .. .... , ., ,. *.., -' ........................... ....... 
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tel.un a lkana. KOllllWlIl:1.steja vastustavat ainekset, niinlruln 

Liettuan katooli.laiset ja puolalaiset, olivat ankaran sor

ron ala isina . Kommunistit leinasivat kavaltajiksi kaikki, 

jotka eiv~t halunneet äänestää, ja panivat to imeen passien 

tarkastuksen niid en keskuudessa, jotka olivat vihamielis i ä 

komnunisteille. K ikkien kolme maan eduslruntien ooote'taan 

joutuvan ~lkein yks inomaan kommunistei st kokoonpe.n tu je n 

llallitus ten kontr olloin;iks i. sanot en , että Baltian m i den 

rakenne tulee samenla i s eks i kuln Neuvosto-Venäjänkin. Yksi

tyinen aloiteoikeus on lakkautettu. Odotetaan, että Latvi-

assa toimeenpannaan maanomi st uksen kollektivisointi. Väes t öä 

on kaikissa kolmessa maassa kehotettu käyttämään puhuttelu
ne. 

sanar "toverian • Näiden ma1 den poliittisessa r akenteessa ta-

pahtuneen radikaalisen muutoksen yhteydessä odotetaan myös

kin tap3.htuvan puhdistusta a~ijassa. Neuvostojoukkojen 

saapuessa 'Vapautettiin vankiloista k.omnunistien johtomiehet, 

jotka oli vangittu." 

maiden 

Joiden 

Ennen on samassa lehdessä kerrottu, että Baltian 

armeijoihin on nimitetty poliittisia kommisaareja, 

tehtävanä on neuvostovastai s ten ainesten kontr.olloi-

minen 

'YOrmu 

ldn ja 

ja soti.laitten johto ja kasvatus . "sotilaitten uni

Ja aseistus on täysin sama kuln Neuvosto-Venäjällä

Neuvosto-lippua käytetään alna r.innan niiden kan

sallisen lipun kanssa. Nl.idSll Jl81den asema on aivan sama 

kuin MOngolian. K1 ole estettävissä, että ne joutuvat 

HeIlT08to-Venäjan osini. Kieltamätöntä on, että on olemassa 

aal.e.1nc liike neuvostolaistuttamlsta vastaan. Niin es1m. 



• 

• 

3 

käytts.vät ylioppilaat Liettuassa erikois ta s\lI'UIIleIiddä, ja 

Latvian kansa l a skee kukkasappeleitä pääkaupungis sa olevan 

vapaudenpatsaan juurelle." 

Pari p ä i Vää sitten oli täkäl äisis sä lehdissä New 

Yorkista saapunut sähkösanomat i eto, jossa kerrottiin, että 

presiden tti R 0 0 S E V E L T on ant anut määräyks en, et tei 

kolmelle Baltian DE.slle k uu.l uvia varoja, jotka nykYään ovat 

Amerikassa, saa · ilman erikoista lupaa viedä maasta . Tämän 

määräyksen k at s otaan johtuvan s iitä , että niiden oletet an 

joutuvan 

1,300,000 

lii tet yiksi Neuvo sto-Venä jää.n. Vil'Olla on Amerikassa 

ja Liet tualla 400,000 dollaria. 

Eilisen p ä iVän leh.dissä on )(oskovasta l ähetetty 

sähkösanoma, joss a sanotaan, et tä venäläiset lehdet kertovat 

Baltian maiden pääk.aupungeis sa olleen suuria miel enoso i tuksi a 

ja väestön ft.'VB.ativan" näiden maiden liittämistä Neuvosto

Venäjään. Tlnään kerrotaan Baltian maiden hallitusten tehneen 

asiaa koskevan ehdotuksen , johon Neuvostohal litus on suostu-

nut • 

P.S. Sen jälkeen kun edelläole va on kir joi tettu, on leh

dissä ollut Lontoosta. lähetetty sähke, jonka mukaan Bal tian 

JII!liden sikäläiset edustajat ovat pyytäneet, ettei tapahtu

nutta muutosta tunnustettaisi. 
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118 . virkatoverini, j,otka niinkuin Allerikan Yhdys-, 
vaI. taln suurlähett ilä s G R E W ja HPllannin ministeri, ken.

raali P.l. B 5 T. ovat pisimmän aikaa olleet täällä, vakuut

tavat, et.ä ;rapanin uuden hallituksen päämies, ruhtinas 

K 0 N 0 E' mieluimmin omis't:aisi aikansa filosofisten teosten 

lukemiselle ja vanhan ldinalais en taiteen tutkimiselle. Niin

kuin Joku. aika sitten lIII.1nits in 011 ruhtinas K 0 N 0 E 

vielä äskettäin kei.sarin yksityi sen neuvoston puheenjohtaja-
1) 

na. Senjll.lkeen on hän eronnut täs tä toimesta ja omistanut 

aikansa kaikki puolueet käsittäVän yhte1 aen kansallis en yh

tyman muodostamiseen. A1.n8kaan aluksi ei hänellä näyttanyt 

olevsn suurtakaan hal ua luopua virasta an antau tuak see~ tähiln 

tehtäVään. Painostus eri tahoilta kävi kuiteIt.ld.n lopulta 

niin ankarakBl. että ban katsoi -velvollisuudeicseen suostua. 

Lehdissä olleista tiedoista päättäan ei hän ole osottanut 

~ko1sta intoa a:siass&., 'Vaan. on antanut BUideu. puoluelden 

~ohtom1_ten DW.vot8l.1a laassaan Ja taten omasta alotteea-

l} Verta. raportti n:o 21, pähtltty 4/6-40 • 

.J"KELUOH.JE I 
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taan lShentyä itseä.än. Neuvottalut ovatldn sen.vuoksi suju-

neet erittäin hitaasti siitä huolimatta, että kaikki p.uo

lueet ovat periaatteessa ilmoittaneet kannattavansa ajatusta. 

K 0 0 E n noudattama taktiikka on epäilemättä oikea ja 

osotta.a i tämaalai sen luonte en tuntemus t a . samalla kertaa on 

se täys i n sopusoinnus sa hänen onan passii vis En luonteensa 

kanssa. 

Senjälkee.n kun armeija oli pakottanut entisen hal.-

lituk.sen eroamaan, oli tavallaan luonnollistakin, että lcat-

seat kääntyiVät ruhtinas K 0 N 0 EI en, jota kohta an kaikki 

puolueet olivat osottaneet niin suurta luottamusta, että ne 

olivat valmiit tunnustamaan hänet johtajakseen. Vanha ruh

tinas SAI 0 N J I, joka on viimeaikoina ollut vaarallisesti 

sairaana, oikeutti puhelimitse kei sarin yksityis en. sinetin

hoitajan K I DOn esittämään "valtais tuimelle", niinku.in tääl-
1) 

lä sanotaan, K 0 N 0 E n n1m1ttEmistä pääministeriksi • 

1t 0 N 0 E n pari vuotta · sitten oll.essa päämin1s teri

na, oli hänenkin hallituksensa pakoitettu eroamaan armeijan 

kanssa sattuneidSR erimielisyyksien 

h8.lli tuksen lopullista muodostamista 

johäo sta. Ennen uuden 
Isitäkin suuremmalla I 

oli slis IlsYY11ä tarkeä tä 

sopia ohjelmasta armeijaA ballituksessa olev~ edustajan, 

puol us tusm1n1s tarin Im.m sa kun DJt eronneen halli tuks en. DQU

kt~_ w.kopol1t.llkka 011 ollut syyna. hallituksen kuldstUlld

aeen. 1t 0 l\T 0 R '18.l.1ts1 sc.vuoksl aluksi puolustus-, laiw.sto

". Dlk..,1n1sterin. Vasta pU.at1&1Ln Jks1m1eliseksi DlUda kam

aa _Ut~11n DlUt, a1mkin Wlä kertaa 'fIbemmJln tArkel.t, 

1) Vertaa. HDl. raportti n:o 21. 
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hallituksen jäsenet. pUolustusministeri ksi on nimitetty 

kenraalHuutnantti TaJ 0, 181 w.stom1ni.steriksi vara-amiraali 

YOSHID ja ulkomini s teriksi Etelä~ant!ur.ian r autatien 

johta.j a • A. T S UO K A.. Kenr aalHuutnatti T 0 J 0 on tunnettu 

erittä in t armokkaaks,i ups eeriksi, joka Iauttii suurta luot-

tamus ta sotHaspiir eLs sä. Johtaj a )C A. T S UO K A. on ennen 

ollut diplomaattina ja oli hän m.m. Japanin edustaja na 
, 

Kansainliitossa sen aro'tessa liitosta . Hän on saanut yli-

opis tosiv1s tyksensä Amerikassa. 

Lehtien mukaan on n.s. "neljän suuren" Välisissä 

IIfIuvotteluis sa pääs ty yksimielisyyteen m.m. seuraavista sei

koista. Japanin, Saksan ja Italian välisiä suhtei t a on lä

hennettäVä. Japanin politiikkaa Englantiin ja Amerikkaan on 

uudestaan tarkistetta va. J'apanin ja Neu.vosto-venä jän Välisten 

suhteid en probleemaa on tutkittava. ltä-~siassa on saatava 

aikaan suur EI!lllaa stabili teet tia j a et läisi in alueisiin näh

den on nouda t et t a va pää tt.ä VlJ.s ta poli tiikka.a ( ete.lälsi llä 
'\ .. 

alueilla tar.koi tet aan m.m.. Ranskan Indo-Kiinaa , Hongkongia j a 

Hollannin Itä-Intiaa). Lopuksi on päi:!s ty yksimieli s yyteen 

taw. sta • miten Japan in ninan poli tiilam eri kysymyksiä on 

a jettava. 

NYt luetellut kohdat eivät vielä anna mitään lo

pullista vastausta kysymykseen alkoako lapani osallistua EU

ropan suurvaltain Väliseen sotaan vai ei. Niin paljon on ....... 
kuitenkin _maa. etta uusi hallitus pyrkii yhä enemdn 

lIhentJDll,ln akaeli'faltoJa. ~r1kan Ja Englannin saDOmaleh

distOas& on tervehditty tyytyT&iayydell& uuden ulkomin1ste-
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rin nil!l.l tystä . mutta niinkuin näiden mai den edustaJat ovat 

m.1nulle sanoneet. on ~U hetkellä mah(k)tonta tietää mikä 

uuden halli tuks en ulkopoli tiik:lca tul ee olemaan. Ambassadöari 

GR E on l ausunut arvelunaan , ettei ruhtinas K 0 N 0 E 

itse luultavasti halua. sotaa, mlL-.ta hän ei ole mj kllR n 

vahva persoonallisuus ja voi siis helposti joutua sotaa 

bal uavien ainesten va ikutuksen alaiseksi • 

BUnittakoon lopuksi seuraa"m.stakin. Niinkuin erääs

sä tieCb i tuksessani aikoinaa!! kerroin. lähet ti Japanin halli-

tus ent. Varsovan virkat overini minis teri 1 T 0 n EUroppaan 

ne uvotte~emaan Kiinan kysymyks es tä ja J"apanin toimes ta Kii-
1) 

nassa muodos t e tun hallituksen tunnustamisesta. lSkettäin 

Tokioon pala ttuaan 1 T 0 on antanut lehdille haasta ttelun. 

Joka on herättänyt suurta huomiota sotaisen sävynsä vuoksi. 

1 T 0 n miel estä on ehdottoJlll.sti Välttämätöntä. että npani 

heti " toimii" sillä vastaisessa tapau ksessa IIII!InettU se 

kaik:lci De.hCbllisuuten s a. "Saksan Ja Italian 1ehdis~CS ei Idr

joit~aan J"apanln haluamasta uudesta Järjestyksestä Itä-Aa

siassa. Syy tähän on itsestään se1va. Knglantl vajoaa hi

taasti Ja voi olla pohjassa läheisessä tulew.lsuudessa. 

sakBan Ja sen välinen taistelu maallmanval1asts voi päättyä 

parin kuulcauden plUlstä. J"apanin on otettava huomioon tämä 

se1k1ca ja se ulkopoli ti1kassa täytyy tap ah tua muutos·. 

kaildata puheista ja kirjoituksista en 

ole ku1tenkae.n ta1puvainen uskomaan. että np ani a1nalalan 

Uh1'Y11kko1na ryhtyisi sotun Bnalantia ·tas ta an. 

1) Vertaa. raportti n:o 14. pI.1vatty 4/4-40. 
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Viittaan tasa&. yhteydessä sa1amnxkisähkaeaeenl 

kuluvan heinäkuun 18 päiV8l.tä. Jota en katso voivani 

tässä tois taa • 
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at.aaat. Jdnulle lq'Y1a \1et.G,Ja W"1 vlo1at.a, oa bl"tOmlt., 

ett.el \Ilioaa1dmdD,a~au.a. ol.l.llt. u-d.'uat.alaum.. etU 011 
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l.as-dru_het. ~ pol.11a1lal1ooa pcTNd. I! 0 ...,1, et.U 

..... ollW$ lDt.ene.t. alU... edell.Jt.cJkUat.&, .t ta .jo 01.1 

.... t.ett.J' qtLt.J& IlOa-.- a1Il ei kul teDkalllli. ole 81ulaUa, 

a111& U1.l.1 t.1D ei Yiel.. ole ~ lopullla ta a..ta .. a. 

tilanJIB. GIl ki~t.lJllLtU kr11t.Ul1nen. 81ll& Dr&laDD!D GIl 

_n.a alistua aipk«l.l .... Dht.elUlDl ~Il. ~tmn:1J1 

...... 41 kiel.t.aI. brkbU yaq:1ttuJ_ B77ll1~. -.k-

~s.npU.'" aat. a11a ___ dolll.1 •• fl.eaa. etu wt.a 111.-

kIlJ.lu.n _t.ola" 1aIoleht.lft! 1.1:llte CIIl ... d tell ... YlDeea 

...... IlUE'lahett.1lJ.a C Il ... 1 G 1" D .'tarat. QJ1IIal1lll el.u

... mm ~ -S ....... _latu .. ! .1e4eU alt.Ua '3W" 

lIIMD 1I1u1&at.Ua, _ .u.u.1ata, et.U tarkolt.ua ea .w..
__ .. pel:-"- npaldD Y1r~1al&t al1U, ~ot.ka, ala

D1a wUr_1 p JakrllS, ._t. atne1lll_ Y1el.& Ulwa1al kat.D18-

ta ""ODha • lIlplJllJl ..u811. nIlW'-i' 

'I1etl.Jl, etU JI:IIC;l._U GIl T1eJQt. .,ta ...0-

__ la1 .... t.oaa ...... heak I4Ilata. S1llI. al18 81 ole 
1.) 

_luloll1l1l111ik .... ,.,.11 •• \1 paol.1I.ataa a.1. -aJa-. Dlplo-

l.) ftrIIi1a ~~UlI.a tt .. ~ eli ~_ad ....... ... 
- U ......... DDta __ l&b8tUl&ll .... 
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..... .u.... ...... ui- t ...... ~ .&e18ataat ... 

....... taWllo_ .., • .,.... .u__ ... ... ~ ,..1 • 

.u.s.at& .... w... .... wJlrIra ... _. .... ... 
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å1.~ .uo,.olell. ~_au pebeta ..... ada ua1Jla1~J • 

.... tlll.l. ... ,JIt. knpa1l1All. _N~lh .. b1a .. __ *'
' Uoal. •• _ 1&lkopQolel.1 •• ' ZapaJa a.t. .... , ~.. cm 1/5 

CNIa plemapl lad.a SUaa (__ Jaa aL,.at. l.-.telllRlbi.a 

_lUe. kaJ'tUl. a1ua.ta.an D01n 17 1/2" antUa.. 1. "«11.-

za..t Ja 1l1eJo"u-tat. secnaJta_ taBU Oll, -u. a,a.b 

69 aU~na rsakaa... .... l-1umabSa 67 aU~_) 

.... toda1.ll.n1aduaa ... Jad.a 1000 t ElE" -.lll1tUaK-

rilU.. 1WUIUlDl ftOD1 _JaUtaiDoa, _U ... ,oi.. \,..,-1 • 
.... tuaaa ....... Balc1u.. cm ~ ...... ..u.CIk1l~r1l.lJl • 

.,in 15fM1U 'I1IGe1Mta1.ta 19:'" -noa1AAea lEukipl1ko1l1 • 

.. tl raJolt4rtU1Jl .... .,..18_ ~t& eritiiaJa lIIbru 
kelBoh. 'fILs'" _UiA ~opt .,bkfn plttalle, etU .101kua 

YU4ena lIIpnata olJ. Irak

.1 tapetk"Al. UM" pUettu. kDrketapna .uittaa a

Sua ko1_ . laa1ia, .to18- -'1 aU olla poika Ja DDl 

\J"f5I.. Dtl&aaa ..... n ....... QU. ~ •• ' 'l. lJIp_ 

aell~ o1lDe.. Ju.a el~' ftlla.1Alta. .urt:p\ea 1mIll. oa

DhtdUbld .......... WlkUlWa JroJJ_tn. J11 25 aU,1oo_. 

8IIIlSUk •• ~ ftDokea nclml "-.t JraItlDlJ'OUl ... '* 1\-

~~ ~.pudbl-' ... t __ kaa .. tlpJ". kaa ... a, 1 .... 

tal.t ~s..t ...... , 1'018 ~GaU. npu,1 ,... 

~. etu 01._ ... 

S.-Uafa1l..ta Jt1eUetu.a ASU. aUnJ& _ntn -oSa._ 
",,,ua ~ blEal w •• , ~et.... &ftlla .. _1 
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_1& al.lI81ta. _1aea laa:ea.taa ncua 1I1lJl otU __ 

teolliaU1l8 w1 ~UI. aam ...... tJ-hou.a. 

bkwpa oa ___ , _'-1. .Japa1.1dna. d.. pohJolat • 

...tA l*DatD dn.at ... 35 )aaJlb& 1WlUklloaek1lU.. I"ore

aaa .. npaJd.ata ..u-,._SateD pcP'.'a\uDiata Im.uana ~ 

UIm~ ab ... u.a 44.000 --T1l.,tellJU.. Jdk& 011. aoiJl 2 ~ 

Koraa kDkD .lUIlra-lu.a'ta.' Z .... tw ..... Sall.l.1a QtItJ- ~ore

Mk c.IdIl lQ'QaIa ••• etU \l1li. .uo&8t&a _t11_1 J ' ''''' 

.... 4oll.1a1. l.-.1-~1& •• -

~ _thkDoa .. a1 01. JDdA 220.000 .1 .. uUaiata. 'ftJ.'-

lamPaD n~'lrahall kloudaU.1D& bJt1t,. .t- H" ho,,",_

rllrVe1ralol1 1Qd1ra~tta1_ oa ollat aMoll.1D_ &!saa· 

.... aitea.. a'tU K11aa1a. GIl hotiu arpaelllata ~s..a • 

..-1u1 U.to,t~ ____ IIOD au..toOGa t7ll&1å& ... thboD 

JQQ1A_ . ...... l.1llal GIl l.7 au..Joeaaa, .totta .1 ... S181n-

1 .......... aS.Ulkb on ftft'8t~ "blh •• Tl1t ...... .. 

aboanMll .U.laea t1J",.~t_J .. ta ... Itua Z .. _laaa GIl __ 

........ _UDita kD:1a .1aa .... ..-L&f,uaa ... lraIr ..... 

nl,t-ta JqnU alaU_ a11rtol.a1all ta. 

~.nl. ~ aUa .,... wl_ l.rdttu. ftlka-

_. aallaSai.eek1- -,1Ika1a .. IDdaIW --

~.1Il eU kpJWIkn .... at.... ~_ ... b lIu-~o1ta"11a 



.. 
" 

• 

• 

~U_"1ata ..rlronvaak Ja- ~O.8a -Jtxat~Un ~oIca.1Jl8ll. 

_lihan Sowtwmt ullmwaLalDelt. osotUnt ..... alJlatlaat;u1aå 

Jksbliellan-tU ft8tuau...... hpaJliJl JT1~11. laaJentaa 

aluet~' 

ti ole attaaa ... _äla.... ~oIIa olla! aU

Da Jd&r1a d.1.ppaft1.JlaJl taoll1suua..taan Jal1n JapaD1. se 
n\aea aeJdl _rkkhaap.tklm.fa. .U& maka-e1ne1. w..' Zapellb 

11aua\llot~1d.1l neaU 011 au'" IIUllIlIlattoaat1 DOUa_aan • 

-"a u.a on 1.1I01lIlGl.l1saaU olllR ahdDll1at8 aiIloaatan 

n1öen. 1& U ... .uan alJaa1a1. \rOpalkkoJa (Ja ~ tetao 

laa4W.tuD ua1A ala .... ola1. kftrol-l. ;rapu.1n pUIIIJI:rI.aI. 

GIl .Jo taan ollut aaa.tta .wmll1na taa.-e:no klou.-

4alU .. U.a altl..1a .hekin Dvk.ta .... Id&ad Ja 'fnJUR WEl.

to.8ren l&nUaiad oaia... ftlle1.1Utll ..,aall.1nell taaaccrw 

'tåa.1a1. a1.l.le epU1_t~ ... .u.d.s.. tllpauka:!s.. toaiu1alll

_u .~1keateaa .. ~ .udan rtma.lla. npnflla on 

taJ'kMt& ..... aika_ JmUtoa .... .1bI., etu. japa""a1a1a-

ta ~·fUtd ...... UtBan ~t .illo1.Jl Jam ~ ftIlZ'ftl.-

1. .. aoTd D11.tA Wllltta ala_Ua.S ...... JlJ"I&d .. iwarkJdna 

taatA on l..Ihel.l& ;rapm1.a olna Raakaa lJl40 I1bai" ;,-..,_1 

onaa .1.U& no.1tt&in 81III.l!U .urat .ille 1o&rD1. naka

alJle1.1oa, __ -tt. ... n_U aJ.Jm. GIl 011_ ~.Ulpl b1.Jl 

R_ItaIl. a1Jdttakooa, ettA ;'-ape.JI1a rt_U GIl ad khta _1-
ka'Gb1ata 1mo1f_t1oa 1QIqia_ ao4an aSJraM 1mbolmll.t Jro1-. 
anda.ul. 

Dm ;r.,.a1A teGllh_. GIl riippsn1nell ruka-a1M;1ua 

• -Sata, Ml.ui.al _ l--nolJ ta •• U ___ 1.'-aaa II1kal.l 
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.u.Dl1..1ata r11ppa&t1;ge*al .natt.' ftnita_l.".. ruka

a1De.1ta Y01. •• ..... etelJJ.aeaal. 4lDJIDJIe".. alaT1a ta r1k

lta1ata ..uta,' tid&n. et~ GIl Ul~ala1a1&. Jotka ..na

_10 a11nkf_ plt.kall.a. etta atao.... etv. l'qan11l JcoaQllt

Ut ftd.1b ~.. cmIIt Soh~ .... 1alJaa.. aUta , et. 
nnuaanoba ~JIa 10*011. oli abl.ldn. 

npa1liJl nelUa..... .UIlDIlU.. Uluud.en 

wtta-ben GIl pe:lJ0Il Ul~ 10e npan.l on •• an nh-

te ... TedJaa:n .1&rJaatetpkai la. .e po1Utt1.Da __ 

U"-. GIl ..tlru t1amt. Qlaa ~1IIIlt _ftJ. ta, et ta npa1 ... 

ollaan ~ ,.lA1.artl -.kuutettllJa 811t1., ettel aella1.ata 

Ula1aautta b1n ~ ... kaiJl aIlk& kerl'U. TGO.Uu

....... nt80alll lIT&llåD. ettl. l'apan1.n on to1ld.tt.n 

_peas101 .... Dku1Jl lh4pftll..t cmrt .. -.. t totelltetukal 

.... ftlt&nn la1 .. toe1llllUl1te1 ...... D ultaltaia1 .en

ftOtal ~tU&. tdöta pltJE1llek:1a ..a... nhte14_ jI.r,f .. " ... 

17 Talll.11ll 0.8& olin allcIDlll-ual_ 1Il.Dpaolel.la.. Ola 

~ Mpau .... ba'llUlJlut kjJDD1ttaa lIlJlU\erl&l ~o_ 

... lllM1n1ttwibSn .. ,Jdro1la1.D.i JIl1a_'- 1.opakal aUU, tdöU 

.))aw1Diatert ARI ~ .. "kMn.a 1.0 pI.1-'& sa01 aJall. 

Uftl. ..... , et"- ~an S. n,aJl1a "fIll.1aat rU.~Jlllbe' 

-.1 ......... n~l" l'oa. a1Jra UIIIa ,1Uba 8Ol.-

111.101011. .........1& baken .Oft..., 1Gb nrat101 nurta 

M 010,... tipl_aUJlrMM ••• ,ja S-ta a.b1UlJr:1Jl narU

M1ttnaa .... 1 "'an., etU .. Wl1 Mnellllk1n ,.11'-' __ • 

!IIIIIa-,..uat 71lu,a.t ...n alla 1Gb ~baa.. ......1.-

11&1a. !Ul.U l.Dettlld.db1 t1elloltwblata _ -.rClKia 11111 

alt_ --ta wu •• la-"al' ... .,. YlraoIIdaat .. U1~ ~ n • 

.ta ... ~ .ua ........ n ... . 
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_ et 

Asia : .D:&1tia. .~.,..ka. .. ~ X11na --
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) • I ~ 

'IKi_se. GIl ~ l Ukkeelll loWtkD Dldo UiDaa 

koabn..a buhuJ&. D _tao ole.-.n .,,-ta dllkGttaA 8.118\& 

)Dm en tie. 0DkD _f lctJlIhluL lehd18... ollutltoaaa Qay

JIlb ... 1l alana ~t Ja .. HUhUt oTrt .,.1 7"'_ YUrU. 

Bl"U.t toIllllll ueI,paIL natta'ftlt wpa1S8& .... t 

61p1_at1t O'ftt .... IEan.aa..t. eU& • ,kI111st.Jl tieto __ 

.-aan ~lJl ~ .. 1l1a .sa. Raakaa. ftll l..U. _'t'OtteluJa 

l.a1.atetwJd1mbtd.a 1IJ00000000 • •• U nJl&ll1Ua IIl40 Xi""'" 
BIIaa'tqk1ad tiedot oftt 1. ___ llJaed1 a.1ae lla· ... h 

~tJSU ._111 q]u.a1a1ateD: Jaäuucleua. BaDslt_ aqr-

1.1h.t tUb. Ja R S • JI I - Ii I li B Y, ,JoDlal kau aa .u.n puJm

~ .. 1a.ta, on .. ~, 8ttl. . t18to on t.i.7a1n. per&.tGa. 

al*Jl1a ~ BaJaka. .ulla ka7d11.n ___ tte1.uja, ..ota _u-
_ttet n kDaltnllt ....... 1 08 ab1 tal.ou4al.llaia qaJJQD 11.. 

S1tqa.lt81 Datwtel1... ..1biaa, ,Jot.lra en.t 7hteT4 ••• 1l 

X!b_ rajua. .ta ••• a-. . ... ninaS- Aaalala18.aIdll 

1._4 ... 1.1 ... ltc'rottu, _ JlaDaba Jaa1U.aa .... t1ualt 

.TapJlIll ._t.kaeaJl ..... lJIllettoU ~ J:11Du.n ,JapanUaS-
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s1a .t.~. _'el aieLU. lC.e1oeU aotoatarpeUa IllDUJl • 

... TOttelllt koek.~ ~1n QaJa1llU a1U ta_roita S. 

)minb pal.JOIl Soltalll _-.roita .... luo laheUU. I1iDa.en. 

0Jl 01. ..... p:al.~ aeUa1s1aldn w.colta, Jolta .1 Dr

a1Jla1aeatl ...,1da lukea aotatarpei.81in Janal1lY1ka1. ..tta jol

.. taw1k td.. toisella _Uaa.. ~U&. aotUMl.11d h aJ(h 

a:rko1tukaUn. 1. II S II 113 - II. 11 R Y GIl brtoa:t .'lIQne • 

etU _1dOttelut e.,.t QT1ll _UeUa. a11U J"1IpIln1.u Ide

l._u. sen en aata_ 1II&rf.u. Dldio K1iaa kGekerleta aei

klal tJkB- ..a.an DtdO Jt1iDa lDmluu n
panin at11pU.r11n.. T.pqd1a1sten l.eät1_ 1I1el.eat.a llMlYOttel.u-

l- lmlu .. sa SJIlt,..t _1lI:eudet ,Joåt1a.ftd;; s 11U. ·.ttld_t 

Dldo Kiimn Yirana.a1.et kla1 ta. oikein lQ'Q1s ta kaua1n"4-

luta tUannet t.·. 
pu-1 pl.1'" aitwn cäl _tllIbissll l.ehllisl. ".-

u.ea. ~ssa a.i.D:1tt1in. etu. I:Ddo niJuum o1.lal _.umrt 
40 raukala18ta aotala1.ft&. Oa. laiYolsk 01181 hilut sill

_ ad,qUtariata. 1.11 S ~ Ii :s - II. 11 B T p!tAl. tietoa SUo

jet tGlll.'Dl.. -on ai-.n ....... .ao1 liIIn mm1}..· laain Joe 

~tt.1a 11n, etU sillll. GIl aupwmt 40 .... laiata BO
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J'a:paa1a.. Oll Ja1kklallll IlOla 300.000 kr1at.1U,a .. 

~al.a1n •• 1IM~:». p_l.Jl_ lv1npe!'ra GIl ~ 

qua 972. 

-..ma •• .nat.~a tn1kDla1atUool~ ldJ'kiro 

.. tDIa .-1 .u.at. .... Uh_ besJcbJ.s.Jrat.Gol1a •• klmoa 

..... SUlIa. ~ .. ..ta 50,000 ....... Ted" ~ .... 
Ir I Ik_ jUD_ .. _ .u_ 
~ .. t.a.. DeUIral.a1abt.ol1a_ UMt.~.J.~ albl. _ 

_ na, ... _Ulla .. nl - 18 ...... __ 0ftIt ~.,..b .. 

~ws..a Jll _ IEftSlEb1a1a111UesJ Iaea ...nJaaIaJl ..... _ 

_ .... et. tNlMdDI., ,joua .. eft& Jll&t.tiIM_ kat.ka1a1öa JIl-
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~n .. lIh_en JdrkkooD. !'I&tmas_ wJraSa •• U on ~

l.I.1ne ukkipUap. S ~ B G:K 1 11lOftttaut ap~ kreUb

lahlaltool.1aen Jdmon ,Johdon Be1k101l1 1 W A S A W ,Af l,.l. •• Li

.attaJtlSGD., et ~ .. 1 arJddpllap. OD tot.1mat aotll.ub:rbe 

tIN:l1Ul 0l*tt&3 ... · 

Balcfan .uwUUttll.U P 0 Jl 'f H 0 • •• kertoi al-

alla •• "n ......... -.latU.hea tipla.aUa S1r .... .. 

S A. S 0 .. a, ,Jota 011 ... n D&1"'~ UkalUa ..... -

...ua _____ . Ja ~oD _ ~o1t1öamlt .1011koa Z.aaia 

k11t~eTU "abi.. P 0 B 'f 1[ 0 • •• aneU, at'A 

lldUaa oU Uhettb7t bbet taJua en&l-tll.a1.aJB1aUl.l.1a_ 

~- lIar,JoU1öUdata 'ftrua. koella. blnella ean •• taan 

on UU1ala nht.U. ~.ua1.ai1a p1.1n1ll1a. __ • 1aLUlt1 

aoo.nu 0"" Jdr,tolt8tllt 1aPnU a1a~ftll1.a.aea lleJ:a&eaaa. 

S1r Geors. 011 a .. mR 01. __ ... a.1'a1l ..... ·tJ1l7t 811u. 

taYatta...t:a ~.ta, ldlEI. 0. ~ht1umt ftDd •• 1DI1. ••• -

... ~ l.D.t~ ~.n tulu.. T1Iua1ellqp evooppee 

1.18la kDh__ _ 1nimlJt l .. .1oUiJL pUralll1.D. 8 A .8 0 .. 

1ll .-Telllll ___ ~oIlQa .. ~_1ataa ~ • __ ,l.hU _ 

_ nmtaka..... Z •• n ala.1l el, aUllkub ldlMtl .t.a, 01.. 

lama.___ nu.1.l1ll.. alJr el.1&l. koIRa... n1aa1.u.. 
..... Wbll 87". • ••• "111 al.1ala. IIlt_ ..... 11.S-.... 

uah .s.alell.·· ,...... MSM· b...... P 0 • 'f H 0 •••• 

-. Jraaltp ol.1, atal. • A. 80 .. ta teIdIl. - JdMlt 

1IrAull& tIl.ldMa .u - .u.a ..s. ... t Ml. ._ ... 

atWllld- .a..... .. ...na -s.Jre1lJra1.. ....... ...nt......... 
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m~ala1al" Ial .... taan __ tt .mU1~o1kai.. D1-

11& pUrtd 011 rtpaat.ttoa Ja11a ... la .UIIIJa lDnia. .1018-

aa -nmot •• an -.ko1.l1~o1ata. JaJUlUatat_ GIL aiUlt1a ~

~1 uba Wla1.1a ~tu1V. bm Ile tt •• , mkn1 rtr

katoY8l'1.a1 .... 1$ _inu1)- b~t. ..in Dropu.. 011 .. ,

AaIl bar~olttaftt ..aUu koetta_ .möa ~to,ja. ~otlal 

cnå w.l ,Joita _ .haki. lal ... ~ aala1a1kai. 

Sftltalll bUll v.m. '-1l.llt lOattilla G 0 B G t 

GIl ..... ~ut MlrtIlIhea 1I1Jroulal .. .,.taUr11a palftl .... -

aa ~ GIl IIaMllJl eau. •• uaa plrlm "a)luUd.la '.U.T1 •• 
G 0 B G t II&DOO olnulaa .bu. "-dJDJ"t .11 v.. ai •• 

olot Ra' kokonMll ...tt_.t ....... '18.' Jav.~1kI.Ia 

e1_t _.u la1alJdra_ ~ita: UM.ta. lI1kI. GIl '-,~ 

....... le pe'tppv.. 

o,tMllaa1 tka1 tp,aulllda Ja-1d.ll514_ pUri. V. .-n 
_t..rIm1a. a1a1tan __ •• ue.aftt _,.b.t. D'&IIl aaIt

aalak.1l UH,. el.ra na. Dr~ ",.n_, .~ eda 

lduJLeakUG lIIaea brna .t.aata ...... ~ •• l.G1 ~~ 

...... ~.uaa ...... QaJlQbMll1 aita _t _~ ...... 1-

"' ol.1ft' neplaln' ..... 1 Ya .., .... Il.~tau •• asna. __ .. ..-l8.taa1 p.tIa kIIU.uta l.nl.ta.... ._ 

II:JaJlllb .. aa olna ld. .. ltw lrfll 01.1 .u.., ,Junta1a... PIa

aSla,wn .. -ta tieIE1a1 Ulla1ata taJala 8e1..a ..u.a ..... 
aIIal.l t1p1 •• ,,'Janm •••• kai .... ol.1al ... ~_tar. 

Jeb ei $aaaaa .u.a_ .u'tIaI't QIM.. 11 ... __ 
."korlsaa ... -.11 oUd.ti& naIra'Iuo.1. u..s.,,- ."al •• ,~ _ eli-

1U .n .. taraal1la. elia 1 _.... _.~ ... u.a.a-
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al. ... _a.aa Uai __ ............. p14nu1a paUl-.1. __ 1&: pariaa J&1'" 11aIl nob. •• ___ .1Uke. ~-

_ -'öUla qMIL ....... "*-tngd. __ ~.I."tI .. 

... 011 Mn-= aUek1rSe1t1et1a_ ..... ta •• tI .. ftaka oU 
011 __ 1tI_.~. 

1I1t11. luMal '-1 ••• ea .... 1 .... hmn .. "' • . 

.... .h"lIII, tIa1 saa-.. l.IIuIqaUIa oU.l nlLtlauatlw ,Jol

lalJl t180la yllwwlalh •• U. ..... ~tI"".,," wia_ _w. •• 
.t tII. JqQ1aea _ tlaloullatliaekal 181ut1111l Mlll,*-- • .a 
-lJpw1l.ta.rl • A ~ 8 11 0 ~ A etlta lI&Ua ..-Ial..... G II A S -

• I _napuUUnl ulaa 1__ lan1wn -aL_tI ., .. 

lalatlea nIaIla~. _'.s.n.a ..... ... __ Dl"'-
bu •• ta Wl.& ..na" ........ .n.lal. polU"lala 

...... 1&. ~ ta 111_ .u.aa _~ue. teId,jl. ...n

..-.pDllUll1aa ... ' ~1Ba Mk _. dtA - aUataip -ta1_ 

ma. Uetd--.la'-1 _ ~ Ua1 - apua.1_ It1alta

_tU .. ole.... .,1tll.haMa .Ja. .el .. 1dbt;oa __ '-
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Ulkoui alDll1n1a teli 0 
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1I1n18\.erUlle 7 lrappat.tta Ul18 pIJ.~le pIJ.-yatt;,a 

raparttiaDSa n:o 38. 
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........ , ... 0. ... & .... 1 ... 0 .. . .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n : 0 ... .. }8.' . U 
."*1o.ssa 24 .... p:nä ... Qn .. .. ... kuuta 19 .. 40:. t , ; 1.1 J 'JJ. 1:, , 0 

:'Y14 V 

Asia: 1Il11n:1!s m". ...... .......... .. ... 

.................. -JedU .. • IMe ...... · .. · .. ··· · .. ····-

~ap .. 1 ... II&7tUA _ - ... wllrt.tllftJl p,rki

.,. ..... Rll"" "11&.1'" .IarJ .. te~71ka1. Z-ap.Jl1.n .-ko
'WUJl IL1a1t.ttJ' 111181 AUrUhettUl.a. kuraall ~ A ~ • K A -

• A. _ _t.allt 1eb.11e JLuatattalua. .10.... b&IL paiaoa-

Ma, _ta ~ .. 1Wt ~ .,. .... .11A 0Il 0.1.__ ptana. -.u, .. 
t&rkIt& MltiJ& _tta 1'& Miaa. 1u,ota

........ 11*011 _ta Z-.paa:1Ja 1IlJI:DJol.1t11JraJl oa kMtettaft 

lnIatu. nIlte1 '-- a.taaaa ". Italiaaa __ 111oOta-. ,..

u.~ Ya&JUIl-. ~ B. Z AP A.. ~ 1 •• S oa __ ta

aat. karaa11 ~ A ~. K & • A Il a1a1tJltHlle .uJd.r;l0.1tl1bea. 

Soaa. ___ u, _ta olla1. ollllt _ne. 117tU -.1_ .... 

__ JrtJ. -.k....... "Daraal1 ., A ~ • K A • A GIl a1Ja oUllt 

..... ta JIL'-& ___ " .. ~ata a..aia.u.teo .. 1a1a 

.. USo1-." ~ _el .. lbt1li 

~ .,;r1ftZUt_t_ np1ea.1ata Mrb1tta __ Ua-

t--.l1a ~ T" .. e1 ........ n,fo1"-telrlJn1>.reaa11a 

Q •• , ... '1a-.a ..... __ • a1a1ttald. ..... _u... oa tarkd • 

... •• _tta .ua .-J.1tU IdrM Ml11twa_ aDIIo __ 

"AKELUOH"E • 

. ~. ;a,.b ... .......... .... . 

"".4. 

...... luohJ ..... II.J.: 

T.".III_. 
T .... II ...... ja II ...... ..................... mlnlaterl6l1 • • 
EI ulkomaaeduatu"- tIedoltukalln. 
EI ulkoma ........ _ mutta ulkoealainmlnlatarlOn tIedoi

tuk8IIn. 
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-~'- ..... JUn aahd_ •••••••• se O8O~tea Idtell urke&DI. 

ll1QUIl plcletll.n aaIltel~ ftBI.31&1l ". 1l11cle. o1ka1a_ 

mÅa u..... nhtee... (.4J_,-t 1a --.y dbeotl •• ). 

~lcJaan pl'A& ael~t .,ta 41pl.--.Ul_ AlIJltau" Ullal. 

ui. lEDhdal, ~lclell 01181 JohcletU'ft parapl1. 1IUe1la1a 

.Uden .ncl_ kGa .. , ~lclea bns.. ..tu.a ei ele IlOn

'-~. ael.la1a1. kJ.,iQull, Jolta .1 ftlta1d ft~.u 

41pla.aa'tlsta tl-*.-. • 1 C B 1 K 1 C H It ••• erIa ~·.1-

laine. .0Ul.auDld.l.G, .... r.tl Il & S Il 1 .0 'f 0 (Da1 JI1p • 

poaiD., 1DIO~.n 1Il .. '-n .-J.uea JohtaJa) l_uu, _toi. 

'f A 'f ~ J[ A .... n alId.. antaa Ull. _1IdoU18uuda toteut

Ua kaal'JlLaiUn 1l11da ,far.1_tJlLaen .llrenaft"," •• ta na 
.ul..... -!ILbI.a aeU Mt1.1tua GIl a1Jaoutaan _'-ut 1.11-

pe .. l. _tUe hpm1D. ulkDpol1UlIEba, _u. ~ .. GIl 

oao" .... ~ alta '-l.l.ak1Jl...... Da1.~ GIl -*ta 1I1.kopo

lltU1c"w_ 011. AWlt&llCblU._ J8.~.n a1kaana..u ... 

.. uo.to Yeaa,tan lauIa .. - .. 

IUhJm'. .... 0.1.. II:lIl1ater1Gl.l.. tiedaUtu1at,,Ja 

aSialmb 1.uaaa aU ... U oeot"' .... fk1., \71å8a'-1.1 naua 

kJ..u..a apu1D. .Ja --,Jan ll".·-.t.sta ...... bIl ei 

01.. aaketta.., _ta •• ol.1a1 UIL\& ___ .... 11~ SIIb .. 

---.. , l.a4-. .Ul. _l_flla alU. 01.1 a1llola rU\

... , _tet. ap..ta ~ ... .aJ.. _uuI olltR ~. m.
Idall .... U ja. ..... wana.' ..... k--1u ........ 1 

oll.u 111-. .".. tol-. al.blåa JnI..".- a.pa1a ,Ja 

...... ,J.. ClulI. ~ _ .... ....,--_t1lla. banaU 

• 'f 'f -.naa •• I_~ .taelle. __ .... lIlal..l.lIIa 
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.aDa, .t U Zapaa1 .ta yeua,ta llJlell8ft.t tola1um. 

"eli ~ tain amt~t Dllta joh\uu apallelllltU. 

~1kaJl lhdpftlkllt Ja mrclallD1ll Ulll.l.a '-Pallt .. __ 

Uhanaaisada. Saksa .Ja ItalJa OYG ~ på.oU.t't1l.Ja 

ott_an laIoaloon .an alldD111 audall. et\l. ne ...... t lh-

4:pftll.~ ..noilla_ aaan. RUden bJm-l_ lrataoen _ 

paha pU'f&l.tI. ~1, _ta '!Il4F1ftltallt huoalo kUn

tn l[aukaiaaan rtu.n, pot. Dropaa •• 101.ta. Zapllll1n .t .• 

YaDI.,tan lahe"..,-u, a1k& 0Il omaan ~Y1&~an lIlpUa1A 

--- .Ja Ilelpott.e an aan poll1tUata to1a1Jltaa, 0Il tatall 

ai14eDldIl ataJu. wtaba. 

Oil ... -.1 kerran eruul. k&nlJTat.kåla D&l-D1. 

8U1Irll.h.ttUUIl. S1.r IlOlaan. C B .&. 1 G 1 B Il ta. •• , artol 

...... 'aull. 111\1. 1IaIl.u.1. oa tapaa sanoa ~paD1J.a1a1l1a 

koattaea... pl4attaa ulta "'_~sta sotaan. ·Zoe 

Zapan1·, .anol 1II.a, ·oaalllaau .ta.. .Ja. a.t.taa _1101t

taa "'CleuDSU. lal1al.u.n a1uean. '-1.e.t aalallU.lalaat 

JNOl~an .1\1. bd.Jd.Il ft1a1Jl. ~ etta tule ...... m

tuD. Ilelpall" 1I*4011latöa •• a'tta te14an lopalu 0Il

Iliahll ftlloltta ,Jotain. _t1ia .neUku, etta aotald.a 

lopp1IIl kerna. saDe ,a Italia .bat ... 1 _tta_ tei'ta • 

.Ja ..... .1... te •• te _1 luU... Dcl.&Iltl .t- 1JldpftUd 

WlaYä ..... J&1D.. ba_ D te1ll.. ~ te • ~ 

ta8. 1QwIkH_ _uaa .,.JkMlJat1__ ~M .0 ... • .. 1I1la

ka1a olaa IIla1aterlllle Ue40U1ianllt, _ .. r1lta 1Jldp~-

.sa aalJlUtt1lb fJ R.. IIIJIIrk1a ,.t.. ... "" nptaia. 

1JatpftUoUla - ... ,.uJ.tUaia . _ta tazblta "'lmfel.-



• 
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1.1a1a ft1JlalDl1JloJ. ~.t .. ~ aita nataa. 

_.:LIa ~ _.tJlm •• ta Jnou.&tta 

.hat sakaa .Ja Ztalia M1atai ... 1 ole ~_Uld.~01ta .. -

lraia.... Z .. a... Jap.a1.ll GIl 1 •• kelJl1..... ..... Jra'lrkaa 

o_ta... lmaId.OOIl l'eDl.J", 1hdJa'tall.~, Del-tt J. _1ka1 

Jleak.. UlA 0-' _ •• t, ,10111. eI1 auurl. .. , _U-lrJreI- . 
1) 

aft tarta1ta ~. ~'ft)t~ )[aka1a .... :Idl. ...... L1l1Il1-

a1JlJd.D., .. u. Tap_1 matua, a1k&l1 _bdalliat., rt1ae1aaaIL 

aatt ~"u. aotaa Ja I1pl~tt1al. D1JaoJa kl.7ttl.aa ..... 

'ftUa. baluad •• anJa. se al .. _-n. D11D pl~. 

lD:d.D. .. ft1, .nta koettaa e1DaJda Miaaia.ta1 ~ttu. 

.ota. Kql&1lt1a Ja:. 1hQnaltoJa ... aD. Sita 1iI.rkd ..... 

oa ai1.1.. ~na tM pol11 ttt.ta _.. •••• TaJll.Jua pI.1D ta-

palltllftl1 10.".., •• kata. Qml1atlmkD ...... Ula? Tllpuia 

Jl1&a... ol.lll~ lihat ~1l.&a S H 1 • .& D A ...... 1 aak.t tI.1R 'fO-

kiooll" Lehd1lla Im.~a .... 1l ... tatM1ws •• __ uU1 baD., 

etta Tapu1n J& l'aAJIR .ut o~ ~u..t, liika _ 

1la1 aiUa 'n't7WUant.-ta, Joll. kan.aU If.& If I)[ .& .~ 

a1II1t,a otatt11.a .... taaa l'.aJl.lla. nau_ .... laIl.t1l&a 

1 • D I L L 1 ... 1 -_n. ,-r1 pIll.a alttea 011 ...... 

1 ... ·.' , 1It.. If Alf. )[ .& • .& Il acr-atu ~aatllllJl_ ml

__ pU ...... a.lmrUaaW1-a -"118 "1lft8to ftIIaJIR 

I1pl~lllm. Il1atori ...... 01_ 1te. -'-1& rtak8Ja alt-

.. IIlalatar11lla lD ...... ab1 U ... 1t1lkaeaa 1 ..... ka-

1) "lae' ""nnS- lJlUeul_ ".'-ia_ laI.7 1lII1 alUlkia, .. 1It... ... Id ... • n· ... lGO ., .. ns,Jaa. _ .ahS&, 
~.la 16 .*'11& __ tu .Ita_. _.a.IdM ..... . 
.... --.la.. • !aa"wlaTIa. .. - ..... UaR .... . 
bl ......... _, Iada _.a. laIII&pua ... 1 .... '1 .. 
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ait7ben, ettei Te-Jan J. Japq1Il 'f&l.1D_ .0 4 u • 

T 1 T • n 4 1 ola ahdolllnuka1ea ulkopuol.la. na,.,. 
cm a11 t& 0Dlt0 Japani ftlJd.a IQ'bt..... ftdJall. tup..ul 

auuda etuJe. TeDaJU ei ol.. helppo t~tu. een aro

p.saa ... nttaien ~1ttoJea Jallte-. ".paJl1.D. ,ta. Ra .... 

bka al1eJd.r .101 tt_ :bulo lC1ina. koIIka_ eopUll. on IQ'IIB"

k1n a.1a.. M1.1 tU-Un a1DkI. wokal Jap.ni on kDat taIDR 

l.CeDll8ll.a T8Dl.Ju.. _kone.. oll... tukia er1kDl.e .. tn

tT41aU .en Johclaa ta, .t~ .T.paa! on ... ut 01keut.& 1&

het tU Dl40 n~ katta JoukkoJ. QInmk1aaia. 1aal11 tueta 

•• taa.n. TeDA.1an bDoa1o GIl tI.b&Il &et! _lkllla 7bt..e .. 

olln Jd.1at7Jl8elll. bropan ulad.la11l. . a,ttu. .11. t& Ili bJmb 

~aulcalDaJl It& olla!. tul._ ••• eUl. JiLt& ~1 .. 

1I1t& IJIdo KUa".. ImUteJl tu1ee, cm tietptl 01._ 

.... _IIra, _ta Jlpaail.a1ae. Joukot JU'f&t ..... n. ftr

- GIl Joa tapcka .... , .t t& IDdo n1aall ta10u4elliun 

r11ppaT.1auua .anaJla.. tal... IBlltttJmean. S__ pA1'f&111. Jaa 

bllut J1Ilb1.1nt t.led_ Japanin Ja .... kan ..a11eeet& 80-

pJaaD .. ta, If B • J 1. Plo. If 1 •• S 1 .. 111 pUarl~-

1.1uuD... et ta 'DulpftU.oma ,1t&1el ell. .Uaan ..,.,u __ 

1.1" •• , allla ,JoIEala- ..... Dl_ nlAaJa _ e ..... , ... 

u.-e'... el.la ___ par..,... ~ eUrt ' •• 
0Il JlI4e xu.. ol.lu nlJIIt,. • .. 

n.. 1aIspal.'. ...... .... 1 .' .,.._ bllla:oJe1. __ 

S&rl-'~ aftl.la. ~ ei ele wrtala'-a •• U ..... · 

AWDD .... .-J.l'Ulaa .... ,'*Jl8a ,ttalel UoU. ". ..... -*'.... ' .. u.ul _\Me' . 
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1I.1te etu. ol.1.al ol..l.et -.Molli.ta yu.. aJ.ftU. 

..... ~ap~l lw.puaall Ita aiU .. ajaa.tao. pel1tUkuw., 

11kT1cJoblaan n1Jwl .. 1&11 .Ja paru:~&Il .1Ihteltua l&Ilal-
1) 

~~1lL1.D., ft&Ui erUtI. lmoIaUtab1& p1IOlel.t&llii' R1'nJnab 

~apan1 ...u.. ._U_1l aoc1aJl aikaaa otti sakaalta 1i&ll.. 

lDmllUlMt el.ueet, ~1'fOO a. llJ"t aaaftll8a luIl.tullll8& Raaltalle 

Ja Dcl.a1lll111a JomlllTia .11rt~w. tai a1D1IIt11l aaano. .. 

talORdeU , 8eeJl etupl1r1111a&. JI1bk pfp joka a.1ka a1.tt_ Olall 

~tanat 080t~. ei V.al.Jllltt Jamlllnen dul4.1l &aUtHai-

11811 J-. ftl.taud.~ ole npmiJl Q)knpol1U1kaIl. alMkaa _.1-

alJaia.. p ..... rbI., -.an b. taoo .. aullriJlpl11t ~ tIlrke1a

plell .t1aJeua ol.eT&ll rllrlre I.aa etel.&!a-s. •• & ._4111& ... 

ftll& .. tah40 auoa , .~te Utö JIa~DOttoa Tiel& karra. ta

paht.1a1al .JapaJda ,ta ..... J.. 'fIlllla, .altta tIwI. kJIQ". e1 

~OII D&lm.t1 ~ R.aan 711Uaa& ~1Il kauaa suo

.. .ja ,. ... ,Jan aol:an a'kg. ol.1.1-.t ~ ~Dalla erl 

Uhon. alottaDeet .odan VeD&.jU 'YUt..n, 0Il luulta~, 

.tta ~.,..ud.1l olla1 kaJ'ttaQ't tnah.mt& ~.- .11a& 
2) 

ta ........ , & u. .... ,tll.l.& ollal a,.tJlQ"t .. 11· ........... ' ti.... Dd.t811kb _.ta hellk1llkDhta1a.ata brktatdDle.tuSJdn • 

3) 
• _1 tu.lla ... ta ta tallda ta bJa1. tI.i.. . 

1.) .sa1aMrl llIIIiIIA 1&. ......... ~t"en IIbSaterUUe 1&
Ju& ........ UetDlbbeaaa C4/U-40) Y11tate. _1JII.1a11a 
lauaWh,.. -tftIklo .u.al kM4ek_. p&l1llll 81..... .....
Uwet4*iaa .t- DIl-U E "-tai pel.l.U1rIreae ... ' . 
(Ramv) 

2) yenaa u.-s. ... ea1 ••• 9 ~ .U. 

3) .naa $1.tDl,*-1I1 .... -6 ~ lOe' 



• 

• 

J , 

Bro a4eUhull .ta JQkPa.. ball.1taD_ Ul11l& ei 

ole ,,'nna: -1lr:opol1U1IIan 8\IIIn..... ftml 011 kJ.,.,. &1-

_staan .lUt. .... ta ~ .... 1a.~a. Jolla poJ.UUlrlru -.1.-
ken. D81._t1 ..... n lal1n •• UUDet .hat .... 1 _~ka 

Tapanlll poli tUlaul smmtaa, 8111& •• OD. 1 u. • .. iall 1._

DOS..... tihan n14.a aSatella. _t.. De ~ae~a.Äl lab

.joitta1a1ftt.. .TapaJllll.a niill. buuna .11rtoJaita. 1IJQ1 ... 

• ota, Jolta .sUI. l.&DalwUoJa a~ ....,.\a Ki1ua., aJLMa .Ta

pm1U. tUaisal1lllea kDeUu. ~t.~ka BUUD.D.1ieJvaua. ~_ 

Bill lt11nan poli U1ldta .aodoetaa "l'\l8&OIl. ._ ao4aJL al.u k 

u:tl JllUa taa.... ·na Mllan aau •• a JI.rJ .. t7ka ..... •• !IIIIl 

uul JI.rJeatJII. 1111. tantBau..Ua laI1JI. a. auttaa tuD.tu

alda, tarkoUtu. tal.oude1.UHIl koGNIal.lllIIl.1l .'banaaa"ael.l.a 

IMn1c!r1a .JapuUll. pol.l1ttlata nik1lt_ta .Ja. -1k1lt ...... 1.

lb_. 1lU.1'U.a ~t_ al.aaell., Joka pait.! antl1akaota. 

.ta roreaa t&aittaa KiiMll, ID40 ninaa, P111ppl1n1t, al.a1-

Jlnlt;1ot .Ja HoU-u. n& DlUaa, -bdoll.1aeaU aauaau

... rHo ao4ua aitaa ei ole. ol.lut aitun _rkkeJ" .11a • 

- u. .Japania_ o1Jal bl1l.tta 1...... taata oIkJela.ta.· Japa

ah poUuna. ,. ... ·rt.t 4nU. a111l ftltftia. Ä1ie.l 01. 

laal. tinaa, _ta.... "1111 ukDtta1a11. tI.IIIa aoclu _.h _ 
_ Ua... __ utu aiUa lrDkne.l ....... ·.n. ...,.,..... ba 

Del-tt OD ~tt-.t o1aftlla ~ .tt..... PoIlJoia 

"riita ~ta1a ~tawabl la1~tou --a ~JJ

"'-rea l&JIUalUa na.Wa, t&altnua ,. •• lr 'a, 

-ta ~ o-.t .... ~ totnt ..... ~ 

,.. todell*la '9u1l11 ta 7kal-
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.aaa ... ell1 ... U _d1Iat-..n ~ape1. on. •• !ltD. ~ok 

eru.t englantUalae1ök1a cUpl __ ttt t1mtu~ .... U 

epa1la~. 

" . 
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VIITTAUS: 
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P :N Ä KUUTA 19 n :o 

VIITTA US: D .U .M . 19 

Ulkoaa ia1ml1n1s ten ö LLE 

• ASIA: Rapor tti n:o 39: 

• 

suo.en Ja Saksan vUinen 

sopimus. 

TImIn ohella llhetyst~ kunnioittaen llhettää 

Min1steriölle 7 kappaletta tUle päivälle päivättyä 

raport ti ansa n: 0 39, joka to1ai te taan Ruotsi n taka

llisen llhetY8t~n kuriirin Välityksellä • 

Min1ateri: 

c 

TL '8 : A 4 . 
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1. 0 ..1t .. 1 .. Q .. . .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 39. 
~o. ssa ..... 4.. p: nä .1oka .. ... ... kuuta 19.40 .• 

Asia : ......... ..... ...... S . .. _ ...... _11 !!D 

saDan .Je SUoaC .unea sopbma on hertL1ot&D7t 

lI1elaDkU.utoe. 1oI1dllald:en 41pl~a1ot1_ kaalcul1desu. oa.n 

-ro1nut haftita. etu. ~otJtu\ plU..a\ alU Tea&Ju. .. tao 

ImUJUIAttu.Da. II11n esill. ~ R S • 11 S - HEli R Y .ta ~ E ~ 

~ 10 1.unmee\. _1anl1e tbIln \llpa1ala ~u.Ja. JaplD1n 

u1krw1n1a\erilSad. \1mnu1aan Jq"&sJd.n apIJ.l.t&ftIl, etta aakaa

la1an .toukot Yie4U.Jl pohJola JIor.JUD. 0 ... 1 VeDl..Jbk1n 

'fIaObl. "''-JUl- ei .t olla a1eJ.u1.ta·. lauu1 1dJUa

\eri 111 S H 1, -.tt. aaJmalala1a joukko.j. on sw.ea ..... 

D&l .wrf a 8UllrUhet UlI.a Sir Robert C R & 1 G 1 B GIl 

DU.\ IIhnaUe ,..ana ...... , .U& s-i, ·~oll. 011 Te"'.f. ~l

.. Ua paol.el.l.aaa oa _taoIIu't ole.... pIIko1teU. nae\ ___ 

/JIIEa_ al:adD~ •• a.. JIID oa Jadte*1D .... 1a nl1\\aJm't 

a091& •• a aol-hdata. tDaD AkiIal.1at8a b&aa .. 1eleaUIA 

• .. MJ..-,1 bIlS_tka ~oatkoj.an JIU.J.... lDm .. -..1-

.... rieU SU-D .. 10'-...... _\Ua1a~ ftÖDele1aua oa 

-n»1I1IIp1 ..ua ~.f- DlJ-.. ta aa .. UJ*towl 

WbA ~ ~ IIJIt1Jbn1 aUta, oUlm 

""KELUOH"E, " .... luohj ..... U.j.: 

ftw.l.:u ...... .... .............. . T .... 1l1rIen. 
T .... 1l1nen Ja 11aIka! ................. .. .. mlnl.terlOlle. 
EI ulk ............... ~ tl_ltuulln. 
EI utkom ........ _ mutta ulkoulalnmlnlatwNln tIedol-....... ... , ..... 



• 

• 

adsdUa1aten onn1awau uua SoatkoS- bll.S-.ta KOr

.faaD ,ja ItUOtaUIl, w.lDmtU haIl. et.ta parl n1ltkoa aUt.n 

. olle! llpOtettu erla aakaala.11t81L ala. Joka kulJ-.ttl sota

'dkea IIOr .1aan. 

ataea.-1 ..u. tJka1aD1 ol.n .... l5llla •• U pI.~-

tumt .tte 1 i:J.,.,Jaseu. ole.ftl.l. aop1la1ke.lle. ~aa antaa 

II1t1&Jl .ura _rkit,..ta. OD Q.,.,a nrrattala ~awa 

Joukkoj.n n-ueat.1. sv.c-a. ka.tk. on _oin .. 1Jl utu 

aopbuDe1.le. a.U.aiat& _*lt.rau., .tt.a a. kobd1B:tuld ve ... • 

lIA .ataan.. 

Dkaa. .1 ola. l.nauau't 1I1uan. .,ltwlta .- JotL

taata. _ta 8Ops.-. GIl MIl.Jd.ttu. 1I:IJma- oa \1mt1axnR aiia

ka1D ...t. pitl.1alu.t .8Ill a.1mm._ .4aJU •• DBltia s...11 •• 

koaka aop1lmJal.n, aJT111. tai anttI., Dao1i&all ~taftll 

_u. .... l.fa1ll. oa uUala1ata 1.DtrUa1& _ ..... 
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Tokio SSA 5 P :NA loka 

VIITTAUS: 

P :N Ä KUUTA 19 P :TTY 

VIITTAU S: D .U.M. 

ASIA: Raportti n.:o 40: 

Saksan, Japanin Ja 

Italian. .o~ma liitto. 

KUUTA 

19 

tr.Lkoaaia1nm1n1s teriö LLE 

!ImIn ohella llhet78tö kunnioittaen llhettaa 

v~niater1ölle 7 kappaletta t&lle pa1~ä1le pa1~att7a 

raportt18D8a 11:0 40. Joka t011111tetaan Ruots1n tälål.

lliaen llhet7stön lturl1r1n Tal1t7ltaelll • 

lI1n.1ater1: 

TL te : A 4 . 



..... ~ .. O ... x .. I. 0 ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... .. 40. • - \ 

_ Ya i 'lbit10 ... ssa .·.····5p :nä l.oka ...... . kuutal9:40 .. ')/1 4 g d 
r , 4. i "-.U "4 . 
~ - - -- - --

__ ...... _ ___ m ..... _.uaUaD ... __ w·t- .... ·l.U-'it .. 

! ~( - YD I '\ ~ 
r--: H:.1Ä-· - 1 o.:-:~~- ~I~--

,r , . C/r I 
Asia: ...... .a.aa •. _ . .J.!pu1a .......................... . 1., .· .. ' 11 

• mm Be.rliD1aaa .nsDlIIl 27 paiUd SIIka-. J.pania 

• 

.ta Ibl1Ul .ullA aolll1timl 111ttoeopiallcBen ~u ~1_ 

do1W1taeni .. p ..... 11 .... hJme~a. e. DUO olaTllll en
'A a1~ Ylle" ael._~.. Ja1n1-. ..1Ift.TU.. eza1den t.a

k&l.J.1a 10.. Uploa. tti_ 1........,1.u .. 

ba u.to aopt..lla_ "Ol·'Mie .. ta l.daf '!bk1o .... 

pna1 Ranskaa 1IRr1lhettUl.a ~ R S ••• - II • II B Y lI1aua 

qlllllUJl pI.1.ula ta kas... ~otta 'fO·1-'_ keakus1iella Bo

pbllDe. "10~ aJ]ltpeata ~U .. t. .. ta. '!oteabae ole~ _.iIl JDlll1al1a1a aU t.a. ..,101. .opiaa oU ... 1 a1~ .... ...,11.. saDalle. _'nalkjD _1Dataa .. pOh~o1a; .. r1-

ba 'DQ"nalta1a oaalll.tuIIleta "Ota'-1ll111a Dropa.... '!o1-

.abl _ ... ta. ae ... an ~. J.,.Dln .us-- pelhtJll 

.-J, ... galllMa ....... wa ...... iJclraJreu ei nl..-fa1~a 

.., ..... tall& laetblla. l1Ib1a1au ~ta1a1ata -.a.~ 

UlaSata -.l.bIå~ •• lwl,.Pta1 ole akaaallua, ei. aaP 

..ue blMlltlaaa ca1e n.. -*1qata Jaa aUla - 111~ 

t.låMa ~ tota.u.a ,.olalla. .11.1... · ,1alle .... 

.JAKELUOH.JE I 

........ uo ... .-1 ..... .-Ja.tl~ . .......... . 

.. lla4. 

....... luohj.rnaJl.J.: 

Tenll ..... 
T ..... I ......... 1I."'a! ...... _..... . ... . mlnl.toriOllo. 
EI u"'~ tledoltuk.lln. 
EI u ... om ...... + ..... mutta ulkoulalnminlatorlOn tIedol

tubIIn. 
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Jalu.tu.- 01l a.1aan .hrta~an .. n U__ .'YeD&JUJl pu.. 
111101. ta ... n Zap.l1a tw...~, .. 1 80piJma t.arJ- a1lla. II1t1.b 

erUoS.1a .tuJa. aar1klall.a'ns~ .ltia.1aatea. uhkaublaa 

Ja ZapunUe: 1aD..tll1ata aakariata arei tllkalata lmollatta., 

ei ole luult&nA, etta Yhd;raftl.lat ~a1a. olo1.8aa 011-

a1.t ~t"..et aotaan ~aukala.aaa IclI.aaa. QB7JIIJDea 01-

l ... a ,je.p.llala1ien .joakkOJeIl ___ .a. ne» nina .. ,--

..,1 DslannlD narlah5J8tGn, Jd.laJa111l ..a1t.Y&D, parat.a1Jl 

..lal.ta aelc .. llll. o»~. ..1rkla1 .. , eul-.1Dc .1Ilteerl 

11 •• D E B S 0 11 .,.vU .. , .. ttlel ~ lafahJcaq usko, .tta 

11a4pftl.l.at ... el.l1 .... ~1 ... .-11181... .alaan. RaIlBkalla .1 

ole _ta alnoa D1A al1a~ nll&AlD _a~1alkai1n. Yhq.

_llat ei_t EJh<W'" ,ubUa .otaan Z .... D1a .... taan Ja 

D&luti GIl ula k11D1l1 ... opuaa, .t._l •• ...1 oaäU.-

t1Ia .. taaa.' 

.Uta, etta ll1ttoaop1ll1ata oa p14.ttaYl. aaka .. aaawtta

--. ac-tta __ cl1ploaattlaena _lttoDa ...... 406r1 

G B •• 011. taIIaD aa\1, D1bkula .... lta. 0. "'uu. 

br1iolmt, kotlU ... ~ parIaa .. a ...... pal_taa .Jl.1Wl al.-

11 ... , ett.l .. 1aU;D.1al ., a t •• , \t o' ta. l1li& -

Wl.01a IIOfO*:1D __ .U_t., • tie 1 01. Ia1a'nlra_ ....... 

ettel_'" -adp ..... lat aaatu.tal ~,. .... ll1a ••• \o1a1a-

__ Zq&1l1- •• t ..... Ql.l •• .-t Qt 1iIIa_ 1__ aatei 

...... _ne ta1lall.Uella ~å._l"'äl.a •• hotw-*M1-

u..U l.uItaftlall p1t,11aa .... '..-.sla lD_tbh. ala-



• 
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1.) 
yllAtJkseD&. sopt.Ra '*rjoaa etuja 

.. 1 a13!lsu sakaalle.. Pllatmaterl lt 0 N 0 E Ja lIlkoaaia1n-

lI1nia te r1 •• 'f SUO lt A. •• 0iDku1n: l11keJdeepl1r.l t Oftt. 

olleet. aita .... t .. n. etta ~apan1 liIttyisi aJtsel.iftltioihin. 
2) 

IB'tta 8Otnaapl1r1t Oftt saaneet s_ aikaan. ab40lliata 

A. että on aonttu Joi.rtaln .alaia1st.& lIIl&rI.ykaista Hol.

laDnin Itä Iil.tlanldn suhteen. 0Il pelaUUaa, etta Seka __ 

3!l erin&iat_ lapanila1.sten ao.tlla.pl1rhil OJmistuu pro'lOlI01-

da sota. 

G B ~ 11 liaaa1 8U1llliaest1, etu bI.Jl on er1t.tI.1a 

lnotoD aaksalaia'-Il n.s. '-JmUl1stea koIIiteoJea ~ltsi, 

Jolta l.uul.ta.aU enD8JL pitkU s_puu l"apan11n. Sakaalalaet. 

upaeerit nlftt t.l.taJl. . helposti _aada InlUrta ft.1kutue ta 

.. iain _1lO0Il. ~.al1.at elUt ballla sotaa ja tuleftt., 

wjnH _hdolliata, PJ'87111b aUU villOn. BnSlannille 

umetMn lqUa e4elle_Jdn apua, .. tt.a _rikkalainen suur1 

,.leiea e1 tahdo, etta n~_llat lue osallistuisi.at. ... 

t.aan. 

Olle .. an1 pari pl.1..... a1 tten louulla b&1&Dn1n 

au1IrllhetJllt.aa. a.o1 Sir Bobert Cll.A 1 G 1 E 1I1mal1e, 

etU .olId.tw .op1a1a GIl Jde1t.1111.tta sakaan 41ploaatt.1ua 

'IOitt.o. .. Uaad l.e1Jdlliaertl. etta 1IllI:0IIin1at.erl • A 'f

SUO lt A .,.Jda 01.1 DllQUt\aDut. lI&Den t.I.lle keaI.l.lI. 1_-

1) Lau1lllt.o _ a1el.e~1l .ll1I. ~, Dilnb1a a1aa 
ta1laia1 ....... ie ••• oa 01. ..... ,1eUIte ~ll1t.1. • 

. JMka ..autt.--' e6t1taJlb Ue ... e.ua k1 aariat&-.e.. ,fe..w' J 
2:) D _ •• 11 ....... __ ako u.& .a1_ olk ...... 
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naanaa wl~na, .ttel. J'apaD1 $tJial wfbhklb ep&

mel.lyttl.UI.n tekoon C R A 1 G 1 E n _al.l.a 011..... Sir 

Robertill mel.e8t1. 011 O1I1tu1ata ettrd. TedJ& reapiJmt 

aopilmate. _.tae, Taikka 8e ~ ~aDk1n talee 

a1lla na.ral.l-1aeJte1. "111.t1ia bo1l.rtld.tIum o~ opport1m1.a

t&Ja, ,jotka ottllnt 1moa1oOD. ehoeatau hetken .dut.-

satun t.1e V elln , etU Sir Robert C R .& 1 G 1 K 

011 j~ aika s1tten SCDOD.ut ~ auarllhettlllll)e 

'f K lt. '111., etU Dd.,....t.1 .. t 1'JIl.t~t aotaan saa_ .... -
taan pnaidlllUn _alln Up.hdut.t.... ftIII. kbltJll on 01-

1.1lt ... Ua ~olla ai.a Tl.1llea, .aJrI. p1U alulottc.ua, 

etta G B •• 'Jdn en ollut. aiU alelta. Olan whut haTa1-

ta, etu arut riUa ... 1Jai, gllnku1n .ala. Bela1an augr

lIhauua. P 0 R 'f Ii 0 II II., JODka al.-L1pltel11. Tle .. & 

..... MllIrA arTGa, &nel ..... t, etU _r1lckalalaMn T1ha.

Jd.Ua»a ~paD1la1a1... keIltaaJl t.ekee nqaftlt.a1n oaalliatu

alaan :auopGI. sotaan JQt rtel.I. ... .....-kd 111ttoeop1lmkll.n 

tul t.a 8OlIl1 tllkal. 

0l.aD. lEDkD a,taJl oll.t. .1U JdallpldetU, ett.& 

~apa1, j.. .. lLalua 1'JIl.t,. .u.o1tWralh, hloa peltol-

Ht1lka1. tab ..... aapt-kaan saDan 0. .... _ ola kDaIrnn 

ws..R ___ , etU S*aa _da1 lupa__ ,nrpaDUle DU-

zia rikkd._ .un-1ta llIIa etu tftIJrSD pol.e •• u. 

a1-.nls~ ~oIIODHD. ~ .. ~ .. pa:1 npa1al _1a1aaa SllDa 

........ ....tt..l Ua ~ _noD •• UIl... .toaalat .. 
JI11-.a .tldr ... kaaa .. ~ tal1a1 tMa 10pQlu JMD1-ak-

/ a1 he, _ _ .,-.1.... alu.1ata. _ _ all. ~ ... -

. ~ 
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__ _"1Iattia1J1ld .. .ur'J'llllln kaDs... ro... ~ ~ 
'-Jn __ ut Uetaa. iitti. paAUs l1UtGaop1.aDell aolId-

1I1.e •• ta ~11Il 'fok1ae ... _na _rue lam pU.UltUili la

uttaa. .tcnakkD,J. Bu..kllD Dldo lt1iJ1aan. aita IqBJIIlb1& koe

OTa -Jau\1D.1UUl8U't'aII ton" kokoaa p1de"lh anaDUIl 19 pI.1_
DI... Kapa.J«a auurUh.t ~ "'S .. V I G 0 _nol m-
1Dlll. anakmm 20 pI.1-' ............ ta ·~ta lah

te .. ta" U.ta.. iitti. Z&}I&Il1 01.1 JawpMmD"V,-tcm koItcNka .. -
1) 

.. p&at~ aolII1a pwU ___ al1l'-l saa- kau .... . SJ'rlID-

21 paldDI. ln1al ~on 41plOllHttJJmDN ••• - Dsl_Il1a: 

........ 418.. rtetatt.l1n pan.1llUJl erua rtrkalallen 111.11;1. 

.. -.t- lamJdl G14aa. lanaollaa •• - tiato. etu. Zapai oll 

.atamIt lbUlaltaJl ,..anu. _u. ".-nnai.et Joukot Jolta 

.., ....... __ kala k1ell_taldA haoHwtta, _ll1al_t Dldo 

rUu.n. 0Il .lla u.n.u., iitti. ~"UJd.n _la.ta p&I.

tatUill .-11. Jan ... ftlla &Jl Uet,.U tahdO __ ., 

aU11_tltD ,lappu.uet katao1al, IItta .UlIkin GIl QOt,a 

111'-u.' 

..... .Jaa,t., lI1Il1a _r1 • I II B I flDtee ....... .,~ 

~ .. l ~J "01 " ta9U- '-1 .... , etta se .. 
-

WId.... ~t_ .. . 0lAa ... 1a.t __ ta. etu. ... oa alYa 

Jl~ _1--. ~ .... ' 1fI1eue ._ aU. a1kal1 _-. 

1) .. ~--' ö~1."" au.ta BUbk11. ,.~ '1. __ 
- ....... taa .... 1Uft8taWbJ.i' .. 

" 

~ 
" 

.11 
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ta toi..... t&yte~l rauballia'ta 'tleU. .. -1fekt7 pU.'tGa-, 

...,1 era. Ja.pan1l.a1De1l 1I1D.ull... -.1aI.lUl. riald.n. ..'t'ta 

arpa GIl. h.1 'tet t.T' • lDlftaftt GIl, e't1ol. ~e)ad1a aa GIl kerro't'tu. 

et'ta. p' •• 1niateri K 0 11 0 K 011 .Un 111la1.'teUu lllkgrln1.

url&sd jlrje.te't,...a .f11hla'tUa1suwl.... ~uk1...... liittoa 

ko.lt..... Jca1.aarllliata kaaQldrjetu., nU. hI.a npeai lt1E1l-

1IU.ll. TOllI. 1IaIl ei ft1.ml't ~a,1alDlal&ll 1DIkItua. BrU.'t Yirka

-~Je1, nHD)oda A B S D ~ - J[ K II B Tt epti~._'t ftar .. U 

lI:aJItG ,od.n ~~1l8Il _hcJoll1aelt81. PalJOA r11ppmua. .11-

Uld.n hleelco .rapui ,-nt wJ.lall. koet 1öaaaaD ••• 4& ba1'tum1aa 

lklllUUl1n lta Dltiaa. )I1fnJmfn JI1n1aterllll.le l&het1ölalatan1 

na ntl_ kosllllw s t.a UedD 1 hJaI .. 'ta k&T 1.1111, on 12ldJa

w.l.l~ mu..t1ana Uloudel.aia .'tuJa ... ~yot'taftDa .leU .... 

sSnptpOftIl Uhe~ 'tekee ~lIOIUIO~ll ... U aodan 'R1Il''8D na

u. aum-•• e kal. .ros Yhqawl.ati ld.el1o&1alft't 8el-. patro

~eua1D. nenIn .rapaD11.Jlt 1:ial1a1 .rapai ~uul.'t ... U pa.ltoUa

taksl betoi lah8t tJwIlD .10Wdt0,1aan lta nt1&an. Tol'taue 

..nokal .del.l.7'tUA. .'tU aar1kD al8. DOU4at'tal[lUl 

--.rt.a ~~.uutta tialoudellh1e. p"Jtkokefao,fa. .o .... Uu't'ta

....... GIl tosin to'tta. etU .r.pa!. .04aa .&t'tue... ___ 

Ida r,IltiJ1al .... ~allll to1a11JL ~r1JdcM .. taa, F1l.1p-

puaa. a!afll1s.'U ~ ___ 'tti .. tta. n4pn1.~o1ll. GIl lm1-

bwtie EMlt.' ..... 1.... lqY1JL ___ U.na tal0a4elU. J.a 
...,. t 

.-sa, ,jetllll. llan1al.ti ..... t.1 1d14~ ,Joutou... ..Maa 
• 

-.,qua ..... 18 ~o Id.1Jlti1JQ't kp~. ~ 

1rA" .. .,n.... 1Ialll.. • ...... U'... Yle.. u • . 
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_1 .1. n ol.e ahdotonta. etta AlI. ... e"""" ftla1 

ueelliae_ ~1kU.iJl. 1'08 tIe p&&t.etUJl .ftta, luul.ea 

sen _ltd.ta .... b. etta b.gl.anDiJl Ilal.l.ltubel.l.a on hTt1n 

Uh&Jl tolft1ta aUta, et1;ä sotaa ZapaniJl DD8S. IITGIlu.1Jl 

'W01.tsis 1111 ~ttu.. 

Lopuksi hal.ue: lls&tI., etU a1D1stelr1 II 1 S H 1 

G11 la1l&UJtUt aipuU. kl81t7D~. .t1;& -.olaittu .opbll' • 

.Urtl] 1 TeDI.,tI. 011 ftl.Jd.a ,ute1ato1ld.naa. saDul 3a npaniJl 

kaJa... on e«,,:11 Jnen sw-ll..-. llahaoa.l.is •• t.l baJael.la GIl 

o1klllll. AiWD ... arJl8.a e1 se kultenlcaea. ol.e • 

o 
" 
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K IR JELMÄ " :0 519 - 151· 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ C ( .U.J j:/ainenoyo-

JfJ II ' ta 
'1'oldo SSA 19 P :NÄ 'loka KUUTA 19 40~:-. - . -_. ~ ., 

VIITTAUS: N 

P :NÄ .KUUTA 19 P :TTY 

VIITTAUS: D .U .M . 19 

Ulltoasla1.IIJII1.nis te r1 Ö LLE 

ASIA: RapO'rtt1 n:o 41: 
Japanin Ja. Venäjän suhte 1sta. 

'l'IJdn ohellA lI.hetys tö 1cu:nn10ittaen lahet tl.ä 

ldn1s terlölle 7 kappaletta W1e pll.1 vAn e pii, 1 vAttyA 

raportt18.D6a n:o 4l. 

)[1n1s terl: 

f 
, 

, . 

. .. 
T\. te : A •• , 
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'1 .'f .O ... ~ . 1 .. 0 .... . .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salåinen. 

RAPORTTI n: 0 .. .... 41.~. '1/1 
'.rOld.O ... Bsa .. 1.9.· p:nä loka.. ........ kuuta 1940 .. /11//, . ....i!.L. .. '10 

,,' ';rHrJi,l. 

ABi a : .. Z.u1D. .... J! ....... nDL,1&n ................. ... 

......... ___ .. _ ... &hH.1 •. ta..~ .. _._ ............. _ ........... _ ... m ..... . 

~ .. aD1.n ulkQR1n1sterlön poll11otis8IL oaaaton pUl

l1k:kO, a:1n1sterI B 1 S B. 1 lahti q.aeDklmta pU'fIJl aUan 

Jl)1IIm .... -.baa ... 41Deu.vokaekai. Olin laltaunut bADa10 rOUTi

_en 7håad E.ua.ien ,japanilaisten "'1ow.-nea kaDssa luok

aeai. 1 ........ 11e Ilauan Uh105ua. adel.liseaa pahana. B 1 S H 1 

kartoi, «t~ uual 8Uurl.l.he1ot1ll.s, kem'aali 'l.A. T B ]( .A. W .A. 

111"-" ...... a.löDan ~Ullkuoaw., Jossa b&A on ole~-

11110 ..-u.e a 1koila. JIll.-pien ... u1o~ ... artlpa1lckaaua m

,..~ lla D8tlYo1otelemaan aa&d.llt.aaen .Tapnta Ja VeD&Jan -.&

u..t IRIhtee10 .t&rJes"tetp.ka1. ftrttoln. on - li 1 S H 1 ei 

lqllO.'p anonut aU& DI.1n awaraan - a&a4a aUaen Jon

ldDlaiDm .J&rJeatell, Jolla tKaia1 .Tapall.le .... _10 kUet 

D1IIIa1_aaa 1 ....... ' .T.an1, Joka ei ole ailDdaemdll ollat 

IIt.LlIIraa ""ilrI .... lIO~ae1oaop1lm.ata, olle1 ~ _lIda 

a11he ... 

at!Dka'p Q).ea JIln1ateriGlle. UedDltUDut, koettaa 

saaa - .,qua. III&dt_toia ... U UMI1.tII. ·Z...... .IIl nll&Ju 

tcda11u&. 1If"' 1 ""11 u..ltuaa,. oUal 8&8. -.notel.-

1 

"~UOH"E . , 
.~lJlIl." .................... .. .. 

' . 
_ ............ _ .... , ..................................................... -........•.. _ .......... . . . 

IJII.A .. 
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l.utt1n laJ8konaaa. asiasta. Vl.ltetUn. etta Velll.ja ollal , 
tI.ll!Siu oaottautwmt erittain _atlukB1. plumjan 8U~la-

bettUtts .ndez ele T 1 G 0 on kartouat. etta aruaaa ~-
1&1 .... 11 lehden'" 011&1. lausut'tu, etta Jam saksa on VeDl.JI.n 

arlttlLiu pasaiivlseata ,.taTyJliestll mksanut puolet puolaa, 

Bal.t1an _at Ja Beaaarabian. odottaa TeDl.jl1, etta ~lIpan1 

luovuttals1 anclahurian venaJUle. ErI.& t'UdU ainen nrkato_-
• r1Jl1 on _ln1nnut mlm11 •• ettl VeDl.jlln 'l'ok1osaa kol..me vuot

ta aitta ollut AllrIlhett1l.l.a S L ~ V 0 tr 'f S J{ 1 oli kerran 

acoDUt IlAneUe . kJa.taIb- olla .. a ~apan1n an-tluJmohon al

,foltu..iata lIUU1'!.ta .-1ata aeuraant. ld.elenki1n.tola.t a8DAt. 

-ataa J"ap.n.n. ftaJl uhrata. rahoja Ja laittaa ka1kld hJnID 
,z 

lDmtoon. Ja oa.u Jql1a Y1ela kerran antlukuon.- ~oa Ve-

• alLJa. todellakin. äaetta1s1 talla1.... _att..Jasen, on Uet,aU 

Uaan .uu.1a sel.VU, -'tai ~apan1 'YOl a1fhen suostua. ~-

11m olisiko VeDl.JIldLan alta aa1tUD7t. var.aa lienee Joka 

• t.apmkaeaaa. et~a venaJa on oaottautunut plGttyvUaebl. 

lqan1n Jlelnllll Id. .. lpl_ .Ja aaOlUl.ehdlatö anttu. 
b 

eDUn kaikkea -.rikan lhdJ'anltoJa aUta. att.a Dl koatta-. 
'I'd b&1rlta Z.anin)- Veal.JI.n -.11_ 1ID04oBtUJR1sta 78:1öUIJ.-

Ua1kal. pari p&1-'&\ aitta. Julka1al . ~ a p' _ n 'f 1 • e a 

JUk1,rJoU ..... · .1'''_' o~tta Jq1.l.IldA. .,ltittl1a lh-
\. . -

tp'wal,to,1a .... aUta. · _tI. .. pJlid_t •• 1labeD ... ~-. -9JJ1Ia... ~ob nt.. kl.... uU.at71 51'''·. tolLtua Il1la-

D1a .. -U_p.. lAiaa. ... .....ftD bIIf~ .. Jqa~-
I ~ 

- e1a ... Jd.r~o1,,*-.. tai' ~~ 1Ilf;rawl.l.at o".. __ ~ -,.. .. 

~~ •• ~!I •• ~ __ 1 .. ' n _. ' __ 11 

/ . ~ 
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'd1a!t talvisten _rlkkalaiaten lehticm palatoja 1111__ nii ... 

waah1ngton.1n vaI tiode:paru.entln runaai den. kJ7neleUen JIIl.k1& 

St\OIIBn 1U'hoo1lisen wstuatultaen. johdosta riSybltdta J(Oakona 

"f8s1aan.. IJlIlkkai ta lllhetett11D suo-en. aailaUe JlUiatutett11n, 

.ttA SUOlIi 011 ainoa _a, jolta oli koettanut altaaa ... el.

kaDsa .AlIIIarl1.ll:alle. .a.r1klcala1.eet tunsiftt ltsensl :reballiae.tl 

louka t\M.o 1 suomen tapauksen JOhdosta, w.ltloclaparteDllttl oli 

• viraa puolesta järkytetty. Katsokaapas Jqt. Jmarl1kka koet,*a 

laklaa --.n suomea kohtaan DIl1n ..n8'tell .. n pabamaine1ac 

DI..jlon JBt&Ty7ttl. Se on laldtauttamtt kone1ttensa vieDn1n ul

koe •• ne , er1koiaelSti ;rapuUn, Joka on aina aJcaanu.t .... l.kaJI;

•• ~rl1kal.le, autta •• ei ol.e lak.kauttanut koneitten vien-

UI .au ... oa to l'ellAjalle. waahing1;on on kiel. tanyt .Japanilta 

kor.kea-aate1aen gaaoli1n1n leatokonelta w.rten, .ntta ~tkaa 

sen lIhettblis ta 1'ena..J1.ll.e, Joka on wl.kaa JJdrl1kalle, ja, 

aika on. 'eiela .1WI!"n, aal.l11 l'enl.jI.n rahcJa,* _ri1kkala1.a1a 

• lehola, _tt. k1eltu. saan oikeuden ;rapanUt&.' Ialb ... 

tasal. on Jotain a1( . hullua. Wuh1..ngton ei tahct> la1Data 

Suurbrltamlialle pennjllclln. BD&lIUltUaiset a.t ku1tanldn -~

.... t ftlJc:epaa a.r11.kaUe, lulDlunott_tta n1it& _lkoJa, 

jott:a aU ... at wroppal.a1.eten otu.ia ja Dglannin takeWa. 

_ta ~. on ftl.Jd.a le' uaaan rahoja .ta aJJIII,&n BO

ta\uptltta JIe1n'oato 1'.Dl.JIl.le .... abiens Iabbekin I11Dalle. 

~a ,I;I'_-.J.l.J.lllkia .. UU oa wl.koja, joita ne e1.t koakaaJl 

tule __ aun. _1& 1io4el.llac. • .,., GIl, _ta w.1t104e~

..tU a~taa _to l'~jU Ja C1nuk"{IIlfD Wlltuata, 

.-- ........ 
~'ta JaIIIIl kartai .. t soMa ~apud.a ........ IirSol.. _ta. 

, 
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aihetta ~Denla1a11D .Ietelm1In, .utta 10g11kka bww ei ~-

llIIUll1 ole kDI'k-." kurffa Iua. 

~ J"apanin tunnetu1llll1ata aot1laabnl1dl.l11sta, ent. 

aotaiJl1s.teri., bnrul..I A R A K 1 on ldel.tI.7tJllTt rupeaa.ta 

ballituksen ·neu~,flk:si· • .r ... n1a_ on apaua, _ta 

b&l.l.1tlakset ,faRua n1m1tta. .... t l1iael.leen aawoan1iaJia. uma 

OTat palkattuja hckilölta, Joiden kaDsea !lal.lltua DalDOt

tel.ee lqaJlll1bI.tt.. ,tOD ta .e baluaa kuulla beidl.n mieli

pidettaan. Lehd1.... on IUlDattu Jll!.drtu, etta ayyD& A R A

~I n kieltoon ovat ulkopoliIttiset er1m18lia1Jdet hallituk

... kanaaa. A R A K 1 on antlukuon todellinen luoja Ja 

au~1n VeDIlJIn v1hollInea Japani.u. lI&D oau.ttl1 lDmn1oi

taata up.eeriston keskuudessa • .-tta hanella ai ~ ole, 

aanotta-.aa pollitt.1ata 'Yaikutusta. SJ'YDI. hana ldel.toonaa. on 

... atteii han 1Q"YIkaJ' ball1tuben "eDl.Jan politiikkaa. Olen 

aitl.paitai kuullut, etU yl.eiaeaIInIDDan tlb1naatimA. pU.l

llkkl1 72-wotias priDa.i K A K- 1 H lQöaItiD. _.tuataa 1.1.

be:Dea1B ta V8ll&JUn. K. A K- I K eroai yleis .. ikunnm pUl.l1-

kGn talasta 8Illoin lam .rapaDi aolJI1 1.11tto~opbllDen Sak

aan Sa It.l.Ic. klmsaaa UQIl anka1 .um.ttil:a. lI&nen. kolit:ea 

.... k.n auurl.l.hett1l.Un A R S • K • - B •• R rn Ja 

lfWkia _urllbett1l&ln ., ~ ~ ta eu.n .,.0 .... 1. p&1Ul.llata 

l11C)MD1 ahK;ptaeal. - bdcII.D. zouftUa cna'l. ImyiIIatDUe 

~ ~ . aUrtp - ka.lna.tei~ ~lSakin 1Z.-nfn . Ja ve.,fb -

"l1.11Jl~te1aU:n" ., ~~. J-- . _OfnkufD Sir BDlaen - -
. . . 

C R A 1 G I ~t k1a, dole wM;. " • 0 ~ • 'Y 1 .,. e Il 4 1 • 
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an·.na..u.aeen, -.01 DTt ka taovanaa. "ta ;repmin ahdol-

111Q ude ~ o-.u tuntuw.. t1 l1säl.ntJIl8&t. Ml OlD 1n vitm.-1 kab et 

huomlota. ettl oa aah.dal.lls". etU tbA al.entaa .... t1muk

s1aan tur..a.t.akaaan aallclneA Uin&. ~ B S • li 11 - H 11 H R Y , 

,taka. a1Da on pltaD7t _hdoll1aena, ettl. Japani Ja vuaJa 

.1aka1a1w. t IllDllll at;up11re1h1n. huo.MltU. 8tta 1öal.1a1nea 

• 0 4. u a .. 1 y e D 4. 1 OD:.-k1 D wokal hel.pOlllllin ai

kaansaaansaa kun .. 1 k u • p 1 k. a a. Il aalaDa.laiat.a luon

nollisesti aJan p.ltk1.&n a.1,fo rehellisesti noudattaa aopi

JmSta. T a 1. 1. a h .. t k .. 1 1 a YOl ~la1sen aop1JauJalen 

aJh.nas •• ben alla lcuap.nJd Dl .. WJeD. aakaiata • 

. . 

-
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T 0 KlO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ ! . !ala i nen. 

KIRJELMÄ " :0 525 - 154. &7 _2 -3 IJ 'jo 

40 • IKjtr .. "'0 ,-
~\...,. • • - "P" 

Tokio SSA 23p:NÄ loka KUUTA 19 . N _, .tl I VIITTAUS: 
~, 

P:NÄ KUUTA 19 n:o ei ~'"'l 

VIITTAUS: 

ASIA: 

T1. 18 : Ii. 4. 

D .U .M . 19 

Ulkoas iainmini s ter i ö 

Raport ti n:o <t2 : 

.rapantn j a Venäjän Välinen 

aod us vi v e n di. 

Tämän. ohella lälle tys t ö kunnioi tta en 1 ä het tää 

Mini s teri ölle 7 kappalett a täll e pä iväll e päi vättyä 

raporttlansa n:o 42. 

Min i s teri: 

LLE 



• 

• 

7 .. .o .. K 1 .0 ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. . 4Z •. 

Asia : 

. .YJU1.n.e.n .. ....... o ... cl. .. u.... ... . .............. _ 

.. ~ . ~ ... v .e .n .d i. 

ltenraa1i 0 T T on _lCIluttanut minulle, että seka 

Venäjä että Zapani nykyään balua~ .olmia • ~nagre8si08opi· 

mulcsen Ja JärJestIA kes1dnl.is.at suhteensa. Ki inkuln olen. 

tie dl) it"tanut liina teri 611e , tTöskentelee 0 T T .uyk,yään Za

~ Ja Venäjän l.I.hentallliseksi. QBymykseeni haluaako Ve

DaJä auureDkin hinnAn Zapanllta. _stasi 0 T T, että bI.n 

anelee, et tei Venäjä loppujen lopuk.si tule veatinaan .el
laista, IIl1tä Zapani ei saattaisi maksaa. HUOIII8Ut in tahan, 

että 0 T T' 1n entinen 7Btä~ ~ R S • N E - H :K N R Y oli 

pari pä1~ sitten aenonut minulle, että DI!Iuvotteluja hel

pottaa se seikka. ettei k&DIpikaan Venäjä eDf!!!!mtln kIlin Za

panikaan ajan pitkään eijo täysin reh8l11sesti DOudattaa 

pblwsta. 0 T T _staai nauraen, että bI.n haluaisi saDOa 

Di1Dku1n era.s fttur1.Dkuljet ta ja _stasi seksan entisal.le 

71eisea1lrnnnAn pIJl.Uilt!5Ue, ~aal.i von 

ille. B A. •• l!! R S T K 1 11 011 kerran ajaessaan eruaaa w

aris.. nl'ftllJlUt ltealrnste~.aan kDljettajan lamssa ja 1au

nan eraita. 71e1a1J. 1In81u,1a 1;eJmUkaa. lteh1tJitaeata, lqar-

JAKELUOHJE: 

.................. ft~~~~ ........................... . 

"'1: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja "aikoi ............ .... mlniolerilllle. 
El ulkomaaeduotukMn tledoilukoiln. 
EI ulkomaaec!uatukHn, mutta ulkoaolalnminlalerilln tledol

tukoOn. 
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qt tallin. mel.i.pldet tä sUta, aiten -.h.dollisestl 20 TUO

deD. pUatä .... turla voitaisiin J'ohtaa. "Ja Harr GeneraJ.", 

kuului. ftst&ua," t1lr mch i.st Me Dl.cb.ate KUne genug"" 
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. L~~~A~"" 'I? . 

~' J~ .... .. .. ............................................. ... ....... ......... ......................... ........................... -......................................... .... .... .......... -... . 

:. :H'!O 1'1 '10 
.- ..... . ............... ... .................... .... ............ ....................... ....................... ........ ······· ···· ···· ········· · ·· ·· ············I· ·~· ·· ....... ............. . 



• 

• 

T Or. 1 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ s~ainen . 

KIRJELMÄ " :0 526 - 155- rv .2. 2..3 !J 0 

Tokio SSA 23 P :NÄ loka KUUTA 19 40 . /) 
.1/11_ -.ltJ 

VIITTAUS: N 

P,N Ä KUUTA 19 P TTY " :0 (. 
1 ~I 

I I I 
VIITTAUS: D .U .M . 1 9 

Ul koa sia inminis teri ö LLE 

ASIA: Raportti n:o 43: 

Japanin - Saksan - Italian pakti . 

TQmän ohel l a lähetys tö kunnioittaen lähet taä 

Mini s teri ölle 7 kappaletta tälle päivälle päivättyä 

rapar t tiansa n:o 43 . 

Mini s teri: 

T1. '0 ; A 4 . 
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'1' Q K. l 0 .. . .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o ... 43. 
Tokio.ssa ... 2.} p:nä . ~o.ka ... kuuta 19.4Q .• 

A s i a : ... Jap.anin ..... ~ .... .su.~.an ...... ~ ............... .. 
. I.kll..~ ..... PMti ............................ ....... . j 

sak.s an suur lähettiläs, kenraali 0 T T on antanut 

Jrlnu1le seuraavia Japanin, Sait sa n ja Italian vali ata. s o

pimusta koskevia tietoja. 

soplmuks esta neuvote.l tUn silloin kun tehtUn pää-

t ös japanilaisten joukkojen lähettllmlsestä lndo Kiinaan, 

mutta ntU vott e.lut saatiin plätety1.ks i '9aSta. VähIn ennen 
1) 

sopimuksen a.lle ld. rj oltusta. HUhut siitä, että kei sari 

ollut sopimusta 'V8.staan, e1Vät ftstanne todellisuutta, 

e1 ole luu! tavaa, et ta. hän tässä tapau.lcaes s a olisi anta

nut er11cois ta reskipt1ä. jos sa painostettiin tapauksen Jl8r

kityst a.. ottaessaan _staan kenraali 0 T Tt in Ja m1nisteri 

S T A H M E R t in, Salc8 an ulkoasiainm1nis teriön Tokiossa neu

~tteJ.ujen johdosta olleen edustajan, onnitteli hIn heitl 

sap1JmlcBen johdosta. HUhut siitl, ett.1 pllm1nis1ieri, ruhti

... 1t 0 11 0 E 011s1 ollut sopt.Dlalen: solm1.mista 'Vastaan, 

o .... t .UIOin -.e.rU.. 1t 0 Ii 0 E oli koko ajan osottanut 

a1eleDk11lltoa asiAan. sop1JlDlksen tultua solmituksi, 011 h&n 

1) Jdnul] a 01.1 s11s dttenld.n oikein kun 
Dpanjan suur l&het t1l..ll.l1 minulle antEllllU 
(Vertaa rapc:rtt1Jl1 n:o 40) ~ Yo ~ 

JAKELUOHJE: 

." .. , ...... 1'.a_lll~~~" ........ ............ . 

Ui 2 : A" 

" .... luohj.m.ll.j. : 

T .... lllnen. 
T.".lIInen j. ndkll ........ ....... mlni.le .iilne. 
EI ulkornauduatukaen tledollukalln. 
EI ulkomauduatukHn, mutta ulkoulalnminlat •• liln tledol

tukalln. 
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kutsunut kotiinsa epävirallisille illallisill~ S~san ja 

r tali a n suurlähet t iläät sekä S T A H Y E R'in ja 011 ollut 

erit täin rakastettava . B1tä ~apanln 11ikemiespllreibin tulee 

ova t ne t s8JIlOinklIin 1 1ikemiespilr it kaikkialla, varovaisia. 

Sopimuks e n tul tu.a solmi tulca 1 ovat Osakan liikemies jär jeatöt 

- Osaka on .rapanin ll1ke-elämAn k.esku.s - pitäneet Juhlan 

o T T' in lomniaksl, mitä ne tusldn olisivat tehneet jos 

niinkuin arUUä t aholla VlUtetun, ol1s i vat vastust.arJeet 

sopimus ta. ~apanin sekä armeija että laivasto ovat kannat

taneet sopimuksen. solmimista. Olisl ollut japan.11als ia pe

rintätapoJa vastaan Jos keisari olisi antanut käskyldrjeell 

ilman että myöslt1n lai'f&.sto kannatti sopimusta. ~apan1ssa 

on lai'f&.sto s8lllDin1ruin armeijakin J->tenkin itsenl.inen. Ei 

ole ajatel. taVissa ettl. tällaisessa tape.ulcsessa, jolloin 

r1 laivaston to1m1nt a on ellSiluokk:aisen tärkeä, olisi sol

mittu sopimusta jos laivasto ollsl slta vastustanut. 0 T T 

lausui Uonsa siltä, että sotavoimat yk.s1.a1elisinll. olivat 

sop i.muIc.sen takana • 

HUomautin, että hanelll. ltsellU.n oli varmaAnkin 

suuri osa sopimuksen aikaansaamisessa. NYthän on myöskin 

08ottautunut, etta. "Johtajalla" oli oikein kun hb - n1in

lD11n lamUn erI.1l.tä saksalaisilta ystl.v1l.tänl silloin Jom 

o T T n1lIl1tettlln toiBllenaa - 'ft8toin Auawärtigea Jatln 

lI1e1ipldettl. n1lIl1tti banet perustel.1en sita. s1.111., että 

o T T'll1a upseerina on auurempia .ahdollisuuksia toimia 

Jepanilaist8n upaeerien keskuudessa. SopiJms on 

dip1aaattinen 'WOitto saJalat.le. 0 '1' '1' ftatasl, ettei b&Il 
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t.ahdo vastustaa kAsitystä e.tte ikö bIlnel.lä upseerIna ky-

symykses sä olevassa tapauksessa ollut auuraapia toiminta-

mahdollisuuks ia kuin siviilim!8hellä olisi ollut. 

- Niinkuin .10 ennen olen huomauttanut, en ole 

koskaan ollut Yarm&. siita. et tä ne ovat oikaassa. jotka 

nkuuttavat, että pää- ja ulJcomlnisteri olisivat tulleet 

pakoitetuiksi vasten omaa tahtoaan solmimaan soplmuksea. 

Pidän mahdollIaena sit.lld.n, että esim. ruhtinas K 0 N 0 E 

alJmaan katsoi, että Zapanin o1.1si VI1tettäVä liittymIStä 

Saksaan ja Italiaan, IllUtta että bIln myöhemmin Tit.a1kaie

ten tapausten Ja olojen keh1tJksen kautta Vähitellen on 

,fOutUDllt samalle lcannalle kuin radlkaa1.1sEDlllat ainekset. 

A R S k N E - H B N R Y, joka t.untee hyvin aasialaisten 

ISOjen a..,taliteetin, on sitäpaitsI S8D.onut II1nulle, ettei 

pi41 aDtaa erikoista m8%kitystl sellaisille aeikoille kuin 

se, että K 0 N 0 E n kerr-otaan itkeneen ja olleen nuklcu

Jlatta sop1llDlksen jllkeiaeDl yöni. 'l'Idn ka ta 0 taan ainoas

taan 08Ot1». _n, miten suurella omant.unnon tarkkuulell.a. pU

~steri suhtautuu tehtäviinsä ja niihin tlrkBisiin rat

kaisuihin, jolta banen korlteas1S8 aa_ssaan on tahtä ... 

LiaUn 'AhIJl. et ta .foa K 0 N 0 1: on 7b,tI. viisas .1. tn

... tl asioita harkitsen ~es kaln ~ltetaln. ~ .,O&k1ll 

hTrin ~tu., että tehty aop1mu.s on edulllsUlpi sakaal.-

1e Ja Italialle kuin Zapan1Ue. IIltta t&atOln ei viaU. 

~tse Johtua, etteikO Zapanin ole ollut Jdkaettava lq

.JIIlb..... ole.. b.1ntaa.. Poli tl1kaaaa. n1iDku1a .1' .... & 

7leeua, oa brta g'kJclaan D11n. ettei ait.&1Il ..... 1l.a1aekal 

__ IDllt.8ta _ &1_ .Jotain "'ettava ... ta tulevld.llUua o.ot-

ta. __ b1JRa oll.u lilan korua .. 
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Nil~in lähetyst ~ on K1n1s teri ~lle ilmoittanut , 

on suome sta Ase tUin muuttanut lapanin lähettHAs S U -
I 

G I S H 1 T A lehtien lllUkaan baaatatt.eluissaan lausunut, ettA 

Europan ~e_sta kehi tyksestA riippuu. aset tuuko SUomi 

Sa1csan tai VeDäjAn puolalle. Sen IIII.lkaan miltA asema nyt 

nayttaä, suomi on taIpu"lainen j11k1mSIseen vaihtoehtoon. 

Sen politiikka on Soviet mleleistä 1a se on solminut k~p

pasopimuksen sen ka nssa. KYsymys Suomen ja Sovietin suhteit .. 

tan läh8n täm1 estA on yksi tärkeimmistä kysymyksistä . Joita 

SUomen. on sodan jälkeen ratkaIstava ("wh1ch side, Qermany 

or the Sonet union, w111 Hnland taka depends on the 

tuture denlopment o! the European sltuation," he. told a 

Dame1 reporter.·U fa.r as the situation appears now. 

P1nland i8 incl.ined to tlJe la tter. taking a prO"'6oviet 

poliOJ' and concl.udlng a COIIIIarcial treat7 with it. How 

to bring SOT1et.-F1nn18h rela tions elose 1s one af t.he 

greatest. ~8t.ions conh'ont.1n& Finland in oonnect.lon with 

lt.a poat.-war .1t.uat.1on. ...... , 1r.ra&aSll toisessa bautatt.el.ua-

"AKELUOH"E: 

.. ~~~.;I,..~.~~ !t: .......................... . 

..... 4. 

...... luohj.m.lI.j.: 

T.".IU ..... 
T""alllMn j. lIalltel ................ ...... mlnl.I.l'iDII •• 
EI ulkomaud ... tuu. tledollultelln. 
EI ulkornaeed,,",,*-. mutta ulkoaalalnmlnlalerlDn tIedol

båIIn. 
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.aan sanoo lAhet t.iläs , et t.ä SUome n la1ll tus ottaa eri ttain 

varo.w.1Ben asenteen kysymykseen nIlhden olis iko suomen lruu

lut'ta"Va Ifeuvos to-Venäjään vai SelLsaan umen maailmanjär Jeatyk

sen muodostutt.ua. SUomSl ja Venäjän ..al.1sen so-dan aikana 

Saksa pysyi puolueett.omana, mutta sodan jlUkeen on se "18.

rus't-anut SUOmea saira.shoidon aJ.e.sn. kuuluvilla tarpeilla haa

voitet tuja sot.ilai ta 'V8X ten ja on solminut suomen kanssa. 

kauppa sopimukBen. 

Katsoin, et.tä tällaisist.a 88iois ta puhuminSl oli 

niin tahdltonta, että pyysin heU audienssla ulkoasiainmi

nisteri • A. TS U 0 K A. lta. L8U:suin hänelle pah.eksumi seni 

haastattelujen johdosta. Sanoi , ettS nykyinen. aika on mie

lestäni niin krlltlllinen , että on vältettäVII. tällaisten 

haastattalujen antam1. ta. SUomi on tai s telullaan ... ~auteDBa 

puolesta asot.tanut, että sen pyrldmyksenä on säilyttU it

senäisyytensä. sanoin myölitin 1bmett.ele'IAni, että ministeri 

S U G r S H 1 T A o1.i voinut saada sellaisen käsityksen, että 

.. lllä pidettoaisi1n ahdol.lisena kuulumista Venäjän vaikutus

piiriin. 

II1nis1leri • A. T SUO K A. _stui, ettei bIln ollut 

tavannut Ilinisterl S U G r S H r '1' A a eika ol.lut lUODUt 

hanan haastatteluJaan. Luettuaan banålle antaman! tekstit 

sSlloi hän Usek1n plt1.Y1.n81. talla1sia lausuntoja sop1llatto

Jaiaa. IIlhdol.llatahan on, ettei ~t lehdet olleat ui t taDe et 

lJmlllLntoja oiked.n. Hl.nell.1l ltsellUn 011 Ya81 suhteessa 

_elta harldllla1a koJrwnkeia. Zoe lehdiull ol.1 .. t hau

attelut el'tU -.tanDeat. aiY, mtll IdD1atert S U G r -
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S H 1 T A. o~i s /!IIl.onut. to1m1tet.ta.l s i1.n lehti in peruutwcset. 

sattui niin. että tapfl s in Saks8.1l auurlähettUBLn, 

kenrasl i 0 T T'in vahU. ennen nlk oain1s ter1.n luo menoan1. 

mLn oli nimittäin kut31nut minut luokseen lounaalle yhdes

sä SUOl!een lAhtevtln. uuim lähettUään. minis teri S A. K A -

Y Anja tamI.n rouvan kans s aa KyS71n kenraali 0 TT' Uta 

oliko hän 1d1nn1t~yt h uomiota JI1n1s teri S U G 1 S H 1 T n 

antamiin baas ta tt alu1h1n. 0 T T 'ft s tasi, että hän 011 Jo 

käynyt nllmminister-ln. a.pulaisen 0 H A S H :rn luona protestae-

ra8.llll!lSsa n11dm Johdos ta. HIln piti sopi.llattoman~ , että Sak

san. ja Venä,fän edut. täten ssi tet t l1n vastaJckB1sina. 0 T T 

oli samalla · SSlO.Imt 0 H A S H 1 11e, että ,japmllai sElt E\.l

ropasta kotiin. kutsutut diplOlaatit monasti antaw. t ha.8.S

tatteluJa. Joissa he pwunat .. ioista, Jois t a heidl.n ei 

ol.1si pub.uttava. Ol.1si ehdottOllll.sti TälttllllAtöntl., että Ja

panilaisia diplOllBatteJa ldellett.ä1s1in an~sta haastatella 

"'.On ilma.. uI koIIlnIB te r~t ........... ta • 0 H A S H 1 011 

vaataDnut tahAn. etta. kot kutsutut diplODllatit epl.Uatlt-

ta. antavat h~ todistuksen aiita.. miten o1ke1n oli kun 

halUt erotettllD Y1roistean. 0 T T 011 hJT1n tyytJ'V&in

kuull.essun, ett&. minun aikOlllUlas en! oli kaJU 111 kominis ter1n 

T Å D. hasatatteluia ta. 
Xi ole Juuri luuta_a, ett&. lehdet ollai vat ai

WkD alaata alotteeataan kirJoittaneet suoaen aahdolllaeata 

kuulumiae.ta Sallaaan ta Venl.jUn. Pid&n aenTUOltal _hdoll1-

.... , ettei niihin ~Gak"n tolmtllta 1l1tu.n perautaksia 

tai. aältJtt:s1Jl. ~enraal1 0 T '1' "'01 Id..Jlulle s1t&pd tai. 
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että hI1n katsoo, että on paras1 olla eDU. jul1d.suudessa 

kDskettelemat t a koko asiaa . S U G 1 S H 1 T n haastattelut 

eivät näytä berattane en kovin suu.rta huomiota. Tähän on 

mu1 takin syitä. Ba1 keni n tapahtumat kiinnittävat kaikan huo

mion puoleensa. dOS 'rUDcki ryhtyy auttamaan lO"eikkaa., ol1s1 

dapan:i alnaldn solmimaDSa l Uttosop1muk:sen saD8D1Uodon mukaan 

'981 vollinen osal lls tuDaan sotaan. )[eulDU.nan Itä voi siis 

mUlä hst-kellä hyvänsä joutua vedetyksi mukaan. sodan pytlr

teeseen. S U G 1 S H 1 T Å n lausuntoihin ei ole ldiDDitet ty 

hu.om1ota seukSAn VUoksi. et tä diplomaattikunta on Jo tot

tunut siihel1, että japanilai s et cllplomaatit antavat enemmAn 

tai väh8llDllAn epäonnis tunei ta haasta tteluJa. TUll.ä saa lukea 

usein aivan odotta:mttomia asioita. Kotiin palaausta diplo

Imateista 011 ilmeis esti äärettömän baus,kaa saada kertoa leh-

cllssä mitä he tietävat tai luulevat tietäva.n.sä. Ollessani 

allen illalla yhdessä kableotois ta takAlA1 sen. virkawljen.1 

kans S8.' totesimme. et temme tietäneet ainoa takaan tapaus ta, 

jolloin. joku nykyisen hallituksen. erottamis ta lähettllAlstä 

kotiin tultuansa olisi käynyt tervehtilllass aen JlBan 11-

hettUästä, j06sa han 011 ollut. sen. sijaan oli aina saa

tu lukea lahdiatl qastatteluja. Joib _stean Joka is.ell 8.' 

011 Jotain Dlistutt8lll1a ta.. lfi1 n1mb tunnettu, ovat Dlke1n 

ka1ldc1 lllhett1l.U.t Joutune«t arotet.uiksl. 

lI81n1 ta en 1öIs sIl Jh teydes sl , et ta herras"flk1 0 

II1a.1ater1. S • K: Å Y • n kunnlak81 JIrJesta.alla lowtaalla 011 

laana, paitsi era1ta saaa abaaaaaclln JaseD1a Ja ltaebi, 
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JmUtam1a japmilai s ia seldl tU.l.lä aattumal.ta o~eskeleTia 

saksalaJs en A r b e i t s d 1 e n s t 1 n Jaeen 1a. .ruodeasaan 

hIlnen JIIl.l.jansa lanraali 0 T T s&01 ll01tse-mnsa s1.1ta., 

että SUoaeen on n1m1tetty lahettUa!lkBi seksan ystavä. pa1tai 

m1mla, Jär .lesti ~6sld.n Ruotsin lahet tlias B A. G G E kutsut 

S A KAY A n lrnnn1aksi. S A. K A. Y A puolestaan kutsui eTaä

nI. iltana v1era1lcseen eraaseen ravintolaan ke.Draali 0 

saksan ambaBsaad1.neu. voksen. Jdnis teri B 0 L 'f Z :E n, B A. G -

G E n Ja minut. Kaksi ensinmain1ttua eivat kuitenkaan otta

neet 'E.st8.an kutsua. On lUultavaa, että he pelkäsi vat, että 

meidan ka11dt1.en Jhdess&olostaDme ehldl voitaisiin vetu joi

tain "johtopäätöksiä", joita saksalaiset hal.ua'V8.t v&l.ttU. 

S A. K A. Y A on. kertonut minulle, että hän on saanut oh

jeekseen ldlydll joka kuukausi J8)skoftssa ja Berlinissä. Tar

koitus on siis 1lm.e1. s esti, että Japanin Helsingin lahetys-
• 

tan on ~y6skennel.täva mita. laheisimmllssä yhteydessa kahdessa 

VUlII8J1B.in1tussa pailalssa olenen edustustojen kanssa. Paitsi 

lliDua. ja nratuoa.r1 THE S L E P F 1a oll ~omaala1B1s ta 

41~amaateista ainoastaan ainisteri B 0 L T Z E saattamassa 

S A. KAY A. a asemalla. JI1n1a teri S A. KAY .l n edellytettya 

ajankohtaa aikaiaeain tape.htuneen ~4ön VUOksi ei. m1nul.la 

-.11 tet ta'VaSti o~l.ut tllaisuu ta puhua hänen kanssaan hanan 

eclel. tIl.1&na1l haas tatteluis ta. 111 ta. m1n1a te ri S A K A. Y .l an 

lalll1iea tul... 'tak_ han rahallls.n Ja. lamno~l1s en miehen 

_ilDltulasen. saDa 0Il •• vieras Jd.eU, jota b&n. hal.11 te .. , 

ja puhuu bI1n s1.t& erltt&1n auJlna .. tl. 
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Jlinis teri: _ ~ ~d~ ~, a e.( 

TL HJ : A 4 . 



• 

• 

'f.. 9 ... ~ .1 0 .. SSA OLEVA LÄHETYS"T 6 ~~ 'O::---A INI.II ... Salainen . 

RAPORTTI n: 0 .... 4;. 'lD 
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~ta päi VIA senJlll..keen kun edel1isessä tie

doituksessani _1n1tut haastattelut olivat na.h.neet pUvt.nva

lon, soitti JIIin1s teri SUGISHI'U m1nulle ja k;r8y1 voisinko 

ottaa hAnet vastaan. 

SUGISHIT.A. artoi olleensa _aseudulla, Jossa hAn 

Tielllld.n asui, ollen ainoastaan lyhyellä kaynn1llä plUlkau

pung1ssa. mLn ei ollut tavannut ulkoasia1DJD1n1s ter~ l4A.'.ISU-

0KAa, eika. na.yttanyt aikovan kl.ydllklll n tama.n luona. R1in

kuin olen Herra Ulkoasia1nm1nisterille 1lmo1ttanut, kuuluu 

Jdnisteri SUGISHITAldn - pUn_stoin kuin mitä mimll1e ai

koinaan nlk<W!1n1steriössä vakuutettiin - niihin l.ahett1la.1-

s11n. jotka ovat tulleet eroitetu1ksi poliittisista · ta~ 

joistain heDkllaJcohta1sista syistä, joista selYille aaaa1nen 

ei ylee.nal. ol.a ahdollis ta. 

SUGISHrU ei DIJ.n ollen Jqöskäa.n Uennyt a1 täa.n 

k&JDn1s t&a1 Dl kM" ni s te ri.n luona. Luet tua8ll haasta tteluJen.sa 

lehd1ssl. olleet tekaUt vakuutti bI.D, ettelftt 118 antaDeet 

oikeata kuvaa 811 ta, aita bI.D 011 slIDODUt. lt1in eslm • 

.lAKELUOH.lE . 

. .. , ...... ~'IDI11 'nen . ...... . ............. ....... ... . 

ua 1 , A" 

.. .... luohj.m.U.j.: 

T .... lllnen • 
T .... lllnen j. lIalka! ........ ........ .... ... mini.te.illll •• 
EI ulkomuedu.tukeen tledoiluk.Un. 
Ei ulkomueduatukMn. mutle ulk-'-Inminlalerilln tledoi

luUlIn. 
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vena.jasta. kyB~en ollessa 01i han ainoastaan JII!l 1n1nuut. 

että suhteet ovat Icorrektit.TUntui siltä niinkuin han e1 

itsekään 01isi voinut aivan tarkkaan sanoa, mitä han 01i 

puhunut. 

Dinitessani b4ne1le, että ulkom1n1s ter1 JlATSUOKA 

o1i o1lut sitä mieltä, että haastattelut olisivat korjat

tavat jos niissä esitetyt ajatukset eiVät ol~eet esitetyt 

oikein, sanoi stTGISHITA, ettei hän katso olevan syytä an

taa uusia se1ityksiä. SUomen asem on vaarana1ainen, ja 

on parempi, ette i a.siaan enää kajota. 

K\Ul oli jo kulunut lQmm.enkunta päi vää s11 tä kun 

haastattelut annettiin, ei minustakaan enää ole syytä uu

destaan kosketella niitä. Käyntin1 ministeri MA~UOKAn luo

Da oli mielestäni useastakin syystä pa.ik~aan. .Annoin ul

kaa1nisteriön täten sel..va.sti ymartllS., että olemme itse 

kuutettuJa siitä, että itsenäisyyteJllllle säilyy ja ettemme 

vaste.l.auseitta Salli, että SUOJlIuta kirjoitetaan Ja puhu

taan mitä ajattelemattomuuksia tahansa. Illassa, Jossa ~lt

see d1lttatuuri, on ballituksella sitäpaitsi suurempia DIlh

dollisuuks ia k:u1n muu~ vaikuttaa l.ehtien k1r joi tuatapaan. 

lteDraali O'l"l" 1n protesti on toi vottavasti lIYöslcin omiaan 

teltemU.n lopun tällaisista kir,foi ttelem1s1sta. Dyntin1 011 

IIJ'Oskin suotan 41ploaattikunuen vuoksi, Johon esiintymisen! 

D&7ttal. tehneen eru.nl.aisen ftikutukBen. 

M1n1a teri S(TGISBI'l'.l aanoi .u.utan. et tä bI.n on 

8I.1l.yttanyt liiti. para1alat 8liatot SUOII8aaa oloajaltaan. 

Llht1essUn nJamtU b&n aina ol.e-.naa ftJ.Jd.a koettaaaa 

h7CSQtUl. --_ Jaa a11.ha tulia! 



ULKOASIAI-NMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ............ ,f ...... ...................................... . 

OSASTO: ............. C;./~.~ ..................... .......... . 

ASIA: ........ ........ .......... ................................... . 

- J ' ~ /::t..J.~ ~ . (}f . . ~'/& . 
....... ..... .o .. ~ ............................................. ....... , .............. .. /J..~ .......................................................... .. 

~1Ln ................................................................................................ ....................... ~ ..... _ ............................. ... _ ............. .. 

IJ / I "/ -::t./I ... . 
...... _ ... _ .. .............. .. _ ............. .•...... _._ .. ........ ......... ..... .. .... • _ •.................... _ ... _ .. __ ........... __ ._ ........ · ... H.·.· .. ····· _ _ ·• ._. ________ _ 

• 



• 

• 

TOKIO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMÄ n:o 

Tokio SSA 12 P :NÄ aara 8 KUUTA 

VIITTAUS: 

P :N Ä KUUTA 19 

VIITTAUS: D .U .M . 

ASIA: Raportti n:o 46: 

pOhJoia-~r1kan Yh~svaltain 

.Ja .Japanin suhteista. 

n:o 

19 

N 

f 

Ulkoasiainm1n1steriö 

TlLmän ohella labe tystö kunnioittaen UhettU 

Jfln1steriölle 7 kappaletta tälle päivälle päiVätty&. 

raporttiansa n:o 46. 

Jf1n1steri: 

TL 18: A 4 . 

LLE 



• 

• 

... 'l ... C ... K .. I Q .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 4,~. J'! 1. lY 
'!9ld.9. .... ssa ..... l .?p : nä .-rrfl:S .. . kuuta 1940. '1/ ... . . ..... ... /'2 - Vo 

. () - YtJ ' 

As i a : PohJQ1a~ ... .r·1kan ..... n!ll'n:al.1;.ain 

.. _ ............ _ .... ,ta. .. ... .Iap.anin. ..... s.ub.t.eb.t.a ............. -

B11.nku1n olen JI1n1steriölie ilmoittanut, nay1;täftt 

.Amerikan ja Japanin Väl1t jatkuvast1 k1ristyvän. EraäDI. päi

n.na jl.tU suurllLhettll.aa G R X VI kuusi protest1k1rJelmU. 

ulkom1n1s teri ».A. T SUO K A lie. Vastalauseet kosltevat 

ninan tapahtumia. valisti. ovat japanilaiset sotilaat 

amer1klcala1sia matlcustaJalentoltone1ta sillä seuralltsella, että 

o11ssl. olevia matkuat&Jia on saanut surmansa. Zoskus ovat 

Japanilaiset lentokoneet helttaneet pommeja, Jotka ovat pu

donneet niin lILhel.le amer1ltlcalaisia ltonaulaatteJa, että niis

... olevat" T1rkaa1ehet ow.t olleet hengenvaarassa. Zapanisaa 

1.l.maatyftt vierasldel1setklUln l.ehdet eiVl.t koskaan kerro 

• tap8llksista. 

Oll.esaan1 l.altett&1n Kr. G R :1 Vi' ln lUOJa , _11 tti 

b&n ko_etl t&lla1s1a tapahtumia, koska ne Oft.t omiaan 

bottulaan aJl8riltkal.a1sta 71e18ö1. Zapania ,1a Japanilaisia 

taaa. IIlhdOlluuus, _ta 1!lcJr'8val.lat aeJmantuva t sotaan, tu

lee tAten .uure_kal. DD totesi HMlla, etta. Japm1la1a

an kaakuwles_ on mu..t tavia.a lI1l11na utJDl7lltä _r1kka-

.lAKELUOH.lE : 

......... . 'ftRl.U .IMllh ...... . ........... .. ...... . 

".,." 

.I .... luohj.m.lI.j.: 

Tavallinen. 
Tavallinen J. lIalka! ..................... miniilarIOlI •. 
EI u",omueduatu~ Iledoltukllln. 
EI ulltomueduo"*-. mutta ulltoulelnminlaterlan tledol

luUlIn. 
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1ais1a kohtaan. ftmI. kAy usein ilmi Yl.h&pättsis1staldn sei

koista. Bräaasä nihta juhlista.. joissa äskettäin vietetUin 

Japanin ba.11itsijaauvun Ja. ~takunnan 2600-vuotista o1ea8saa.

oloa, 011 otettu 'ftlokuva keisarista ja keisarinnasta. johon 

pai tsi japanilaisia G R • '1' k1n 011 sattunut joutuaan. JI1kA].i 

hän 011 kuullut, 011 ku.va ta.ka.urikoitu, eikA sita saatu 

julkaista a!ssaan sanomalehdessä. H1inkuin auomalaisiasaldn 

lehdissä U.euae kerrottu. on 'Yhdysvaltain ftltiodepartemen.tti 

kehottanut amerikkalaisia naisia ja lapsia poistumaan ka.ik

k1a.:lta Kaukaisesta Iästä. Mrs. G R E VI on kertonut .iDUlle. 

etta. hl.Den a1ehensl. 011 pari pUYl.ä aitten s~ut sahkec, 

jossa. ilmoitettUn. että auurlähetysttsn rtrkamiestenldn puo

lisot saavat palata kotUn. BILn 'ftlcuutti alnulle, ettei 

kukaan ainakaaD toistaiseksi aljo lahteä. Dip10aaattikunnan 

joka suhteessa ar~kas persoonallisuus - epUlan 

cmko .Aller1ka.lla cl1p10matianaa palTe1ukBessa ketaan, joka .... -

tlJ.al .... rtoJa G R E Wille - on "fhdJllval.loille erino_lsena 

apuna n11Dkauan kuin .. haluavat pys7f. eril.l.U!! 8Oda. ••• 

Jll1nku1n olan II1n1steriOlle par1ld.n kertaa Uedo11;

Umlt, koettaa ulk,.fnSa t;erl • .& 'f SUO )[.& puoleataan JQ'1Sa

ldIt -.J.ttu. npa.n1n .. DlUltumista sotaan. ti ole altaan 

~,.tI. .1110&, e'teikO bI.n .. JIOnnt totuutta. 1a1l8 ... asun 

af.1) •• .tta olIIpUl1 "olm! .. saan .opblukaell8a saDan ja 

X'allan kaIIs sa 1;01'901 .~1 .. t !hQIIftllat .ekaaDtu1ai 

sotaan. -.. rikan 0 .. 1 u. tum.nen sotau- • sao1 bI.n. -01181 

... a ouettQlDl.8. jODlat. l.aa~ta _*ln 901cJaaa J'11arn-

01-. 1fo1~ lIa1kasta .,.....taD1. et t& nabt. a&1l.J'J' Da-
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kaisusa I:dlBe&..-

Haluaisin a.la1öa puole stani ~is&.ta., etU raullan 

s&.11pd.nen aao1Dku1n ~-m1ta1n seDantum1t1flD ldn sotaan 

Oft t. seikkoJa, Jotka si tteuin nrratta in ~ rl1ppu_ 10 

• A. 'r SUO K .uta Ja G R E W' st&.. aar1kassa )anh.. rat

kaisu sodan tai ralaban puolesta luultavasti .. i slJaasa 

Dglantia eikl. ;rspania s1lllana pitaan, ft1kk8ltin _rilt

kala1aten INUttuDna ,1ap8D1.la1sia kohtaan ahdoll1sestl D!J'Ö8-

ld.D. Jossain Jll.lrln vol ftikuttaa ratkaisuun. ;rapanl ei 

luamaoll1sest1 osata alotteutaan ryhdy sotaan thqavaltoJa 

vastaan. JI1ss&. llU.rin Kiinassa taistelevat Joukot ottavat 
~ 

b.uolII1oon 'roldosta saapuvia. ohjeita Ja neuvoja, rUppuu 1I8~-

Jon enelllllLn aot1laaviraDOll1&1a1ata kuin alkam1n1stariaeta. 

Ol.ell vo1nut banita, etU 41ploaattikunnaaaa -

easllJl&.n voittaa alaa se klsitys, ettei sota ole -.1tet

tan.se&.. 1I1t&. BDslantlin tul_, ~en Jo ennen lausunut 

a.fa'hksta, etU eDSlIUl.t1la:1aet tuskin __ i&1_t BQDL8Il. tie-

t&., ,lolla GIl. nrra tta in 'dhI.Il kaJtIDIlCSll1aU .rki tysta, 

,fos _ WIkoft t raabaIl a&1lJlliaeen. ~ B SS. ~ - H •• B Y 

..ao1 .1DU)la Joku aika aittell, etta lI&Il GIl .ae1n 
_lIa1a .,... •• n pUD_ p.nt1.klli aUta, etU lIIpani Joutuu 

aotaan. Booseveltin _el.1 presidentiksi ei ~QOIInolUse.U 

~08k1ULD ole ollut amaan ~'Y1a~an uskoa t ett& ol1a i 

_Jadolllata P7BTtua D1IIIaiDa. Ita 1Ilkopuolalla aoclaa pii-

J:1I.. 
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K.lm tänne S8APUDaista seka SU01II8l.aisis t a että 

ruotslmaaal.ais1sta lehdis tä 11 wenee , et tä 'l'Oklos ta Europan 

Slbkösanomato1m1st01lle lAhetety1asä ~1edo1tuks1ssa on an

nettu erittäin huomattava 81Ja era1ssä t8.kl.läis1ssä sanoma

lehdissä olle1lle lausunnoille. j01den sa~ on niin so

'taioen, e1itä takI.l.ä1s11n oloihin perehtJDllltön JlK)naat1 Toi 

saada kasi tyksen. e"ä Japanis ss Ml.keln lålrsimätt~dellä 

odotettalsi hetkeä. Jolloin 'V01daan osallistua sotaan, ha

luan uudeetean painostaa. et~e1 tämä laisinkaan ftstaa 

c1ellisuu.t ta • 

Niinkuin koko ajan tledoltuks1ssan1 olen huamaut

~~. ~ua1s1 hpani mieln1 npn1n PJ'sy&. erUuan sodasta 

Ja aaa'fUt~ pIllJalUlrtlnsä -rauhall1s~ tileta- • ftad kohden 

on k1ftltamät~ ol .... sa erlan1 .ista Jh~sJ'Jt~ sen Ja 

T8Dl.Jan pollUikan -.tUli. JapanUahtell JoukkoJen _no 

DI40 niDaan GIl ,11mrl 1iIlla1n8ll lc1eaU1De1l 1iapa.ua. Jollal

.ia: toQll • bal.ut~abl11l WlHJlpla1dn. saadakseen Sab Ui Ja 

XUlian kaJmatukaen GIl .Japani ollu1i pako1tettou .ola' .... 

"AKELUOH"E . .. .... luohj.m.U.j.: 

......................... ~~~ .. .............. .... ... .. 

UI II A 4. 

T .... III ... n. 
T.valllnen J. IllIkel .................... .. mlnl.t.rlOII •• 
EI ulkomaudu.tulteen tlecloltukelln. 
EI ulkomuecl ......... mutta ulkoulalnmlnlsWlOn tIecIol

..... In. 
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näiden kam sa s opimuks en, jonka tarkoituks ena on koettaa 

e stää Yhdys valtoja s ekaan tumasta sotaan, mutta en ole 

tavannut ainoatakaan japanilaista, joka olisi toivonut, 

tilanne kehittyis i s ella i s eks i, että J apani olis i 

sotimaan Englantia ja Amerikkaa vastaan. Voihan olla, että 

on olema ssa joitain sotilaspiirejä, joissa tällainenkin 

sitys on e dus tett una , mutta en us ko, että se va s taisi 

ta vien sotilaspiirien mielipidettä. Toinen asia on, ette. 

lanne voi kehittyä s ell~is eksi, ettei Japanissa 

että r auhan säil~~nen on mahdolli s ta, missä t apauksessa 

sen etujen mukais t a saa ttaa olla itse r a t ka i s ta mikä ajan-

kohta on edulli s in sodan a lkrumi s een. Niinkauan kuin on ole-

massa toivoa, että s otaa voidaan välttää, ei J~panin etu-

Jen mukaista liene ryhtyä vihol l i s uuksi in. Tämä johtuu m.m. 

seuraavis ta syi s tä. 

1) Japani on useiden tärkeiden r aaka-aineiden 

moinkuin paloöljyn saantiin nähden riippuvainen Amerikasta • 

Japanin teQllisuus tarvitsee useita nä istä raaka-a ine ista 

voidakseen elättää lukuisaa väestöä, jolla ei ole muuta 

toimentulomahdollisuutta. 

2) J apanin ja Al!lerikan välinen sota" lopettaisi 

Japanin vientimahdollisuudet sekä pohjois- että Etelä 

Amerikkaan ja tekisi Ullan taloooe1.1isan tilanteen yhä vai

keammaksi. Yhdys~in jälkeen on Englannin imperiumi Ja

panilaisten tuotte iden suurin osta ja. 

3) AJDerikkalaiset voisivat, niinkuin ne nykyään 

ainakin uhkaavat, antaa lentokoneittensa Manilasta käsin 
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pClllllld ttaa tTapanin tihetlS ti asuttuja kaupunkeja, Joi88a 

__ t rakennukset ovat 1audoista teht.yjä pieniä puuta10ja. On 

pe1lLtt.ILvaA.; ."t.IL kaupungit ennen pitkää olisIvat. t.ul.u.reDA, 

sll1lL ilmast.a tapahtuvia hTWdå1yitsiä vastaan on tuskin 

sinkaan puolustuskeino ja. 

01E!Cl huomannut, et t.IL tIkaläinen Yomiur1-leh ti 

esUntyy hyvin. sotais ena. Si1nlL on monasti kirjoituksia, 

joissa uhkaavassa 1LILni1ajissa puhutaan t.o1m.fIl.pite1st.IL, 

tTapanin halli tue tul.ee ryhtymlän. VlLitetaän, e.tt.IL 1ehti 

o1is1 saksalaisten ostsma. 

P.s. Oleva on kirjoitettu 01en 

keskust.ellut Hollannin 11hettl11L1LIl, kenraali P.I. B S T in 

kanssa, Joka on asunut auur1laDBn osan e1!m'stlUln It.IL 

jaaiassa ja tuntee bTt'1.n t.ILkIL1lL1sllL Oloja. P.I. B S T sa

DDi, ."tei bIlJl usko, etU lIULllaa 'WOita1si1n ldlytt.ILIL 1en'" 

tokoneldc. 'tnk'kohtana. tToDkuD. matkaa lIUlliasta Oleva ltava-

1öeA 1entokeDtt.a on bI.Den t.ietalLJaseen suurin, lIUtta ban ei 

'WOinut aanoa olisiko aeklUln r11t.t.lLft. kJs7Jll1'kaeasä Olevaa 

~Itust.a _rten. tT08 alt.IL ei 'WOida taytt.lLlL, 01181 t.ua

k1.ll .un.t.a -.lIdolliauut.ta kuin turvautua aI.lahaan, mkI. 

lnonnnl'1s .. t.I Olisi tan~.t.i banka1a.paa. !arYlt.\aT1en 

lait.teldall Ja l_~enttlen raken"-iDeJ\ Y1llppIlDe1l.l.a Tei

n ~1a. uaeat. ftk10aA ol.eut. nlkeweala1aet. aot.Ua ... le-



clan 'tuld.kbhtana mahiolliaena. I'aell.an1 e1 luollD0111seatl 

'YOl olla YarJDaa kantaa t&ssl.. saluaa. Olen katsonut ol.eYall 

snta ma1n1ta P A. B S T 1nk1n ldLsltJksest&. 811.11. olen totw-

nut paneman arvoa hIlnen mielipiteilleen • 

• 

• 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA· f' ... -~ .................. ........... .. ............. ............... ... . 

OSASTO: ................ ~ . .J!.~ ......... ............... . 

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

... L~~l:;t.;t~. A"f.,J!;~ ~~-"'L . 
~1~ . • •••••••.• • • • .••• •• •• • • - _._ -_ •••.••• • •••.•••.••• • • •••. _ · ___ •• _ __ u • • _ •• • ____ .• .• __ •.•••• _ __ •• __ ••. _ _ ...... ... . ....... . . . ........... __ • ••••• • • .•.•••••.• • .••.• _ _ ___ . .. . . .. . ................ _ _ •• 

.............................................................. ....................... ......... .... ....................................................... ~~ .'.I!. .... J_.?:!!._ 

• 



T OK 1 ° 
631 - 176. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ Salainen. 

KIRJ ELM Ä " :0 :'2-, 1_:L_~ 
Tokio SSA 28 P :N Ä marra s 2. 1 

K U U T A 19 to• I i ' vv i " . 
VIITT AUS : 

P :N Ä KUUTA 19 P :TTY 

VIITTAUS: D.U.M. 

ASIA: Raportti D:O 48: 

Ranskan Ja Thailandin ( Siam) 

välinen rl1 ta. 

" : 0 

19 

• -- t - ----- -

N " ., , -
I 

I 
1 L 

I -. 

J 

Ulkoasiainministeriö 

'(D 

Tämän ohellä lähetys tö kunnioittaen lähe ttää 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päivälle päivättyä 

raporttiansa n:o 48. 

Minis teri: 

TL ,g : A 4 . 

LLE 



l 

( 

.......• ~ ... 9. :r; ~ () ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... ... 4.8 .. . . 

TQld.O .. ssa .... 28 p: nä .ur.r.a~ ... kuuta 19 .. 40 .. 
l; ( D 

Asia: .B~~ ..... .1.~ ...... :r!MH},.~.g.~ .. .(.S.1.aa) 

.................. . 'dJ..1utD.. ..... .1'.1.1.t.fh ......... ...... .............. _ 

C 'J / 

Siamin lAntisen ja e1i;eläisen rajan takana ovat 

RaDElkan sllrtomat KoUin-K1ina ja Kambodja, jotka ennen 

ovat kuuluneet '!'haUandille. Ranska on anastanut. nämä laajat 

alueet viidessa e-ri osassa Thailandllta. Vi1me1nen anastus 

tapahtui 46 'VUOtta sitten. jolloin Ranskan sllrtomaih1n lii

tettiin kaksi aluetta suuren IIlkongjoen itapuolel.ta" m1kI. 

joki nykyään melkein kalkklalla muodostaa luonnollisen rajan 

molempien 'Wal takuntaln 'Wtll1lla. Toinen Däis ta alueis ta on 

'1'ha1landln pohjoispuolella, ~1nen sen etelapuolella. Luon

DOlllsen rajan puute on usein a1.h8l1ttanut riitoja ja selk

kaultsia. D1kI. seikka on ollut Olliaan 1Iaikuttamaan siihen, 

etta 'l'haUandln hallitus jo pitkan alkaa, - ennen lQityista 

sotaakin .. on koettanut saada Ranskan hallitusta suostUllaan 

rajanjArjestelnn. J.ossa 'l!ha11andllle IUUlettalsl1n takaisin 

ldbIIIl alueet. 

K&v1n aakettain keskustelemassa .siasta Tbailandln 
1) 

takalaisen lahett1l.U.n PhJa Sri S B N A'n baoDa, Joka on 

1) p!qa on korkaa alaa1l.a1nen arvonimi. 

.JAKELUOH.JE: 

... .... . ~!~~ ........ . 

R.,"" 

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

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. 11 ..... 1 ..... _.......... ... mlnl.t.rlllll •. 
EI ulkomaudu.tulcMn tledoltukalln. 
EI ulkomueduatukaen. mutta ulkoulalnmlnl.terllln tledol

tukuln. 
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kertonut m1nul~e seuraavaa. K'Un nykyinen sota alkoi, ehdot

ti Ranska Thailandille, että molemmat maat so~ivat kes

kenään hyökkssmsttömyyssopimuksen. Thailand ilmoitti suostu

vansa tähän, mutta asetti ehdoksi, että S8lII8.l.la sovittai

siin sen ehdottamasta rajajärjestelystä. KUn Englanti sai 

kuulla, että Ranska ja '1'ha1land olivat aikeissa so~a 

hyökkäama.ttÖJllyyssopimuksen, ehdotti sekin Thailandille täl

~a1sta sopimusta, johon Thallan.din hallitus antoi suostumuk

sensa. 'l'hailand päätti sIlloin ehdottaa Japanillekin hyök

käämättömyfssopimusta, johon ehdotukseen Japani puolestaan 

suos tui. Englannin ja Japanin kana sa tehdyt hyökkäämättömyys

sopimukset allekir joi tettUn viime k.ul.uneen kesäkuun 12 päi

Y1lnä. KUn ei Ranska siihen mennessä o~lut antanut vastaus

ta sille tehtyyn pyyntöön. että ra Jakysymys samalla kertaa 

Järjestettäis Un, kieltäytyi Thailand all.eldrjoi tte.masta hyök

käämättömyyssopimusta sen kanssa. Ranska ehdotti Silloin, 

että hytllcldl1mattömyyssopimus heti allekirjoitettaisiin. Raja

kysymystä koskevat neuvottelut alotettaisiin ennen sopimuksen 

ratifiointia. T.bailand suostui tähän ja allekirjoitti sopi

llUksen, mutta lupauksista huolimatta ei Ranska tähän päi

"fII.n asti ole ryhtynyt DeUTotteluihin rajan muuttamisesta. 

R~an hallitus oli luvannut veltuuttaa IDdo Kii

llaJl Tiranoma1s et neQvottelemaan 'lhailand1n k8D8 S8. l(8UTotte

lut p1ti alotettaman Bangkokia... KUn ei neuvottelijoita 

kuulunut, tiedllstel1 '.ftul11ancl1n Vichy' ssä olen llhettiläa 

Peta1n1n hallitukselta lIiten aaian laita oli. tJlkoad.nist8ri 

L • va L on JI71;teJlDldn 1lmittanut, attei tule lqsJJQkae._ 
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ldlän, etta Ranska antai s.l takaisin 

ainittakoon, että nama. alueet ovat 

nähnyt ne kartalla merkittyin&). 

puheena olevia alueita. 

nrrattain pieniä.( Olen. 

Ne sopimuks et, jotka 'l'ba11and on solminut ;Japanin 

Ja Englannin kanssa, ovat ratitioidut. ratitiointlaaiakirJain 

_ihto tapahtui kasan lopulla. 

Pbya sri S B N A on kuJIonnut minulle erais sä leh-

dlssä olleet tiedot, etta !bailand olisi solminut Englannin 

Ja Yhdysvaltain kanssa sopillluksen, jossa nama. sitoutuisivat 

kannattamaan 'l'ballandin .... at1mulcsia. !hdynal.la t ovat pain

vastoin lIOittineetkin 'l'ha1.1andia siitä, etteI se allekIrjoi

tettuaan sop1mu1csen Ranskan kanssa Im1tenkaan auostu ratiti

oimaan sita. Hän vaittl .yöskin, että lehdissä olleet tie

dot taisteluista ranskalaisten Joukkojen kamI sa, ovat vah

vasti l.11oi tel tuja. KYsymys voI korkeintaan olla jostain 

rajeksbekoista. Hänen hallituksensa ei ole ryhtynyt aaevoi

a1n toteu.tt8J118.an .... atimuksiaan. Japanin hallitus puolestaan 

e.1 ole halukas lcannattaman Thallandln vaatimuksia. Ulkomi

niaterin apulainen 0 H A S H 1 on sanonut IIl1nulle, etta 

Japani tahtoo P787& puolueettomana. Sen kanna! ta katsoen on 

tärkeinta, etta rauha aail" ja ettei ryhdytä ~val.tai

auukal1n. Ph7a Sri S B 11 A _lnitai lI1null.e. etta '.l'hailan-

41aaa pldettaiaiin tarkeana a.ada &aia järjestykseen ennen

lm1n Japani _hdoll1aeatl ottaa koko Xndo ninan. Japani 

_apurlna voiai koitua _aralliaekai aen ltaen&iayydellekin. 

!Ila11llD41n kohtalo on ollut, etta IlUUt fthw-.t _lUot 

a1-. o_t olle.t talpu_1ala lmtaoaan, etU .e kuuluu 
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niiden "elintilaan". 

- Saattaessaan minua autooni phya 

8a antaa ainulle lahjaksi siam1laista riisia. ~'V9len, et-ta 

autooni asetetut kaksi riisikaAröa olivat kiitollisuuden 

080i tulcsena s11 ta me! enk1innosta J jota kaynn1l1äni olin 

osottanut hanen JIIlataan kohtaan. 
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KIRJELMÄ " '0 656 - 179. 
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~I - '11 Tokio SSA 5 P :NÄ joul~ , KUUTA 
" 

VIITTAUS: Tokion-lahet~ tö N 

28 p ,NÄmrraS . KUUTA 19 40 p 'TTYkir j. ",0631-176. 

VIITTAUS: .. D .U .M .. 19 

. Ulkoasi ainminis ted Ö LLE 

ASIA: Korja~s ~PQrtti n:o. 48. 

TL ,e: A •• 

Lahetystö kunnioittaen pyytää JI1nisteri öS. kor

Jaamaan marraskuun 28 päivänä päivätyn raportin n:o 48 

siten, että ensimmäisen sivun ensimmäisellä rivillä oleva 

sana "'läntisen"lDl\l.utetaan sanaksi "itäisen" ja samn sivun 

kuudennella ri vilU ylhäältä lukien ole sana "itäpuolelta" 

muutetaan sanaksi "länsipuolelta". 

Toi~s~en saaneena: 

CoJ~ 
Kanslia-apulainen. 
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Ministeri : 
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~n1ts1n erälSs& aika1semmassa t1edoituksessani, 

.~ta DJkP.Den pRllminis teri t ruhtinas K 0 N 0 E luopui ~1-

.astaan keisarin Jks1 ty,isen. neuvos ton JohtaJana omistaakseen 

ei kansa UuD.eD. puolueen JllUodostaaiselle, Joka kAd ttaie1 k:a ik

k1 entiset. .AJatus yhden, ka11ckia entisia puolueita kasi tta

'Itlll JAr Jest ÖIl. ai1ra8Dsaamisesta, ~i luonnoll.1sesti saatu S~ 

aas~a Ja rtallasta. Saksan aodeD&i1rai set saavutukset oliat 

nikuttaneet, että .Tapanissaltln heräsi aJatus luoda vahva 

kans81l.1nc puolue, Joka tukisi h81.l.1tusta. "1 oikea-1n 

aenoen araiJ_, s_ yrityksiss& luoda "uusi Järjestys" 

rta Da1aan. Olen lIIJ"öakin _in1.Dnut, ettei ruhtinas K 0 N OK 

1a. oaot1öa:nut er1.koiata aktiivisuutta tassl. aaiassa. Ta

paukset keh1ttyl'l'&t ku1teDkin. 'fOitallen siten, etta JlUiden 

puolueiden JOhtaJat u.,lttivat. ettl. he olint w.l.JI11t 10-

pettama8D to1m1ntmsa. K 0 » 0 K n Oli luotan suuri kaDaal.-

11Dc p\1Olue saltaan Ja :nallan -.l.lin mukaan. y11 ..... aiDit

-.J,en .u.clea acOlll8lehcl1st 0 urveA ti - ~,-,tTfl.isndellJ. .Tapa

alD 111tt~sta tasslk1n suhteesaa akae.l1valtio~ 

JAKELUOHJE. J .... luohj ..... II.j.: 

T.".IIIMn. 
T .... 111Mn ja Ildkel .. _ ........ ... ..... mlnlat.rIOlI •• 

.... ... . _.~J,..1.~ ................ ..... .. . 
EI ulkomueclu8tu ..... tIedoltukalln. 
EI ulkom ............ mutta ulkoulalnminlatorlOn tIedol-

tubIIn • 

• ',.4. 
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Ol.lassani kerran keRraali 0 T Tt in luoDa , &co1 

1iAmA Jdm!l1e, että .Japanin o~ot 0Wlt. 8u~ainen seItD1 tus 

nykyajast.a ~a oakiajasta, että eurooppalwea on hp1n 

n1.keata plAStä niistä 8elT~e . "Berll1n1sBl.", ~1sa.a1 ban, 

"on usein aivan aahdotonta pmII.rtää t.akI.l.älst.ä aJatustapaa • 

.Japanissa p1det.U.n nyt yht ' Akldä ulLdottmpen a seurata Saltaan. 

ja Italian esikuvaa ~a a1odostaa D11den Jlaiden puo~ue1d.en 

Eka1nen ~arJeatö. pe~atUn n1&1tt.ä1n. attä täten ~t.ais11n 

fth1te~lan siihen as1aintUaan. Joka oli ~al..la ennen 
1) 

ta i8E:ae . Jolloin ahoguunit hall1tsivat. _ata. SUWlDitellun 

puoJ..ueen JohtaJa olisi arUnlainen ahoguuni hankin." JI1e~e8-

tan1 Japanilaisilla e1 ole ni1nkl1n ~in kun he palkAä

'II.t, että 1DUI1 JarJestTS ehkI. Toisi Tiedä eIlt.1atä as1ain

t.Uaa Jossa.1n lllArin JIIIlistuttau.an JArJestJbeen. 

senJallteen kun .u.raä~lä taholla oli OJIIBItsuttu 

e4e:ua:a1n1ttu kanta, oli k1utl.JllAtta Joudlltt.u erUt.ä1n oai-

taisean t.ilanteeseen. 'f1r8DQlllllisten pa1nostoulalesta ent.iset. 

puol.ueet. olivat lek1canttaneet t.o1a1ntansa, ~t.a uut.ta l.u

ftltt.ua jArJeat.öIl a1 ~1tuka.1!IIl perust.aa. LUUlen, at.te1 r:uh

't1Daa ][ 0 !l 0 E'Ua uusta pl ta.en ollut baluaD&n a1oQostaa 

aitaan 1IILtta, TahTaa paolu.tta. BIfJ1en aulDmsa on lI.bell& 

bOTia, Jopa lRIImla1auuaa1llltUaaald.n kai 8U11n. on se1. ..... , 

etta. k&a1t78 Jid.en pao~ueen aop1matt~ude.ta .Tapc1S88 ~1-

... a olew.an halU tuata:pa811 GIl lllllteDJ't bart- Ja virka1u

pllre1stl.. ][ 0 !l 0 • IlaDri1l'tu1 o4otta.attoalll b7T1n ft1keuta 

tUcteeata. 8Il .. ltti __ ~oIltn1ll.. pl2r.t.lla ~7't-
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tävaksi ohjelman, jossa 011 kaksi perusajatusta. EnB1.mmA.inen 

kohta oli se, että keisari )(eijin luoma järjestys perustus-

1.akeibeen on japanilaisille pyhä, eikA. sItä voida koskea 

eikA. muuttaa. Toinen kohta. oli, et ta jokais en alamai sen 

velvollisuus on auttaa keisar ia voimiensa mukaan. Ei liene 

ketään japanHaista, joka ei pItäisi 1sämllaallisena 'V8lvol

li~utanaan hyväksyä näitä kahta mA.A.ritelmaä. HUomattavaa 

on, etta K 0 N 0, E ei painosta alamaisen 0 i k e u t t a 

osallistua m&n hallitukeeen, vaan hänen v e 1 v 0 1 1 i -

suu t t aan auttaa hal.li tust a. puolue! den o1.flll.assaolo 

siis sinllnsä ole Välttämätönta (sitä ei tosin suoraan sa

nottu) , mistä johtuu, että voidaan olla ilmankin niita. 

Toteuttaakseen ajatusta. etta on ol.tII1aBsa velvol

lisuus avustaa lceisaria s.o. hallitusta. joka kai8arin ni

messä hallitsee. on ruhtinas K 0 N 0 E perustanut "Li1 ton 

valtakunnsn hallituksen avustamista varten" (Daperial Rula 

ÖsistaD.oe ~sociation). 'l"oldon hienoin ravintolarakennus 

"Tokio Kaikan" on pari päivu. sitten otettu UUden liiton 

toimistoksi. Ruhtinas ][ 0 N 0 E on itse liiton puheenjoh

taja. Sitäpaitsi on liiton johdossa 19 tirehtöörlä. jo111a 

on apulaisensa 'l!8rk01tus on IIIJ'ösld.n pe-

rustaa. haaraosastoja mauaudulle. Lehtien JIILllcaan JII8laIaa. 1.i1t.

~ valtiolle 100 II1ljoonaa je.n1ä eli l.I.hEllllllin 1,200 mll

joona&. SUoaen ~. San teht&vana on val.m1staa Je tar

Id.stae. •• tulta1.a Ja laldehdotukaia, joita hallitus jättaa 

aille. sen johtaJ1ksl on otettu seka Jkalpuol.ueajatuksn 

kaJmaUaJia etu. ~ue_lI".n ~ asti oaalliatUDUta 
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henkilöitä. pUolueiden johtajis ta on siis tehty virkamie

hiä. keisarin ja hallituksen palvelijoita. TUl.os on siis 

oikeastaan päinvastainen kuin mitä odotettiin. Kautta maa

ilman sanomalehdistön toitotettu ~ieto Saksan ja Italian 

mallin mukaisesta poliittis ta 

eesta tietää todallisuudessa 

el.amä.ä vallitsevasta puolu

hallituksen vallan tuntuvaa 

vahvistumista kaikkiin tämän suuntaisiin yrityksiin nähden. 

lt 0 N 0 E on ottaessaan ohjelmaansa ajatuksen uudesta puo

lueesta itse asiassa t~panut sen ja täten ~hvistanut 

japanilaisen hovl- ja virkamieskunnan asemaa Iq'ösldn ar

Dl8ijaan nähden, joka on Dl8nettänyt sen. tuen, Jonka se 

helposti olisi voinut saada suunnitellusta 

muistaa. et tä K 0 N 0 E' n a1ka1san.pi hal.li tus oli pakoi tet

tu eroamaan armeijan kaDS sa sattuneiden erimielisyyksien 

johdosta. on luul.tavaa. että rt1meainittukin seikka on 

vaikuttanut bAnen kantaansa. 

Olan ruvennut epäilemään rtrkatoverleni vatuutte

luja, että lt 0 N 0 E mieluummin oalstabl aikansa ruo

sooris ten teosten lukElllis elle ja mietiskelylle , Ja että 

hän ollsi luonteeltaan erittäin passiivinen. Zoka tapauk

ses~ on hän mietlskelynsä ja paasl1rtsuuteDBa avul.la 

.alrätietoiseati Ja taitawastl johtauut erittäin laaJakan

toisen. sial.pollittlsc kyBJlDYksen baluemaansa suuntaan ja 

ainakin ~i8t~8ekal estlDlt kansalliss08iallstiseen malliin 

jl.rjestet,7Jl puolueen .uodoat.am1sen Zapan1s8a. • 

. Dl tie4&. II1atl. johtuu, etta K 0 II 0 K' t, OYd 

dMki D puoli toiau. pu. ta pl tellp1l. kaikkia .al1_ • Lehti8" 
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kerrottiin äSettäin. että kun päaministerin poilta saapui 

8UOri ttamaan asevelvol.1isuuttaan. o8ottautui etU kaikki 

kruunun univor.KUt olivat liian pieniä hänelle. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA· j- . 
• ••• h .................. . . .. . . .... . .. . ..... ....... . . .. ... . ....... . . . 

OSASTO: ............ r;/!._~ .. ... .. . ... .. ............ . 

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

._ ......... C..~ ....... ~ ....... l..~dF~··J1 ·~·~ ... :· .. ·~ .. :: .. ~ ..... ~ .. !L.: 

.......................................... _ ......... ~ ........ Z~~ ................. _ ..................... _ ...... . 

1~12 .. 17 y o . ......... ... ................. _ ................. ................. ............... ..... _ ..............................•....................•.•... _ ... _ ....• __ . __ .. -------.. _ .. _ -

• 



• 

• 

T 0 KlO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMÄ " :0 725 - 186. 

Tokio SSA 18 P :NÄ joulu KUUTA 19 40 • . 

VIITTAUS: N 

P:NÄ KUUTA 19 P :TTY n:o 

VIITTAUS: D .U .M. 1 9 

. Ulkoasiainm.1nis ted Ö LLE 
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raporttiansa n:o 50. 
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TL 18 : A 4. 
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RAPORTTI n: 0 ..... 50 • .. 
. ToJdo .. .. ssa .. 1.8. .. p:nä ... .J.~~"!? .... kuuta Ig .4.9.~ 

A s i a : ...... 1Jl.kQm1.nlJ?t. ~;r.J. ....... y9.3.~e ...... lU.'l'StTOKA. 

kansainVälis estä ~ilanteesta. 

Salainen. 

Ulkoministeri K Å T SUO K A. on äsk.ettäln jul-

la:I.lssut Tokios s a ilmestyvässä C 0 n te. p 0 r a r y J a p 

n1m1sess ä aikakauskirjassa artikkelin "~allman rauhaa kohti" 
1) 

(Toward World Peaee). Katson olevan syytä selostaa sitä, 

ko~a siinä on erittäin selvästi esitetty Japanis sa val

lalla oleva käsitys tilanteest a Kaukaises sa Idässä. 

1( Å T SUO K Å koaltettele e aluksi Jap anin Ja Kii

nan välistä konfliktia ja huomauttaa, että se eroaa viime 

vuosisadalla käydyi s tä sodista slina. ettei sitä aiheutta-

nut ballitsevien kunnianhimo ja ahneus tai perinnaiset 

mieliayydet Ja etuvastakohdat. vaan pyzid.mys päästä yhteis

~1m1ntaan Kiinan kanssa. Japani on Jo kauan koettanut 

vakaannn~taa Itä Aasian oloja ~la1sen yhteisto1mi~ ~~

ta. Kenraali TSHIANaKAISBKin ~1myksenä on altävastoin 

ollu~ J[1inan varuatuksla Ja la:I.nsallista voimaa liaUmlllä 

.ucla aikaan tasapaino .Tapanl1n nahdEll. seurauksena täsU 

on ollut. etta TSBLlNG on ollut pe.kol~ttu voimiensa 1111-

Jman lletaa.aan Japanlla1svastaista lI1ellalaa l11nassa. Ja-

JAKELUOHJE, " .... Iuohj.mall.ja: 

T.valll ...... 
Tavalll""n Ja lIaIk.1 _ .............. _. mlni. teriOlle. ... ... .. . . ........... ~!.al.JJ..Il~ .".. . . .. . . ...... .... ... . 
EI ulkom ........ tu ...... tledoltuk.I;~. 
EI uiko .......... uatukaen. mutta ulkoaalalnminl.t.riOn tIecIol-

tuUlln. 

".,.4. 
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pani ja Kiina pyrkiVät samaan pAamaärään, rauban turvaa

miseen Itä Aasiassa, lIlUtta niiden käsitykset keinoista miten 

tams. päamaärä on saavutettava, ovat ft.stakkaisia. Tilanne 

on edelleen kiristynyt sen kautta, että 'tal tiot, Joilla 

tai Jotka kuvittelevat itsellään olevan etuja Kiinassa, tah-

tovat ylläpitää a t a t u s q u 0' ta si.lU. val.in kuin 

vosto Liitto uskollisena periaatteilleen koettaa hävittää 

sitä levittämällä kommunismia. Voidaan sanoa että Japani Ja 

NEUvosto Liitto ovat sikäli samaa mielipidettä, että ne 

haluavat tehdä lopun s t a t u s q u o ~sta. Rilppuvalsuuten-

sa vuoksi Eng1lnnista ja YhdJSvalloista - Ja RanskastaJdn 

viime aikoihin saakka - Kiina tuntee itsensä toiselta puo

len sidotuksi kapitalismiin, DDltta ei ole toisel.ta puolen 

k7ennyt vastustamaan kommunlsmiakaan riippuvaisuuteDSa vuoksi 

Neuvosto Liitosta. Näiden kolmen -.altion ystävyydestä on 

~lut seurauksena, et tä ideoloogiset syyt ovat sekaantw:le et 

kansalnvUlseen etupol1t1ikkaan Ja täten yhä enemmän ltompl1-

soineet tilannetta. 

Japanissa elää suhteettoman monilukuinen väestö pie

nella alalla, m11cA pakolttaa ,hal.11 tuksen koettamaaD edisillä 

kauppaa, ea1gre:t.1ota.. y.m. samalla kun se yrittää kohottaa 

"stön elintasoa. JIltta läntiset auurYallat Ja _erikka 

0_10 joko kokonaan estaneet aa1grat1on w.1 ain.alcin suurea

U ra~oittaneet aitä ja. kohtuuttalllasti korottamalla tulleja. 

owat De kaikin WLTOin ~uttaneet Japanin kab1tystä. 

JlmtaJmr1an Q!,.,kaen rdJm1.su on sek1n oaaUaaa 

lwnUloll1nen eeur&us Wl.a.1aiata _nettelJta,'V01s ta. s_t 
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Uot. jo1öka omal.la politl1kall aan olivat aiheuttaneet Jl!l;Dt

&hukuon kysymyksen, syyttivät s itten ;rapanie: yhdeksän vaJ.

lan sopimuksen j a Kellogpalctin rlkkom1 sesta sekä a.iheutti

vat. et tä Japani jätti Jramainliiton. .uloiden tällaisen 

kehityksen rohkaisemana kenraali TSHIANG tuli saatetultsi 

siihen harhaluuloon. et tä hänen onnistuisi 'Valloittaa ta

kaisin J(antBhultuo. Nykyiset japanila1s-kiinalaiset vlholll-

suudet ovat tämän harhaluulon suoranaisena seure:ultsena • 

;rapanin ja Kiinan välinen ta1s tel u aihfll ttaa 

luonnollises ti -.hinltoa muillelt.i.n valtioille. etenkin jos 

nämä koettavat estää ;rapanin sotatoimia. Jos nämä 'Valtiot 

todellakin haluavat Vähentää sodasta aiheutuvia vahinltoJaan. 

olisi niiden koetettava parhaansa lIIIlkaan saada sota loppu

aan. Sodan päätyttyä niiden oilteuä.et tunnustetaan. Siitä 

huolilllatta koett avat useat val.tiot TSHL\NG'ille antamiensa 

aseiden ja l.alnojl:ln JIIJ.Odossa pidentää konflilttiä. ;rapani 

ei tahdo ri.ltaa .inkSSn valtion kanssa. mutta se tulee 

yoimalnsa mukaan. ltoettamaan estu. 1t1inan ltySJlllYltsen pltlt.i.t

taaiat& ~ttavat yritykset. 

Saksan .ta ltal.1an !n§l.antia _staan kl.J!I,llä so

dalla on ollut Ya.i.ltutultsensa ][aultaisessa ldässl.. Saksan 

b.7~et lDlglantla w..taan kl.Tf1lt JhI. ltiivaamm1ksi Ja. 

JDr11am Dgla.nnllle antamaa apua lla&tUn lakka_ta. 'l'U

l.aiat_ oloauhteiden w.ll1tesaa 0_10 saksa Ja Italia pU.t

~.t bakaa 1t8ellaan uud_ JBt&'W1Ln. jODlta 0.... De 

w1al.t. ~1a1a Jhcl8a8ll Jotta aaata1al1n aikaan uusi. JI.r

~ .. t,. l.aa.jealllll.a JOhjalla Jm1D _ta ne alkuaan 01.1_10 
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suunnitelleet. paitsi Yhdysval.ta1n tllhl.n asti antamaa tun

tuvaa apua näyttää siltä. että Englannin ja sen yhteistyö 

tullaan ulottamaan !löåtin Tyynelle ja Intian val tameril le 

saaoiDkuin eteläisille urille. Sitäpaitsi on byvln mab,dollis

~. että Yhdys'V8.l.tain Ja nnadan valistä sopimusta tullaan 

täydentämään sopimuksilla AUStraalian ja UUden Seelannin 

k.anssa. TIUl.aisten olosuhteiden vallitessa. käy myöskin l.ä

heisempi yhteis työ Saksan, Italian ja J'apanin vtUillä väl t

tämättömäksi. Tämän yhteistyön tarkoituksena on estää nykyi

sen epäJärJestyks en leviämistä muiclen -val.tioiden väliintulon 

kautta joko Kiinan konfliktiin tai. Europan sotaan. Sen 

pulli sena pUmllA.ränä on pysyvl.i s en. rauhan aikaansaaminen. Ne 

val.tiot. jotka ovat siihen tyytymättömiä, ovat Juuri 

Jotka OJDBlla poli tiikal.l.aan ovat sen aiheu.ttaneet. K.lm uu

den pa.ktin tarkoituksena on saada aaaan uusi Järjestys. 

on ainoastaan luonnollista, että tyytymättöm1ä O'V8.t ne, jot-

ka pltä~t nykyistä s t a t u s q u 0' ta edullls eua 1 tsal-

leen. JIIltta tämä on juuri se, mikä on tehnyt uudl!lll. jär

Jestyksen aikaansaamisen vUttamattömäksi. Breh~ suuresti 

kml sanotaan, että Itä Aasian uusi Järjestys tietää aitä, 

että J'~ ottaa Itä Aasian monopool.1kseen. J'apanl tahtoo 

pl.1nvaatoin, etU poistetaan YOimaanpc.nut rajoittavat JIIU.

rI.l!m et kåuppaan, wolllllluteen, lUkenteeseen y... DIJld_. 
Ia aaetetaan J'apaBi tasa-arvoisekal muiden ~tlo1den kana-

a.. lJU4en JArjestJka- lopullinen pl.Slllaärl. tahtaä Y1el& 

plt--'U e. Se arkoit taa ]m1kk1en Itä ~ian klmao~ 

oikeuksien ~1öud.8ta ,ta IL11den bJYinvo1nn1n e41sUa1a ta. 
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Itä AaSian alueita on kehitettävä sen 0 .. i e n kaDBoJen 

toiveiden Ja pyrkimysten mukaan. ;rapenin tarkoi tukaena eI 

suinkaan ole vallata alueita ja eksploatoida niiden väes

töä eurooppalaisten Ja aaaerikkalaisten m.ll.in lIIIlkaan. 

nin ~koituksena on päinvastoin vapauttaa Itä Aasian kan

sat imperialismin kahl.e is ta, ulottaa niihin velJell.inen 

kaus Ja täten toteuttaa. "the benefits of oo-existence 

QQII8)n prosperity" • 

nrjoituksS1..8a lopulla Jlinisteri 1( J. T SUO K ... 

sanoo haluavansa painostaa, ette i Japanin osallistumi.nen 

paktiin Saksan Ja Italian. kanssa tieda. m1nlåI.änla1sta osaJ..-

listumlsta sotaan Ja asettumista vastakohtasuhteeseen mui

hin valtioihin nahden. ;ros eivät ne va~tiot, Jotka eivät 

nyicJIJ1n osallistu sotean tai ;rapa.n1n Ja. Kiinan 'VUiseen . 

kontliktiin, eivät sitä vasta.isuudessakaan tee, on ;rapani 

er1.ttäin iloinen 'VOidessaan J'lläpitU hJ'Vlä suhta1 ta. nii

hin Ja. yhdessä n1ide kanssa. Jakaa "ts.man alueen luonnon 

ant1m1a" (the blesslngs of mt\ll"8 1n tMs raglon) • 
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.. !r .. O .. K. .. LO _SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ····51 ... . 
~9. .. ssa .. ~O ... p: nä .. J.q~.\1, .... kuuta 1949..~: 

As i a : _ .. ;rapanUa.1s.~Enäl.ä1s.et. ..... _ ...... . 
I / , y / 

....... De.uycttalu.t-a. . ................................ _ 

Niinkuin obn lI1n1steriölle ilmoittanut kertoi 

ulkominis te rin apulainen 0 H A S H I Jo useita viikkoja 

sitten minulle, että Japanin Ja Venäjän valisissä neu

votteluissa, jotka tarkoi tta vat näiden maiden välisten suh

teitten yleistä järjestelyä, oli ilmennyt suuria vaikeuksia. 

OHASHI ei kuitenkaan balunnut antaa minkäänlaisia 

toja neuvottelujen yksityiskohdiista. Ollessaan suomen itse-

DäisyyspäiVänä luonani Japanilaisille ja suomalaisille jär

jestämälläni vastaanotolla 0 H A S H 1 san.oi minulle, että 

Df.R.vottelut VenS.jän kanssa oli va t keskeytyksissä, sillä oli 

osottautunut _håottomaksi pätlStä yksimielisyyteen • 

Olen. voinut todeta, ettei diplomaatt11cu.nnassa tie

detä JI1.tään Deuvottelujen yksityiskohdis ta. Kenraali OTT 

on luullakseni ainoa, Joka ehlc8. niistä jotain tietäisi, 

Jatta hän potee bantotulehdusta Ja JllLkaa sairaana Yoko

bam.an ~a1n~sesaa aa1rashuoneesaa.. saJgsan ambaasaad1neu-

voa, JII1n1s terl.. B 0 L 'r Z K, JODka lUODa kävin keakustele

.... a asiasta, a1 ~tunut ole~ selvillä DaUSotteluJen 

JAKELUOHJE. J ..... uohj ..... II.j.: 

T .... III ..... . 
T."allI ..... j. 11aIka! ............ ..... .. mlnl.tarIOlla. 
EI "Ikomauduatu~ t1edolt"kalln. 
EI "Ikomaud...w.-, mutta "lkoaalalnmlnlaterlOn tIedol

tuUIIn. 
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;yksityiskohdista .). oli sitäpaitsi erittäin varo'l8.1Dsn 18u

suinnoissaan. ssroin kuin usell1U11l t vlrkatovereis tani lausui 

hAnkin arvelun, että Kiinan kysymys olisi se. joka ensi 

sijassa on aiheuttanut n~votteluissa syntyneet ~ikeudet. 

Käydessäni Italian suurlähettilään 1 N DEL L 1 n 

luona, ei tämä vielä silloin tietänyt, että neuvottelut 

olivat joutuneet keskeytyksiin. HlLn sanoi luulevansa, että 

pA!.syynA tähän olivat pikemminkin Venäjän ja Japaniri vas

takkaiset edut JlImt§ukucssa. Sahalin1l1a y.m. Rajan määrää

minen antfsukuon ja Mongolian 'Välillä on samoin erittäin 

Wl1kea kysymys. Venäjä on luultavasti esittänyt joukon sel

laisia Wlat iJm..Iksia, joihin Japani ei katso voivaD:la suostua. 

1 N DEL L 1 arveli. ettei pU.syynä 'l8.1keuksiin ollut K1i-

111m kysymys. Sopimus etupi1reistä lt1inassa olisi liian epä

määräinen ("vague"), jotta. olisi uskottavaa, että 'Venäjä 

panisi pääpainon si1hen.. Venäjä, jolla on ollut suurta me

nestystä Europassa, 'laatU varmaankin jotain kouraantuntuftIJlM 

paa. 'Vaikeus löytää Jhte inen pohja on ennenkaikkea siinä • 

että ainoastaan toinen sop1muspuoli, Japani, tällä hetkellä 

katsoo VlUttamattä tarvitse_IlSa sopimusta. VenäjllJ.l. e1 ole 

mitaAn syyti. l"apanin eduksi luopua ~at1muksistaan. 

1 Ii D B L L 1 huouauttl e.delleen a11tak1n, josta 

koko Tokion. diplOll8attikunta nayttäa ole_n yks1lll1ellnen, 

että ~apanl on takt1ll1s8stI erlttatn huonoetI hoItanut 

IqaJlll;Vksessl. ole'BJl asian. UUsi g)skon&n nimitetty suur-

1.Ibattlläa, keDraall 'f & 'f 11: Jt A W A Ja. .Japanin •• __ 1 e.b.-

41atG ael.1tt.hat laualUlllOIsHan a1'Van lUan lrmokJre •• t1, 
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.rapanin entinen po~iti1kka oli ollut väärä, ja että maan 

etujen muka1.s t a o1.i saada aikaan hyvät ~it Venajän kans

aa. mten llm.oit'tamalla Venäjäll e , ett.ä T A TE K A W A n 

nimi tykB en. tarkoituks ena oli jär jestaä Yäli t san kanasa 

Japani heikensi aBeuaansa Venäjään nähden. 

Ne.nk1ngin bal.lituksen tunnustaminen Kiinan ksnsal

l1seks i halli tukseks i ei luul ta'Vast i myöskään ol.e ol~ut 

omiaan helpot tamaan sovinnon aikaansasis ta, Yaikkakaan tun

nustus ei sinänsä tiedä mitään tosiasiallista muutosta Ja

panin politiikassa. 

Japanin sanamalehdistö on ollut kirjoittamatta 

votteluis sa 1J.mennelstä 'Vaikeuksis ta. Toissa pii VäDä on 

)1 i "1 a k o-lehti jul.ka1.s emassaan artikkelis sa kosketellut 

.rapanin ja Venäjän Väl..ls1ä suhtei ta. on syyt.ä kiinnittää 

huomiota siihen, koska sl1na ensi kerran pitkästä aikaa 

kehotetaan varovaisuuteen Venäjään nähden. "Japanin kansa", 

lausuu lehti, "on nykyUn 'V8l.m1s. unoht8llllan pohjoisessa 

sUUDllassa tapahtuvan kehityksen, huomion ollessa kokonaan 

k11ntyne8lll. .rapan1n ja .Ameri:1kan ~isiin suhteisiin ,ja 

e'tel.a1siin probleamoih1n. IImet e.rTel.evat, että kolmlli1ton 

.ta .mumkaikkea .aksalais-Tanälä1sen lähentymisen seuraukseDB. 

on oll.ut, että nptnln Ja VenäjäDldn suhteet O'Vat tul.l .. t 

J8ta~lislksi, .utta tällaista kasitysta ei "I'Oida katsoa 

hJ"I'1n perustellu:ksi ja sillä '9Oi olla 'VU.rell.is1ald.n seu

ra .... ktda. Beu'YOSto111tto, Joka samo1Dku1n ninakin, on 

npaaill -..puri, on a1Da a1h8llt'tanut .ille 'Vaikeuksia .eka 

po11itt1..... etta .otilaallisessa .uhteessa. Y&1kkåkin ul-
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korudsesti rauhallis ia, eiVät ;rapan.in ja Venäjän suhteet 

niiden Välisen sodan jä1keen ole milloinkaan olleet avo

mielisiä ja ystäVälli s iä. on liian aikaista kun luullaa.n, 

että nämä suhteet olfsivat muuttuneet senvuoksi, että So-

viat jos sain määrin tukee akselivaltioiden pyrldmyksiä luo

da mailmaan uusi järjestys. Neuvostoliitto solmi tosin ;ra

panin kanssa Nomonhan'in Välirauhan ja ulkoasiainkomissaari 

:M 0 L 0 T 0 V p.i ti kerran japanilaisys täVälli s en puheen J 

mutta tämä 'tapahtui s illoin kun Venäjän pllRmsaränä oli 

saada takaisin länBirajallaan menettämänsä alueet ja sille 

oli tärkeätä ylläpitää rauhaa itäisellä raj all aan • . Europan 

sota kehittyi Saks alle edullisesti ja Neuvos toliitto oli 

tilaisu.uiessa sa.8llll.an takaisin SUomessa, Baltian maissa, 

puolassa ja Bessarab1assa menettämiään alueita. Sovietin 

arvovalta on nyt huomattaVissa M\iStan.neren rannoilla, TUr-

kiasa sekä lran1s sa ja IO.'emJ. luottaa voillaans a. Japanin 

ja Saks an muualla käymät sodat autto1vat Neuvos toliittoa 

saa~ttamaa.n sen nykyisen asenan ja arvoftllan, va1lcka 

Neu..V06 toI li tto näyttää unohtavan tämS.n tos iseikan. On Väl t

Umatöntä varoittaa japanilaisia viranomaisia s1.itä, että 

jos ;Tapani jatku:vasti osottaa. venälä1syst.AvalUsyyttä, se 

'WOl Johtaa levottomuukslin pohjoisessa. VenäläisJll tavallinen. 

II1ellala l'apanissa Johti japan.Uais-nnälä1sesn sotaan. 81-

dI.n e1 ollsl alllo1nkaan unohdcta'ft, että lieU.vostoll1tto 

D:11nku1n .Tapan1ldn koettaa p.usta '!'nDen ftl tllllBre.n johta

ftlm 1 w.l tiokB 1 ... 
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Siitä huolimatta, että neuvottelut tallä het.kellä 

ovat keskeytyksissä, on hyvin lII8.b.do111sta, että niitä lcu1-

tenkin ennen. pitkS.ä ruvetaan uudestaan jatkamaan. Jllnnitty

nyt tilanne Kaukaisessa: Idässä ja Bal..lcanilla puhuu sen 

puÖlesta. että Venäjä ja Japani kaikesta huoillllatta sit

tenkin koettais ivat Wlhvistaa poliittista asemaansa: kysy_ 

myksessä olevalla järjestelyllä. 


