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Herra Ulko&.ialn.tni.terl~ 

bnnioitta-.ll11ai.n llbetln 'elUe, Herra 

Ulkoa.ialnadnl.terl, oheenliitettyinl 'ka~~aletta 

~nkaran.lbety.tGn raporttia jo 1 

fUrkkilai.ta -.aro-.aieuutta. 

Ottama -. •• taan, aura llini.terl, tl6-

'elll.e. kannioitukeenl -.akDut ••• 

Herra Profe .. orl Bolf • 1 t t i • !, 

...... Vltoa.ialnaialeter1. 

Hel.iaki. 
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A s i a : hr.ltkil.,aiatt... . .. T.aroy"i.lP-.llt t@. • 

uaeaati maininnut täklU!1.aen mielialan aak_laina.ta1auu-

d •• ta. aamoin kuin aiitl, että a. Tallit.~. niin hyYin 

Tiralliaia.a piir.i .. l. ~in n... 11ai.en mielipite.n te.
kund...... Olen IIWIS.kin lausunut käsi tluen, .tU. .e to

dennlk5i ••• ti johtaa juuren_ maailman.odan aikuiai.ta ko-

k.lII1kat.ta. 

~otten sanoisi TihamieUan. 

ke& .alt ... la1.t.. kohtaan. illlun.ina kuukau.ina olen ~ outu

nut haTut •• lII&&n uaeit .. , TlIliin 111!ttITilkin .en u..a.
a1._oto~... Äntaakaani tletl jonkinlai •• n kuT .. n .e1.iatuoa 

-er!i+'1 esimarkke~l. joakin liian tllllC5in t!,ytl1 joakin 

Terran poiketa raportti8D taTalli.eata tll11.tl~ Ä....... ke.lIlll jonkin auaa IllII:on_11 _ 

_ Tilalla ]lo.porin runalla, tuli.. kerran P11'.tJika1 lou

naall. T. p~.1in 1\1.0 Su-a ke.IIaIIb ...... d11n. S.n kulu .... 

aOT1raaa., .tU. ..it1 T. Pap8D t.l1.1 jonakin pIiT"I, jo •• 

"'AKELUOH"'E: 

~ ...................... ........ ... _ .. ............ ... ...... .................................. - .. 

Ii t1.40t.tt .. Taka1. 
.....•........... ............................................. .... . ..... .... -... ........... . 

.. ..................................................................................... . 
UB. : A • . 

.... k.luohJem.lI.j. : 

T.vallinen. 
T.valllnen ja 1I.lkoi ....... mlnllt.rlOII •. 
EI ulkomaaedultukoen lIedollukalln. 
EI ulkomaaedultukaen. mutta ulkoallainmlnllterlOn tledol

tukalln • 
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ta tarlcalldn puh.lilU.... .opidllllle. k!3nniUe huTllall •• 

30nka &1.u ••••• n. aikai •• lUin K@7Ptin lhecl1Te1Ue tuulu

neena. liittyy er1nllid! hi.tori&.lU.ia lIIli.t03a. Jonkun 

pl1Tän kuluttua pyy.imme ROUTa fosan'ia ottamaan puhelun 

lieiti T. P .. pentiU. 8opiak.elDllle k!3nni.tl, sU.. hän ... t. 

tui o18-.an .1110in ulkona. Parin pMTln blluttua tie • 

dn.teltiin poliiein taholta Tosan'eilta .. ROUT" on aak. 

aalai •• yntyinen -, m1tl auhteita h.iUA on Sakan aa. 

b ..... 41in. Plltimme nM.A olo.uhhi... luopua kutsu.ta 

310 ti.ih.n k!3nti 3M. f.pahtutmt o.oittaa kuitenkin •• 

• innlkin, ett!: 3.~n aab .... 41n puh.limet OT.t TalTonnaa 

aluein. 3a toi.ekai, ettl ko.k.tua turltlt1lai •• Ua taholta 

Ulb ... a41n kan ... harittU epllunlo3a. 

Yii .. kaimainit~ haTaintoni on eykeTn kulu.... .... 

nut TahTiatu.ta .. nDra..... I&1.lte.t. plltU.n OTat D1kk1 

lUl.t,.t~t tUlli Tarain tarkan aalai .. n TaJ. '1' 0 nnan alai.i. 

aa, 30nka t&rk01taka.a on ei &taoa.t.... ..I'at. llh.t, ... 

t~3.n 3Aa_te aaIlhUa lakean ......... 411n. Taan ..,0. 
-.&ta .elko kunkia h.IlWlSkohtaiaiata .,.p.Uohta 3a anU

p.Uoiat. IITqi •••• 1 kOlllliltti.... Il6ttll .11 tl, ala 

41pl .... ttikanta oli.i tlalll pel'Rat.ell. l.okit.ltu tal

t... lail'1ia: akaala1.,atlTlll1ai1n 3a l11ttol.hy.tITU_ 

11 .. 1n • .uoaat .... TU .. b1a1niUa3.a lIan ...... ,keU71-

n_ tul'kkila1.ft _0 ",apaaeU 8nnatella. lIIoh1n 1 .... 

hat,atlSn t.holt. on .. ill. kel'l'ottu p&l'1.ta haiti ko.t._ 
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va.ta tapaukle.ta. joi •• a heidän kan •• aan •• um.tell.id.n 

turlclå.la1eten perheid.n on tB,yt,yn.vt lop.ttaa Iran.akB,yainen. 

lUUn ilmeisGati .envuok.i, ettl BIlotain asiainhoitajaa tlll-

11. Herra TBYBERG'iA pidftAAn aaka&lahllli.eU .. nl. xanean

.du.taja ESJOm1 in perb ••• 1 - hAn on naiJlli.i... co.-

lai.en kan"a .. on meille vahvi.tottu oiteakli viran_ 

omai.ton Q3tt.mm1n varovaiauu.I,yi.tl a •• ttavan •• teitl ,yk

.it,yi.ten turkkilai.ten piirien seuru.telulle lakealailm1 •• 

lieilll 1 Ahet,yet 5iell , puJIumaUakaan tllllA a8llvhta .ak. 

aalai.i.ta p.rh.i.tl, ko.ka pelAtAAn '111ai •• n ko.k.tuk ... 

kautta 3ak.an Amba"adiin loutuvan ti.tola, ~oita linn • 

• i ole tarkoitettu. 

B4.Ulkll'rottu ei kOlke viralU.ten turkldlai.ten 

piiri.n aahtautumi.ta 1 Ah.t,y.t 61hin. •• .ivAt ainakaan 

toi.tai •• k.i t.e kan •• akB,yai •••• IAn .rotu.ta eri lAh.t,y._ 

t~len vllillA. ~~.kAAn ei viranomai.ten kannanotolla 

ti.t.ntAAn 01. vai kutu.t a 41plomaattikRnnan ke.ldnAi •• eu 

kan .... kA,ymi ••• u. 
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Horr. Clko •• iaiu.1nioteri, 

KRnnioittavimm1n 111.h.tll.n 'eilie, Herra 

Ulkoa.iaiu.1nioteri, oheeDliitettlinll. i kappa-

BO&.Yllimeren tilant.o.ta . 

• a. lotatilanho.ta .1IIani ••• a. 

Ottakaa " ... taan, Horr.. Mini.bri. t83-

'olli.on kannioituk.eai "akuutu •• 

(/Ia·-/~~ 

HorJa Prof •• ol'1 lloU • 1 t t 1 • S, 

h.M. Vlko .. ia11l111..1eter1. 

B • 1 • 1 • k 1. 

UI: 10: A Ija. 
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'1kQ.118eu 41p1o ... tUiIlnnaa ll1tto1aia1.1hhtl 1 ..... 

t,.t~1.tl Tt1.. pl1.1.1 .. am1 •• 1 ti.toJ.n .. kaan azT10ilaaa 

• .U •• I tilann.U .. TI11MI'.1l1 .,qllll • .u ........ U; 

• 

o. t04 ••• 1k~1.tl, .ttl .ngl .. nt11ai.t.. hJ8kt1J. ~ .. t • 

•• r.h~oh_fJ'1taee.. ~.. .ttl .. _ .. uin onni.hu, ~o. •• 

pitU ••• taJ'koi1;uu.n_W ..... , •••• ~. t .. i ..,~ • .s.. t,5II. 

tll U .. Ualah.t kokon .... n .10' tll1tl J'&nuolta. 'Itl kI81. 

t,etl p.ft.t.ll.... .cnanet1; Qlt#.JW1 on tllllll .. an ••• 1 

_n.ttlll3t ... nglt.1 ~ODhn.laa, ... hn.iDa ~a .... nittu •• 1a 

.. al_na.kI •• aJ'_1J ... t ..... , --.11a m1n '.s1antllaiet •• 

tappiot OTat .-t •• 11h_ .1Ia.h.t. Tiell _u_pl, "t.l1 • 

lie •• tt. o. ....1 ... , .otataJ'P.14.. ~a 'l'11a1lt_ .&J'aeto~ _ 

_ •• t,.. .U. hJT1n 1I1.eJa1.tIta, m1n _ter1aal.l. t-" .. ta.1. 

a.. 0. 1taliall. .J'1ttl1. ."1aata. ott.... _0111 ••• , ettl 

___ ti. ~ta piin.ta ott..... .allit... T1l1.... '''1 

aJat •••• p1l.tlla Q1Ift ... Uh •• Ilta. oU.1 .....u ... 1Dl. 

~.ttu~a ~_kkO~. ".. ,ntett, 1I11111a ta.al1a _ttaa. -s. 
1 .. 81. lal.aeto ... 1, Aflikalaa 010Ti.. 1tal1a1a1.t.. 1 •• , •• 

JAKELUOHJE: 

nl: At. 

J.k.luohj.m.l"j. : 

T .... III ..... . 
T .valll ..... j. 11aIka! ..... ..... . minlaterlOll .. 
EI ulkomaaecluaio*aen tlMollublin. 
EI ulkoonu.luatukHn, mutta ulkoulaln",1nIatwWIn tIedoI

tublln. 
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T01men he1kkoJa h,y6kkl3kalll lumunoUaaatta. rauha ••• 8&1. 

11.tua kaupllDg1n pommitt&m1 ••• a. 

~.lllm&1n1t.ea1.8&ai p11re1 •• 1 ~ann.tlln kJlll, .ttl 

1tal1alai.1a mlJ.tuke1a fr1pol1n ~wmn&1la .4.1leeak1n ta. 

Pahtuu ~gl.aD1lin l&1ndon TOi_tta ai1t1 kokoDaall •• tU. 

MRtta tai.t.l.Tana T01-.na kat.ot&&n italian laiTado. • •• 

n.UIn •• n llerk1 tyka.nel. S. ei. lyhy •• U 8&ao.n u.k&l.la_U 

.tllntyl tuk1koh4i.taan. T.4.na1ain.n .ota YIl~.111 t ... 

on tlhla IDenn ... 1 ollut tulokalltaaD Tarei.n TIU •• rk1tyuel. 

lbta. ll3a •• 4r1au..relll Tlitetlln englantllai ..... 1kal.a1 ... 

lahaeton ~kJlln TalliheT&n. Jo.k&an niUtl e1 riita aluE

.1& .ikl a1l1aa yhtl~ak.i ... n patrull01m. •• en. Yhhal to41e. 

taka.na tletl p14.tlla lum1eten UII&a1a&ll _tkaUa OU.14 .. 

1tal1a1a1.ten kalJ.ta.l&1To~.n upot1lkeia .. kah4.a T1I.e 

Ti1koa mlu.... 7 &lu.t .. 

K.ll •• a tahot.... alh.1 p11r.1.1. .ttei sakea T01. 

• Taikka halu&181t1a. Idlllla _rk1tenlaUlI taTalla ltal1aa 

ta1.t.l_a __ anUa T .. t.... ~ot.a &1noa apa. alukl •• 

T0181 uw.a, oa U.TOi-.pa. f ..... Ua.a kob.. oa ad. 

teat1. 0.o1ttall1lt, .tte1 U.TOialU.a T01U 8&aottaTa..t.a._ 

1'- h.~'a ..... Ia I1I'U 1, .. tikka .1tha arta ... 11 • 

• 11_ a.at.... .UI ~o DTIb.. _ath .. 1 tt&11a oa kO_ 

kODMa ertet.tt, .t.fl'1ana, .aetett,11a 1Ia1kt1 11111.. ... 

401li._ua_ Rlt.r.UL 
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lota ~lban1a"a ~atkRu xrolkan .. 0140n meno.t,koou 

_rkoh... tl1111 alotaan ~o u.koa, otti xrolkan 10puU • 

ounl.tuu t,öntll ttall. ..roon. Olon tl1antoo.ta .... ut 

.eu~Tla tioto~.; 

non. 10EakRnn alu." oli ita11alahton ~ookko~en 

alib'I Ubaai ... a, oriko1a~ookko~. 1.lDmnottaatta, korke1. •• 

t.an 11 41Tioi 0 0...... • •• 011010 plätett,1 b,ökltl ll1ao. 

tottUa ootu edoUlnoial ~a .on aliaa1..ta .ourann.1Da 

TUtkoiaa Älbaaiun Jmo_ttaT1. llelTo1aia, niin .ttl U •• 

li&1.1.ton ~ooltko~on TUTU.. aoo.1 21 .1Tle10oaaan •• 11 •• 

tl OTat kr.ikkala1.ot ~o p,örol8t1 ottaen tubona •• t n.l • 

~I, .Ubon lu.ttuina De 11.000 n1lk1a. .T11~.111 01101 ta. 

aI1l _kun aih .,qlla 17 iiTia1oo.... xr.ikaa u .. i. 

~.11.. ~oaka ai.aTahTu.. 1100... aiuak11l 400.000 riat .... 

ulpo1ai. ~ooltko~a. 01 al1ll oUo. olo ot...... aitl .. 

l1iToiaiat. T •• tU.t.~ ... , olkoollp. otti .0 elakl on ,.. 

ro..s.1l Taft.totta. aona11 ._ai~ - Tl1totll1l ~ • 

... t&Th_ olaTat U.4nkia ••• T&bTletaTat - .. b'aik-

JAKELUOHJE: J"'eluohJemallej.' 

T."am....,. 
T.".m...., ja lIalkai ... . ... . ...,inilt ..... " .. 

............... _ .......... ~~~.!~ ... _ ........ .................... . Ei ulkomaaedultult.... tlecloitukalln. 
Ei ulkomaudultuk_. mutta ulkouiai"mlnllterllln tIedoI

tukali". 

UI: 1: A" 
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kal~aias& joukoia'a verrattomaati parempi. 

Kreikan kannalta helpottaa aotatilannott~ .Ubaniaa.a 

suuresti so, ettll Adrianmeri ei enäl! ole !talialle 1111. 

klllin ID&l'O olausum. Pllinvaat oin on elllllmaan avuatua Alba-

nia.8a tai.televille joukoille tullut 

!talian laiva .ton tultua pakotetuk.i 

eri ttllin vaikeaksi 

v!l. tUmll1!n koht auksia 

Ingiannin laiva.ton kan •• a. ~reikkalai.ella taholla tOivo. 

taan tllmlln vuOkai, ettll avuatu., niin hyvin sotilaallinen, 

knin elintarveavuatu. vllhitellen tyrehtYi aiin! IIlllärin, et

U. italia.laiellle Jou koille Albani .. aa käy yh! vailr:"lIIDak_ 

.i tehdä tehokaeta va.tarintaa. KreiJcan amba •• adi .... tUlli 

ovat lopulliaen voi ton toiveet enureati kaaTaneet viiae 

viikkojen mlu ...... 

.Kl1itenld.n a.karruttaa heitl, mten turkkilaiwiakin, 

k,vs,vIl.Y. halu&.ako j.. Toiko Sake.. rat kaiaevuti b],la ~ bio. 

ni .... a halian avuqi. ll1k!l.i Olen voinut tehdl havaintOja. 

pidetAI!n ai U. .pltodennl.klShenA, lumunott ... tta Uaavoima • 

apua. Suorin tie oliel BIlIIIanlu j.. Bulgarian kcUa. -Ua 

lak_ ti.tO, .tt! !Ilrtki .Uloin Oeal.li.tuu .otaan. !talla. 

valkankaien TUokai .e el kaitenkaan halunne saada !Urkkilo 

viholU.ebeen. joUei .UU. ole auureJll)la nunni tellllia II_ 
heta ... 1 idA •• L 

lla1nitaen tAa.1 ,hte,4e •• I, ettll h.uvallan Pre.U$nt. 

t1 näIt! ~o !l'Ilrld.n kanall1.pl1Tb ,hte,4 ... 1 jlrJ •• tet, ••• 

illuvi.to..... oll.n kalkin t_voln _uten ,at!vllllne. T. 

PU.'iUe, lopukd _801 hlD.Ue ~otald.n UhAn allnR.aa, 



• 
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Mnistakaa, jo. yritAtte sekottaa Bulgari a sotaan, aaatte 

tekesistA meidAn kanaeallllDG. Sain tAaln t8ysin luotettaTas-

ta. lAbteaatll. Tuta. hll jattain muUa. Yhdenllllkainen tldn 

kanssa on TUr~n hallituksen auurlAbettllAa BAP~tin 

ta ~oikan hallitukselle tekemA ilmoitus, ettA Turkki ~o

Jaa Xreikan koilli.en rajan. x ) ~ImA ilmoitus lienee tapah

tunut jo jonkin aikaa b'eikan ja italian TAlisen sodan 

pUhJettua, Taikka vasta nyt olen saanut son antenttisesti 

vahviatetuk.i... Saksan avuetuemahdollianutta JugoalaTian 

kautta Italialle Albanias.. pidetAAn Tilill ä oleTien, miltei 

tiettBmion vuoristojen halki k!ytAnnöllise.ti ottaen mahdot-

tomana. 

J,lhinnA e4eU Amalni ttuihln soi kkoihin, saa.mila1l1 tie-

toJa yhdistAan, perustuvaii kreilckalaiset toiTeet aiitA, 

ettA heidAn onnistuu karkoittaa Italb. Albaniasta. Omasta 

puolestani en sitA pidA mahdottomaDaA 

x) Oikaissn tA.. .uate •• a _laslhkaeni .0 4. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Horra U1koa.1a1DDdni.ter1, 

bnn101 ttavll111111n 1 äbetAn TelUe, Herra 

U1koa.lal_~ni.teri, ohooaliitetty1nA 'kappa. 

letta Jo.akaraa .. 1Ihoty.tlSn rap orttia • 0 .~ 

Ottakaa va.taa_, Horra JUnhhn, ta, .. 

4011i.en tDnnloi tukeen1 vakuutu •• 

Hor~ Rroto .. orl Bolt • 1 t t 1 _ 8. 

Illo._ Ul koa.la1aa1aiehrt ~ 

H • 1 • 1 _ k 1. 

UE '0: A I/t. 
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ja .... fuz-kki. ... 

X:erMu alelllP&na yhte. kuulemani ja nimtel.a1.aai 

tUlli ou Tii_ aikoina yh! TahTi.tunut .e käaUy. 

ettl .nteell1aen tyydJ'ttbä.tl taloudelliee.t& yhtai. .toiad •• 

8UTO.toll1ton TIlUl! huol1_-:: ta. a1tUn 

pOliittista yhtei8J'mmärryet ä .i _i4.n Tllilll ole Toito 

_a4a aik..... Kon.t, it •••• nn ehkll. TlI.hlanoi.et .eikat 

Tl1ttaaTat tl!.hän. . ikajärj •• tyetä ellllrataQ81lI aaiDit.eu ta.. 

ei euht •••• a .neinnlkiu. ett! B~Toetoliiton uhkaTaatI~e 

~Iall. Be.earabian ja BukoTInan ~hteen ann.ttiIn sak

aan .Utä etukU •• n ttetlalttL 5&Il1010 Taltauk.en ulottaa1. 

_tv.attn a!Arll3ke1!, jotka e4eU.vttiTlt alu.luoTUtuk •• n ra. 

jat:.1 !oU&Tan pohjoiahaaran. B8RToetoliltou otte.t tle.1 

BRht..... .iT!t T&raaanta&n 01. mi.llyttln •• t sake~ !lIll. 

kahotaaak1a .UU llhinl johtuD •• , .tu su.
li ••• ti Tallaa.at Ba .. uiau 5ljl1lht •• t. 

t oin.n .. rkk1 poliitti •• n yht.i~Arryk •• n puutt.esta 

JAKELUOHJE: 

................ ......... ~!~!.~!'-~~~ .... - .... . ..................... . 

UK" II • • 

Jakeluohj.mall.ja . 

Tavallinen. 
Tavallinen ja II...... .. ......... mlnl.terlllll •. 
EI ulkomaaeduatultaen tledoltukalln • 
EI ulkom .. edu.tuk ..... mutta ulkoaalalnmlnletwlen ttedol

tuk.lln. 



• 

• 

• a • 

on miele.tllnl 81inll, ettll MDLOTOV'in Tierailua Berlin'i .. 1 

on .eurannut hiljaisuu.. Mitll k,y83~k8ill nlli •• 1I k •• m.t •• 

lui •• a lieneekin k08keteltu, on ilmei.tl, ettl l htei.,..lr. 
rl.tll ei ole _avut.ttu. 

~aik.kein sel TillllDin o.oittaa mi tonkin tilanne Bulga. 

rl ••• a tAmIln lhhi 8,YlllllArrlk.en puutteen. S1ellI1hAn Sakea ~a 

BenTo8toliitto tllll! h.tlcelll tai.tehut ke.kenllAn va1mtu •• 

Talla.ta. viimek.imainitun voitta.... vai ' tUealaa. Ol.n .rit. 

tl1n hlTbtll l!ht ... tl ..... ut IamUa, eUI K:omintern oliai 

antanut bulgarialai.ille kommuni.teille kategoorieen oh~.en 

taietella na.iemin va.1mtunal t.... Tutun Bulgaria •• a. !hlln 

vaI tataietel1l1l1l Tiit ta. li.lkai aena SOBOLD'1n Tierallu 

a.f1a"a Ja vutaanotto Ianinga. BOBtS'in luona. _.ota ••• 

voetol1iton Sofian llh.t,etan p.rust •• llin.n uudistu •• oa tie • 

...... aUeå1.n v1h~.11;I, _tta ~o e4ellllanotu.ta pUtell .. 

ei .... ttan. olla aitlb .plti.toisuutta ai1tl, .tu sakean 

~a ~suTo.toliiton vllilll ei ulk,ylllln olb ol ..... a pOliittle. 

ta lht.l~rletl. 

fapaaiu .Ue. holan tlkllln •• n aurllh.ttlllAn 10. 

mr.n0J:t. ~a oti. nbl Q'q-.,-k8.t puh.ekei. HAn kertoi al. 

nuU. .Ml1'&&vaa: HIIn.. luu 11 aQeen tavoittel.. IIt1'LBK lrJ1,11 

suure.ti po111tti.ta lht.l.,.a1rrletl S!1L!B'ln kan •• a, lh. 
-

tei.,.alr:rl'.tl, ~Oka nai aikO~.. ~1lk8en on katke.nut. BI • 

•• UI ei kniteataan ole mitlla .eUahta tar~ottavana. ~oka 

:rl1ttlTbU k11ano.taiai Itali.'la. Jo. a11ak:l.n 01181, ettl 
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DardaneUein aaJ. met .li euToat 01. ii ton Tt.ilal tuepl1rl1n, ei Stalia 

kataone ei tA Ta.taGorituk.eke1 Sakaan taholta, koaka a&l. 

met eiTAt ole Suaan h&11u..... Taan oli.i 1IeuToatolii toa a. 

k8.de •• 1 TallattaTa. Ainoa, mille stalin 

olisi hAuen luuUakaeen ee, etU. ;Sak_ 

ehkl aatai81 ar. 

_o.tui.i luO. 

TUttamaan ~ euvoatoliitolle ~olan T. 191' ra~03a .,5tea .. .. 

tAydenai tltl lauauntoaan kertOalla puhuneea_ moaiell 11 .. . 

Toeto~uol .. ta aaapuneiden Pakolai.tea kana.a, ~oilta hln oa 

lalullut, ettA aleUA oleTat pun&&rmei~an upaeerit .Toi.e.ti 

.e1ittblt .nnen pitklA oleTan... araoTa.... Sakaa .i la11. 

teataan tahdo eikl Toi tAtl hintaa makaaa .euvoatoliitoa 

p01iittheata .,aU.Tailaltllk.eeta uaeUTalt03en .odaa tarkoi. 

tReperi.n ... T1lttaad •• ea. ottaen huomioon ettl ae 30 oa 

Tiralli.eati liittlQJt SakDla1.~01an Taltala1ntaaa 3a .i. 

tlpait.i ai30ittanut .inne palJon balttilaia •• akaa1aia1a Ja 

~1ta eTakRoitllJ .. 

~kba aitl, alati ."e111 olea kertoaut, .eurat .. aa 

tietenkin tark01n K1l81ann1a Ja ~IS. turkia taholla. "81aa. 

aill .rrit~qet ."Toatoliitoa T1ero1tta •• eka1 Sak ... ta eiTlt 

toaia toi.tai.eka1 01. onni.tune.t .ikl ole 81ytl u.koa, 

.ttl a1tlb _uto.ta tl .. 1 auhte.... llh1aik01na tapahtllb1. 

kun. 1A1teakia Jatkaa bglaati ppki~ka1lb tlh .. 81lllataaa 

Ja koettaa kl3ttll ~a. 111ttolai.taan !Urkkia Tlli_pal ... 

Da tlllla tark01tuap.rla .... Tuttaa1 •• U1. 

Ä.1aatunt.Talta tarkkila1.elta taholta ol.a kRlll1at • 

• ttl a.uyo.toba11ita. oli.i a7k1lla .rittl1a 1.Totoa lataaa 
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aikeiaiin nähden. X) Olen ~öakiu Toiant havaita, .ttl 

eräät kolleganl pitävät mahdolliaena, joakaan _i toiatai. 

aeui tOdennäk6i •• nl, että azky1aet poliittia.t T&etakoh. 

dat ReuToatoliiton ja Sak.an vllill! Toivat ~ohtaa vata. 

T&.mpiln .ea.raallUkdia. Joka tapaaue •• a, 30. pOliittiata 

yhteiaymmlrryatl Sakaan ja BenToatoliiton vllilll ei 8&&

Tuteta, ei voida jättI! kokonaan laakelmien ulkopuolelle 

aitl, _ttl Iieuvoatoliitto vlUdhUen alkaa lA.hentyl ag

laatia ja furkkia • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo 18/12. Ankaruea, 12 pliv!n!!. talllldmuta 1941. 

10/ 2.. 91 YJ, i - l-' 1 . 
J J } 

{ ' ''1 / 

,/ 

bnni01ttaTilllllin llhet!n Teille, Herra 

Ulkoaeiainminieteri, oheealiitettlinl ,kappa

letta Aakara8-1Ihetl.t5n raporttia 10 1: 

turki8 puoluetukaeeta 

!:raak1a .. a. 

Ottakaa Taetaan, Herra Minieteri, ta,

'ellia.n kunnioitukaeni TakuUtua. 

Herra Profe .. ori Kolf • 1 t t 1 n g, 

luomen Ulkoaaia1am1niateri. 

II e 1 • 1 a k 1. 

UI: 10 : A . /1. 
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. .. SS OLEVA LÄHET YSTÖ . Sala i n en . 

RAPORTTI n: 0 5. 

ii.nkan.. ..... ssa 12 .... p : nä t .a.am1 kuuta 19 ... .f.l .. /0 /~t;1 JJ . .i . '1/ 

Asia : fJltlUJL P.1~Ql.U,.!J.tu~lln:t.a JII, -1/ 

.1'raald.a.aa.a.. ... . 

~e8knateluasa ~uolan 8Uurläbettil ään SOKOLNtCK!n kana • 

aa. joata edelliseaaä raportia.an1 mainitain, tuli ~öakin 

puheeksi kys~a Turkin puolustuamahdollianukl1ata Traakiaaaa. 

lrorroin hänelle, IDitl! Yhd,yaval tojen auurlähettiUa no WRRAY 

oli minulle jo1m aika sitten t!!as ä _hteesaa lausunut. x) 

8.0. että rtlrkld. Ul;ekin Traaldan paolllatukaen vuoksi aaet. 

taa siellä olevia joukkojaan vaaraan tulla aaarrotuikai ja 

vangi tuikal, haluten sl!.ilyttlU!. ne &aa1an puoleison hrk1ll 

puolustukaeen. Sokolniokin käaitys poikkeai täetA huomatta. 

vasti. BAn piti toain mahdolliaena. ett ä Turkki. j 08 Sakea 

hyökkMai Bulgarian kautta. ei. ensimMsellä, lähollä raj .... 

olevalla pU01ustuslinjalla ota auuria riakejä, mmtta hlbl 

katsoi aenaijaan TarlllBks1, ett ä se pän:puoluwtuslinjallaan. 

joka. mlkee vuoriatoja pitkin huo_,tavaati ehllmpADä ja 

ulottuu lIu8taata meroatä lIgean mereen, tulee pano_an kaiken 

v01:11&naa vaatarintaan. Tlhlbl pakottaa aen e1 yksinomaan D&:r4a. 

n011e1n salmien h&11u8.apidon tärkeY8.vaan m,y5a ~eikall. &1ltalll&D. 

x 
~t .. ra • IU ii v.19.f.O 

JAKELUOHJE: 

................ ... .. ........... !.&Y.&ll1nen... .. 

UE.: A • . 

Jak.luohJ.mall.ja : 

Ta.allln.n. 
Tavallln.n ja lIalk.1 ... mlnl.t .... On • . 
EI ulkom .. eduatuko.n tledoltuk."n • 
EI ulkoma.edu.luk.en. mutta ulko .. I.lnmlnl.t .... On tledol

tukaiin. 



., 

ea eitoumne euojata eeu koilli.raJan, millä tarkoitett&Dee. 

raJaa Bulgariaa Ta et aan. 

Turlcld.laieieea piireieeä muleml.eni laumntoJen perne. 

teella luulen, että Sokolnioki on olk~ee& • 

• 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo ~l/lO. Ankara •• a, 15 pll.1vllnA t~ltuub. U'ol-l. 
I • , , . 

II / t C; 1 

1/ , - 'tl 

Herra Ulltoaeiainm1ni~~ 

'1 1 · 

Innnioittavi~n lAhetlln Teille, Herra 

Ulltoa.iainminieteri, oheenliitettlinl 6 kappa. 

letta Ankaran.lähetllt5n raporttia Bo ,: 

Pari reun ahuOlD&utu eta. 

Ottakaa vaetaan, Herra Ylnieteri, tA3-

4ellieen kDnnioitultaoui v&kuutue. 

Herra Prote.eori Holt • 1 t t i n g, 

Suo.en Ulkoaeiainainieteri. 

HeI e 1 n k 1. 

UE 10: A 3/2. 
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Å . n . k .a. .. Z ... &. ................. .. .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ ~ Sala i nen. 

&rftiden kollegojeni raporttien jOhdo.ta. jotka Ulko • 

aUa1nmini.teriön tiedotuuina. t!nft.ft.n 8aapuiTat lllinull •• kat • 

• on olevan ayytft.. jo.kin raportit OTat Tanhoja. t.hdft. pari 

reunahuomantuata. toi.ta.n to.in tällöin oaittain. aitA ~o 

aikai •• mmin ol.n ti.doittauut. 

taTaa u.koa. .ttA :l.urkki aoetui.i mih1nkft.!n POliitti.Un 

.ovitt.luihin ~akaan kan •• a .ykyi •••• ! tilantee88&. tl •• 1 

.uht •••• a .1 nAytetl SUo ..... kaan. lebdiatl plättbn. olta

Tan .elvilll poliitti •• n atmo.f •• rin .antok ••• ta Tii.. al-

koiua ialkan'il1a Ja nl'ainkin 1'ul'ti.a&. Yi811 kHllll, 

Ban.kan .Ol'tulllhon ~nk .. n. 1mu11 tlUllk1n lausuntoJa. 

Jotka Tiitta.iTat d.feti.~iu. l,t .i tlllai ••• ta aiell. 

ala.ta aAy 11181'lck11k1!n. SOTinnolla ei Sakaa a,ytteJlll1n Tol 

aaada lIIi Uin poliittiaia ID,flSn.,t,kail !U1'i:1.1 ta ri.tirii4a._ 

.a .an liitto.ubt ••••• n IDgLannin kana.a. SOdaa ID,flSh.mpll 

k.h1t,.t lhln on lII&b40tonta .nnuat.Ua. S. Toi ti.tenkin 

JAKELUOHJE: 

!aTaUin ... 

UB 1 : A 4. 

Jakeluohjemaneja: 

Ta ... lllnen. 
Tavallinen ja lialk.i ... mini.t .... IIII • . 
Ei ulkomaaedu.tuk.en tiedoituk.Un. 
EI ulkomaaedu.tukaen, multa ulkooaialnn,lnlaterllln tledol_ 

tuk.Un. 
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vaikuttaa. m,yöa Turkin kannanottoihin. 

N.uvoatoliiton pyyteiatä iara'in alueen taka.in .. aa1-

eeen .n tiilill ä pitkään aikaan 01. mullut mitlUlD puJmUa-

van. Pidän aenvuoka i vähemmin uakottavana. ettll .iitl 

lfOLOTOV'in vi.rulun yhtoyde •• 1l .s.rlin'i.all oliai ollut pu_ 

hetta. Sehän aitApaitai ei I118rkit.e mitliän tarjouata S&ia&D 

taholta eikä tllällä puhtaaati turkkilai •• n.uvoatolai.ella~_ 

.~kaelll pit!i.i miel •• tftni olla mitAlln kiinnoata.ta eak. 

aalai •• neuvoatolaiaille .ahtaill.. 13.,.,a on TUrkin taholla 

Ityl.lll aikai.ellllll1n antanut aihetta levottoll1uteen. II1tta at. 

kllli olen voinut havaita, ollaan t!lQlIl nykyUIl thai eh. 

t..... Neuvoatoliiton ailLeleiin nähden rauhalliaia. Bauhall1. 

enn. on mitenkin. näh41k.enl, vun nylc,yiaen tilant •• n luo • 

.. , nllä ajatua aHti, ett! S!ALDP 1n pyrkim,yu.nA On Ve. 

nlljln k:eiaar1vallan ailmi.ten rajoj.n palauttamn.n _ lAhia .. 

plal pAlmUrl!.n1 - .1 tllllllklln 01. vien •• 

/) 1 / / . . / / n . 

A-. 1 . /lf,-. " -/~/f-M ~ 
/ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Ii 0 ~8/2~. 

/ 1../ 2. 91IJ 'II 

J// / _ v / 

• Herra Ulkoaaialnminietorl, 

~nnioittavimm1n lähet!n Taillo, Herra 

Ul koaai~inminiatori, oheenliitottyin! 6 kappa-

lotta Änkaran-lähetyatön raporttia No 7 ~ 

.Irll1U turkUlaiai& 

1 ehtilauannto ja. 

ottakaa vaataan, Herra ~iniatorl, t!y-• dolliaen kunnioitukaonl vakuutua. 

Herra Profoaaori Rolf • 1 t t 1 n g. 

SUO/llltn Ulkoaalaillllliniatorl. 

H • 1 a i n It 1. 

UE ,0: AIli. 
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• .. lL .. k. .. II. ... r .. II. .. .. ......... ...... ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o . ,~ 

~Ilkar .. ........ ssa . .20. .. p:nä tammi ... kuuta Ig.j1 •. IJ. b V I 

As i a : lIr.!itJL .... t uJ:.lOd..l .'-i .•. 1.'L .. ............ . 

.. ...... . ····l .. btll.au_Q.to.~a. ............................ ... .. 

Bulgarian ~1äm1ni.terin ,!LaIT'in A.teinen ohjelmapub. 

on h.rAttAn3t ~rti... hnomattavaa tyytyvAi.yyttl. Turkki. 

lai..... leh4i.t5eaA halntaan .itA pitAA merkkinA aiitl, 

.ttl Bulgaria ainakin yrittAä va.tn.taa aakaalai.ta pai. 

no.tueta, jolla tAllA h.tk.llA n!yttM koh4iapvan .tu

pAI •• A eitl1 ",aataan, vBhelllll1n Jugoela"'i..... lenvo.tolu ••• • 

ta tue.ta t äeal yhtey4e .. a puhut .. an ~rkin !ehdi.ta •• 1 

kuitenkin hyYin ",aro",aiae.ti. Puh.eata tahdlln .,a. •• 

luonnollinen johtoplAt&., ettei ole p.rU tiedoi.. _k • 

alai.teu jonltltojen .apumi ... ta BRlgariaan ja ettl Bul. 

garian hallitukaan itarkoi tnueaa ei ole a1ihen _oetua 

va.tai_nd ..... kaaa. ~Ilmini.terl 'i10ff'in puhe n!yttll 

tUlli .alla aiheuttaue81l •• a, ettl epl1olot 

kohtaan ont ~0 •• k11l all!ria hl1nntyneet ~. etU .Utl 

~ohtu.n toi",o ranhall .lilymi •• ea turkin kohdalta ", •• taa· 

",a.ti on ~ehvi.tuaat. 

bten e&notta:, kAnteUlln tarkin leh41etiS •• 1 BIll ... 

JAKELUOHJE: JaIt.l ...... j.mall.J.' 

T ... II~. 

UI. A .. 

T.valllnen j. lIalka! . . ..... ....... .. ..,ln ... erWllI •. 
EI ulkomaaeduatukHn tledoltukalln. 
EI ulko ..... edu.tukeen • ..,utta ulkoeala!n..,"""""" tIedo!

tuk.lln. 
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rla •• a nykylUin k!,ynni .. ! ol.Taa tai.telua Tailoltusvalla.\a 

Saklaa ~a B8I1voltoliiton T!!lUlll oritt!1n varovaiaeati. S. 

JOhtunee etup!! •• ! aiitll, ettei tunneta Beuvo.toliiton, Jonka 

kanIla tahdota.aa vuttU kaikkia v!lrinkhityltall, pyrld.lI,VltaU. 

Balkan'iUa t!!ll! hetken.. Kl'61 ollaan T&rOTaieia taulUuuoia

aa, m1t! tulee Sak.au Ja lfeuvOltol1iton TlUiU! Ilallltn tehc1,r1l 

taloudellilen .opi~kleu pOliittiaeen merkitykaeen. Sltl,en..,1I 

kDin 10 illlluon t&loudolU.ta morkityatA ei krrlteuDau yliar. 

vioida. BrAllt lehdet huomauttavat, ettl eopillll.en merkitYlti 

taloud.1U.e.aa .uhto.l. TAh.ntU IAhiol kaltai .. iltkaa u1a. 

enalnn!kin, ettll lIeuToltolli ton raaka&1.ll8tuotanuon Ja tllliSil1 

enai liJa •• a naftatuotaunon on vaikaa pYlytell! taloi.aa edel 

oman .an ta.'Vavan mlutulalon kanlaa, .aatlkla litten lilltl 

h&nkintoJa ulkO~.lll." o.&u kokaqgkllni plru,ta.lla IIIQTOI

toliit olta olen m,y6. t .. ipuv&1.nen u.kOlll8&U, .ttll kulutu.tarve 

ka8'Vaa alaLlll edalleen uopeama1n, kuin tuotanto.__ !oi •• kai 

Jmollllllltetaan, että ka8'VaTUle haIlkinnoil1e, kuten o&itta1D Jo 

nyk,yla1.Uak1n, .... tt .. T&t •• ta.. mlJ.tunalkeudlt. 1'l1aeltal u..
t:yn .... , wA.llk.arII'-lehc11Q __ ro.. mainUaan. .tt! Jo .ndal1_ 

.... 1. nykli.ten .aht.itt.u puittei811u mulan ....... taloa'llli • 

.... a .0pilll1ltal.. S&ke&u Ja B_To.toliiteli v!!lilll 10Ppuk •• 

• 11.11 198 oU.i yht_A mIJetu.tt_a aJat.lt1l .,51 ftlkaan 

m.rln taDaTa&e !ol.lk.i 1'Olsan r.itti! __ 'Pian .. reltl ltl

merelle. Ja kolannilaIt ti.tenkin !OUTa&. Kaikilla al1111 
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Iatlmteilll!. on kuitenld.n ae vika. ettl!. ne miltA pihllllDln. 

IIliItl!. lyhyollllllbl oaan vnodeata ovat ~Aät.vne1na.. Valltean mo

ren t&l ~r~nsld.n tien aitl!.paitai oyttemmin aotariald.n 

vuoni ~l!.l!.d .. al!. laskelIIlien ulkopuolelle. JIUJeUI on rf,uta. 

tioknljotua. III1tta ao oi lehden III1ltaan, keatA mitAln lial

rasitusta. !lmI!.n noai pidetl1l!.nld.n tOdellDlJtlS1aonl. ettl 

Sakaan Ja Neuvostoliiton vAlilll!. nyt tehty~~ uuteon talou

delliaeen aopilll1ltaeen aisältyy montald.n kuin tavaranv&ihto& 

~a tlll11n n1meno~n määrl!.ykail aaksalaiaen teknilliaen 

aTUn antamieeata Neuvoatoliitolle tuotannon ~& kDlJetukaen 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Ankarli.sa a , 22 päivänä t ammilruut i.\ 19~1. 

~1/17l lJ. -,i -YI 

~~ , I 

co. y 
Herra Ulkoaaiainministeri, 

~unnioittavimmin lähotän Toille, Herra 

Ul ~oa8iainQinistori, oheenliitottiinä 6 kappa-

letta Ankaran-lähetystön r porttia No 8: 

Pari hajatietoa. 

Ottakaa vastaan , Herra Miniateri, täy-

delliaon kunnioitn keoni V&lruutua • 

Herra Prote .. ori Holt W i t t i n g, 

Suomen Ulkoaei~inminiateri. 

Hei a i n k i. 

UE '0: A 3jl . 
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'/J -'-t I 
RAPORT T I n: 0 ..... 8 • . 

.lnkara.. s s a 2.2.. p: n ä .. ta.mmi kuuta 19 .Al. • . 

As i a : ~. r1 ...... heJa:t.i.etofl .......... _. 
/ 

Täällä ov~t nyt viikon ajan o18.kalle8t Kngiannin 

Lähei sen 1cma armei jan päl!.lllaj an odustajat K.enr&ali ll&rahall 

OOlll1lAJ.J. ~a Vara_n&l.k:ka ilmavoimia. ILMBUHST. He ovat 

täällä käineet neuvotteluja Turkin sotilaajohdon kansaa. B.u

vothluihin on oaalliatunut III,YlSa Läheiaen idän armeijan pII

III&jan vakinainen edustaja tliällä -Udftali IlIiLLY. 

Neuvottelujen kohteista ja tulo kaiat a ei toiataiaekai 

sanottavasti mitään ole vuotanut. Buglannin ambaslaadin ta--holta 018n kuitenkin knullut katsottavan tilanteen Bal ~ 'illa 

aiksi epAvarmak.i. .ttä neuvottelut yht8ietoiminna.ta liitto

laisten vlUiUä ovat v ältt limättISlIIät sen tap lmU8U varalta. 

että Turkki va stoin tahtoaan tuliai ved8tY~8i mRkaan aotaan. 

TodeunAklSisesti onkin t~ä neuvottelujen pläkohteena. S~_lta 

englantilaiaelta t aholta knulin vielä. .ttä englantila1.et 

~oukot Ä!r1ka .. a. vallattuaan Tobrouk'1n. aikova t jatkaa ste

nemistään vielä Bangaa1in. ~oa_ on hyvä _ta_. IIII.tta ,j--

JAKELUOHJE : 

........................... f"T.tJ. .:L .1.~'Jl •... 

UE 1 : A 4. 

J.k.lu~hl.m.lI.j. , 

T ••• llln.n. 
T ••• lllnen j . lIalkal .. mlnln.rilllle. 
Ei ulkomaaeduatuka.n tl.dollukalln • 

• EI ulkomaa.duatuk.a.n, mutta ulkoaalalnmlnlaterilln tledol
tukalln. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Herra Ulkoa.iai~a1ni.teri • 

IAnnloittaTimmin lähetin Tel11e. Herra 

Ulkoa.lalnminieteri. ohe.nliltettyinl 'kappa-

letta Ankaran-l!hetl.t~n ra~orttia Bo 9: 

!Urkki, Bennetoliitto Ja 

Dar4ane11eln aatmet. 

Ottakaa Ta.taan. Herra 1l1ni.terl. tlJ'-

4elllee. knnnloitnkeenl T~tuutn •• 

.erra Profe •• or1 
201f • 1 t t 1 • 8. 
...... U1koa.1alnain1.terl. 

Bel. 1 • k 1. 

UE 10: A I/L 
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li J.: .. Å ... B .. 4 ...... . ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 9. 

An)ta.r.a .... s s a 30 .... p: n ä t .ammi '1/ 

As i a : Turkki ..... N tW.Y.o.st.o.llltt.o ..... Jio 

.J)ar.knalla1u . ~ .. ..... _ ... _. 

Tämänpäiv äisen 8&lasähkoeni No 11. j olla va s t a. sin 11.1. 

uisteriön sa lasähkeoeeen 27/1 No i tä7dennykaeksi tiedoit&D 

seuraavaa ~ 

Turkin Ja Neuvost oli i ton välisilsä suhtoilsa muodolti 

Kontreux'n konforenssi er äänlaisen käcnnekohdanX ) . Tämän kOR-

fero nssin yhteydelsä ilmeni nimittäin , ott ä Turkki katsoi it. 

sensä riitt ävän voi kkaakli pyrkiäkseon irti aikai sommalta 

Neuvostolii ton "holhoukseata" Ja et eiäksoen poli ittilta yhteil. 

ymmärrystä myös lDUidon mu:rvalto.1en, lähinnä lmgle.nuin kanlla. 

Tämä kysym,vs ei lrui tenkaan pitommät ti kudu Umäu r a ortt1ni 

• aiheeseen. Parista ee14castQ. täytynee tälsä yhteydessä kuiten. 

kin mainita. 

~ten muist ettaneen, ei Turkin konferenssil l e elittämä 

luonnol ])ardanell ein lalma kOlkevaksi atatutikli t yydyttänyt 

Neuvoltoliittoa, miltä aiheutui neuvoltolehdiltöllä kiivaita 

hl5kkl1k111 TUrkkia valtaan. Xonferenlsin keltäellä Turkki 

lD11tenkin perä,yt,y1 otit tai II. er!!.ilt! Taatillllkliataall ja IIIlUt. 

tili. 0_11i.tu088t Tallat, 
x} 

luh.. t hei!. 

JAKELUOHJE: 

1 ähillnll. lmglanti -ort tilli 11 0 

Jakeluohjemalleja : 

T .... lllnen • 

taip~ottamaan 

.......................... f.?&illD.n~··· · ··· · · · _·· · _· ............ ...... . Tavallinen Ja 1I.Ik.i ....... mlnl.t.rlOII • . 
EI ulkom .. edu.tukaen lIedollukalln. 

I/J:.: A4. 

EI ulkom .. edu.tuk •• n. mutta ulkoealalnmlnl.twlOn tledDi
tuk.nn. 
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huomioon eräit ä Neuvostoli i ton näkökoht ia. LtTVtBOV aaattoi 

Il llin 011'11 LUeldrJoittaa aopimkeen N,uvostoliit on puolaata , 

IDlltt jäi. se ai t tonkin eräi n ä w hteia.a aan kannalta epä-

t ydyt t äv lika i. 

~n Miniat er i COGLU aykayll ä 19a9 teki vleraUu-kA,yunin oekovaa.a .. luullakaeni kutsuttuna .. 11ene. 

aille ant anut lähimmän aiheen ee, ett ä halli t uat en ·,.k,n, 

puolin ja tOioin, haluttiin aikaan.aad~ henkil ökohtainen koa-

kat us TI1rldn ja 1 äna ival to j en väl ill ä jo vUllli i kai neuvotel .. 

tUja, kealdnäiaiä .tunantoa kO.kevla sopimnkai a koakev aaa ki-

ay~k8e •• ä ennen niiden alleldr joittallliat. Neuvo stohallituk-

aen t a.holta otetti i n nouv otteluiaaa kuitotl.ld n enUe ~5 a 

Dardanellein e&l mien statua 1 ta koa keva ky l~a. Näinä aikoi

na kerrottiin dipl.ma~ttiknnna .. a Koakova " a muistiinpan ojoni 

mn k&an, että neuvostohall i t us olia i koettanut t i vuttaa Turk-

tia JLontreux1 n lo_i mnksen taIluttallli.aeen, mit ä tule, aotaakä,y -- -vien ~ltoJ.n mahdolliauukaiin kul j ettaa aalmien kaUtta .ota-

l aivojaan ~atallo merelle ja TUrld aopimnkaenmakaiaii v~l-

tuukslin täe.1i IIlhtee.a., aiinä kuite nkaan onnis tumatta. Neu-

vottelut katkeaivat t !!.hän. 

otea nyttemmin aaattanut havaita , että ko l logoillani 

t äällä ou WIlunnilleen aama kä8ity. sar~ooglun neuvottelujen 

ke.keytylJlilon . yiatä Koakova.aa. Ll.h1nuä lien.e tll15in Q-

••••• ! llontre\U'n aopimuan artiltlat 19, 20 Ja 21. _.ikel 

_lnltu... .!äd.t!!!n nilil1ttUn IDea. --- ·foutefoia U •• ra 

interdit &11X bttilDuh 4. gu.rre 4. tOllte Puhaano. baUl. 

~rant~ 4. p •••• r å traverl 1.. D4troit., .an! 4&na 1 •• 



eas ra trant dan a 1 l applioatio 

santa Convontion . ( ~sainliiton 

da l'article 26 do 1a pr'~ 

avustus hyökkäyksenalaiaell. 

valtiolle) aina1 que dan. 1e eas d1asa i etanee prtt~e • un 

~at vieti e d'une agreaaion en vortu d'un traiU dta.ai~ 

.taneo mtuello engageant la Turqui. ---." Årt: aea 20 taaa 

Jät at ä· . jos l.'ur idd. on aOdau&. sotal aivo jan kauttakulku 

kokonaan aon harkintaan -- "le paa.ags dee bttiments d. 

tt guorre sera entieroment l ai s.e a l a diaeretion du Gouvor

noment tnre". Art:aa a 21 vihdoin aäädet ään. että Turkki on 

oikeutottu. aovo1taaan 20 art,n määräyksiä, jos ae katsoo 

s04an aitä uhkaavan. Täes yhteyd.as· on kuitenkin huomau

tot ava. että näitä määrä.vkaiä on verrattava avustuasopima

ton Neuvostol iittoa koskevaan reaervatiooniin. 

tt 

Saatuani Mi nisteriön sähkeen kävin, tar ki ataakaoni &1. 

k:li.1aempia tietojani, lmglannin täkäläisen tlUurl ähottllään 'Sir 

Di.lTCBBtJI.L .. HIJGll:S3EN 'in luona - Olkominiateriöaal! tlUlllä Ol

laan nir:rl. tt!in varsinkin Turkin Ja Neuvostoliiton välisiä 

tlUhteit a koakoviaea kyay~kaiaal .rittäin vaite1iaita . RIa 

vahviati oikeakei a.n, .tt~ saraooglun nouvottelut KoakOvaa.a 

v. 1939 olivat päättyne.t tulokaettomina a.nvuok.i. ettei sal

mia koakevaa.a kyaymwka.aaä oltu voitu saavuttaa Ikaimieli. 

831ttl. Ykaityiakohdiata miati hän aino.ataan. etU. saraooglua 

.. pu.aa. Koakova.n 011 Jl)LO'l'OV'lU. ollut valmiina luol1noa 

~onkinla1a.kei aopimkaokai •• i..... !urkki oli kuitenkin pI

tlnyt 3yrkä.tI kiinni yka1noaaan Kontreux'n aopimmka •• ta. Val

IIllaa 01...... k.akin!i~1l .vunanto. !urkin ~ll 
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lillä koskeva aopimns ei neuvottelujo katkoamista aiheutta

nut, vaan juuri eaJ. miky~lIl3a. Tieduatolle .. aui ve. lruutti' hän 

kategooriaeati tietävänsä, ettei at.ladk,yaYlll3kaeen aonjällceen 

ole hallituaten välillä palattu. 

YlH~olovan jo kirjoitottuani kävin vielä Pu.olan tAkA

läisen llUu.rlähettilään SOIa>tN1Cnn ~unoil1a. Sain häneltl mul

la eräitä mielenkiintoisia yksityiakohtia oakovan neuvottelu

jen k:atkei.miaon ayiatä. saraooglun palattu.. .woakovasta oli hän 

kä3nyt enain~nitun puheilla. Tämä oli ailloin kertonut hänel-

le 881ln."Vaa: Hänen aaavu.ttuaan oakovaan oli MOlotov ollut 

erittäin yatävällinen. Heti kesleuatelujen alottua oli M. kui. 

tenkin ryhtynyt yubnmaan salmista. miatä Turkil1a e1 ollut 

mi tliän aihot t a keamatolla. Hän oli alukai .vri tt !nyt a .. ade. 

Saraooglua hyväksymään joko protokollan tai joaaakin muuasa 

mnodoaaa asiakirjan. josaa ~rkin ja euvoatoliiton välillA 

kahdenkeai:1.aeati aovittaiaiin eräitten Kontreux'n aopimuk.en 

aotal&lvojen kanttamlkn.. koskevien lIläArA,yaten tulkinnasta. I11n 

Turkin kannalta oli mahdotont.. kA,ydl kaksin Beuvoatoliiton 

tana.a tuli:1.taemaan kanaainv!liaen ylaissopimuksen mAärA,ykail. 

oli Ktlotev koett .. nut ta.ivu.tt.... häntl johonkin muuhun. lI1hin 

tallan_. kahdenkeskiaen. salaien atatua'ta ko.kevaan aaiakir. 

jaan. vukkapa vain esia. aanit AAriatell varotoimien Oaal ta. 

Oli ll_iatl Il8UTotohall1tuksn pyrkilll,Yuenl olleon vieroUtaa 

flu'kki lleiaaopimkaen aa1TAltl pohjalta, .,6ntAllllllA BellToatt. 

liUtne joitakin. aopillllue.ta ri1ppuattom1a erikohetu~ ... DIl 

hän e1 tlhlD. _oatunut, pemntU KOlotov 10pul t.. a"" ehao

talteen_. ~btl Imoli_tta ~om pliTI a,ylShela1a, 8l1.ata t.7~. 



• 

m,kliltä keaknateltaeaaa, palaai K. knitenkin vielA kerraa 

aatmiin, koett~~n .. ade. häntä aUekirjoittama.an orAb Iliitä 

koskevan valmiin .aiakirjan. ~1U151n katsoi hAn olevan .. pa_ 

kotettu keakeyttämAän neuvottolut Ja ilmoitti lähtevänla a8Q-

raavllana p!ivAnI!, minkA hAn tekild.n nouvostohall1tnuen woa

tuttaluilta huolimatta. Yhimaonan mainittakoon saraooglun ker. 

toneen Sokolniokille mw51. että ~olotov oli koettanut J!r~ ... 

tlU!. kohtauata hänen ja v. BlB&BTliOU'in vlUill!, jonka erAa 

kl\vnti "olko .. aaaa lattui hAnen Tterallun.. ajakli, IIIIltt .. 011 

hän liitä kieltl\vtynyt. 

Sokolnioki Jatkoi; Inn :iUrkin ulkominiahr15 lI&i läh

keen ~araooglulta, että neuTottelut olivat katkenneet. kiituh

tl ae oltent&tiivilelti kelld.n!iaten aTUstulaopimulten &11ekir. 

joitulta UinllTal toJu kanaaa. Oli kai .. ttu_. ettl .IJlglaul. 

Ja BanakaD IlUlU1ähettUUt oliTat .rAAnI 11 taplUTbl hbell luo. 

naall knn bll8liaplllUlikklS ~ .. ctOC&U loitti PI.Yt1e1l _illit. 

tt tuja herroja . .... pumaan tärkeä'll alial" UlkOminietari5ÖB •• Ia 

muli jlUkeeupAin, etU Men ... llaiogl.u tlUllSiIl 011 il.oittanut 

neuTottelujen Ko.ktTa... katkenlleen ja hänen tlab TIlOkli Ile • 

.... Il .. &tiliin heti 1'Rrkill puoleata aUekir Joi tt ...... 1l te lkill 11. et 

&yu.tu •• opimat..t. All.kirjoitu. t"pahtulki. .....Ila JI1TI.1 sa • 
. 

noeglllll oU.... dell patUUll&tkal1a. h_1l .. Ih1.IlUkUn .,U. 
1,.tl• 1.b1.l lila. e11 le ail1l li.tkel11 A .. lllatratloolli 1 •• 

J)&rAall.Ueia 1&1 111 ,ta Jllte.1l laraoll1UIl Tt.railull 11 .... klTa. --
Ja 1..A.rall .. llilll te,m,t.Uu. I.rQW3' 11l D1tellk1u 311.3el11; -



eikl ole tietoa .iitA, milloin neuvoatolainen i~erialiam1 

ottaa .en uUdell.en e8ill.. Turkin a.ema on kuitenkin ~t. 

teilllllin huolll8.ttava.ti vahvempi, kuin v1elA v. 1939, niin ettA 

e1 ol e uskottavaa Turkin taipuva. mlhinkAän ulkonai •• en pa. 

kotukaeen tA.!!. ky8,yDl3kseu!. 

Olen vakuutettu aiitA, että ,yllAselostamanl ainakin 

pAliasia"a va ataa tOdellisuutta. 



ULKOASIAINMINISTERI·Ö 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

An ura .. a, al pii V Iin ä tallD1ltullta 1941. 

Herra Ulkoa.ta1umini.ter1 • 

/1/1 9/ 1,J . .6 . 'il 
'1.. 7jt ''t I 

Kann10ittavimwin lähetän Teille, Herra 

Ulkoae1a1nminietor1, oheeDliitottylnA , kappa

letta Ankaran-lähetYltön r~portt1& Bo 10: 

OttaJlaa Ta.taan, Herra lUui.tarl, tA3-

delli.en kaDn10itukaeui vakQutu •• 

Herra Profe .. ori Rolf • 1 t t 1 1l g. 

H e 1 • 1 u It 1. 

UI: 10, A 1/1. 
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RAPORTTI n : 0 10. . .. 

.ukar .. ....... ssaZl ... p:nä t.amcd. ... kuuta 19 ... -"l.. /f /J. 11 IJ. i 

Asia: 
'J.. f-/l- YI 

Salaaähkee.i 10 10 t!3denDJkaekai ilmoitan lyhye.ti 

.euraavaa~ 

~d ... !n1. ellen Bnglannin t!ldUUaen auurl!hettlllb 

Sir ElUTOmrou,-BDGESSD'in luona tieduateUn hlineltl!., miten 

blin arvoatelee nyk,vietl!. tilannetta BIlmarda .. a ~& nimenomaan, 

mitä hän kataoo jatknvien aakealai.ten ~oukko-, aotatarve-

~a varuatelähetyaten ainne merkit.8vlln. Hän vaataai ei ha-

luavanaa viell!. lauaua mitl!.äB varmemp .. a käaityatä .. iaata, 

_tta edellllmainittu toaiaaia viittaa kai tenkin aiihen, otti 

Saltaalla Ulla anannalla on mnitakin _unnitelmia, min jAr-

• ~.ati"kael'l ylllpitWnen ja rauha.tilan turvaaminen __ .ia .. a. 

Bi nMn ollen voi ~ättll.l!. laakelmien ulkopuololle 8i~ 1Iah

dOlliauutta, että Salt... knälllll11l11 rybtY:l toimintaan Bulgarian 

kautta .telUnpMn, lähi.phä koht .. na S&lolliki. Bulgariaa 

.~t1 bln t! .. ä yhteydea.ä p1tävän verratt&1n lJlerkityka.ttlS

mbl tekijl!.nl. Joe Saku kataoo toim1nnaa tilli R\l1Ult.lla 

itaell.en tarko1tuka.llGUkai •• kai, ryhtyy ae .1ihe. Bulgarian 

anoet.auk •• ata r1ippuaatt&kin. ~auannto kiinnitti hDomiotaui 

JAKELUOHJE: 

!avalli.en. 

UI: 1: A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIanai .... mlniaterl6l1e. 
EI ulkomaaecluatukaen tlecloltukalln. 
EI ulkomaaeciuatukaen. mutta ulkoaalalnmlnillterl6n tleclol

tukaiin_ 
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varainldn sonvuokll. etti!. tiodän hänen tähän · alti aubt autu

neen .uurin opäil ykain tietoihin Saklan odotettavis.a oleva.ta 

h,yökkäyksestll tällä luunnaU ... 

Toisolta puolen olo n dlplomaattikunna8sa kuullut toilen

kin arvloinnin sakaal iat an joukkoJon leräH.m1aon Iyiat! BwIIt.

u1e.an. Sen mukaan olili niiden tarkoituk:lena. p aitai NeuvoI. 

toliiton pitäminen rauhalliaen~ . Bnglannin varottamlnon olemaao 

laakelll&tta lI&ihin apujoukkoja ~o1kal88. Ja täll öin lähinn l 

Salonlldssa. toisln aanoen oliei Joukkokelldtyka1l1ä Bnmania.aa 

t limAn lIIlkaan enellll1!n defonaii vinoa. knin agrolali vinen tarkoi ~ 1 • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ j 
Ankar~a.a, 1 päivlinl! helmikuuta 19·U. 

N/2 12 :vi. ;.. - '-1; 

2 
t - 't ( 

-r e~'1 

.. Harra Ulko.a1a1nmin1ater1. 

hnn1 01 t tav1m:Di n ll!.bet Iin Te1n o. Herra 

Ulkoaaia1nministor1, ohe8n111tetty1nä 6 kappa_ 

letta Ankaran - lähetystön r~porttia Bo 11 : 

01ka1811a. 

ottakaa vaataan, Herra K1n1ltor1, täy-

4e1118eu kunn1oitukaen1 vakuutua. 

Herra Profe .. or1 Rolf I 1 t t 1 n g, 

Suomen Ulkoaa1a1nm1n1ater1. 

II eli 1 II lt 1. 

UR 10: " 1/1. 
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Baport1 •• ani 10 t ti.doitin, .tt! .1in hlT1n Sir 

• D.UOHillJlJ,-BUGlIS., kIl1u somLltoJd olbat vaJDmttau •• t, 

.ttl h.14b tietoJenea IIIlkaall ei ealaiq-Zllllfe ~COG[,U. 

• 

viere.1lun JlU.ko.u Ko.kna •• a olo 'llat hallitaete. vUU1A 

•• U1II. li1nalta JM oplJmoaioe. tllllJ1. -.1aite .. tta •• t. 

tA ... 1nIll&1niUu tAllin lh~i q.1V/oVke01l Daito.ki. .pAao. 

raet1 kuraa IIIIflJh.aa1rl tall •• n p1l.b •• lte1 •• karaa Ja II"U---
van D.aa, at.. aa..aiau aatua an.ta.tak.01l lb.bal t.

J.u taholta. .~voetohallitue oli tll15iu tDzkilta ti.ta.

hUut, III1tA -.1.a1ttll lU'aatia vaimttaa !lUkia a ... t ...... 

oalll1. lllpiknllala koekOYa.... k,J-ZIIWU ... 1. !Ilrkia halUtu • 

• 11 v ... ta.nuut • .-raavaa. ki1ut.Aet1 lI.atrOQx'. .ep1malte.u 

.Ur~U1I, a1hia •• un.ta.ta&1l1tu. 011 tnt~. 

!&.taU. tl.tl 01kai__ tai t~4_1l6u .. 1 _1aittuu 

raportti1.i ti.40ittaa. 

oIAKELUOHoIE: 

n '"A .. 

oI"'eluohjemallejal 

Ta .. III_. 
T .. alll_ ja lIeIItaI ...... .... ......... ............. lie. 
EI ulk ............. _ tladoltublln. 
EI ulk .......... M_ ", .. tta ui ..................... , ...... 

Malin. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Ankarassa, 0& plliv!n ' helmikuuta 190&1. 

Herra Ul koaaiainministeri, 

~nnioittavi~n lähet~u Teille, Herra 

Ulkoa.i~inmini.tori. oh ... l itott~inä i kappa. 

1etta ~nkaran-lähot~.t5n 

HtTI.D' 10 puheen 

yaatak&lkD !arki •••• 

porttia Ilo 12: 

ottakaa yaataau, Herra Ilini.teri, t~ • 

de11i.en mnni oitu~aeni YIi.mutu •• 

Herra Profeasori Rolf • 1 t t i n g, 

S~ ••• n Ulkoa.iainminiateri. 

H e 1 a i n k i. 
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. A. .. li. ' .. . . .R .. A ... . ......... ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen . 

RAPORTTI n: 0 12. 

Å~Q.;U . ....... ssa .. . .... p:nä h.olmi . kuuta 19~ .. . 4f ~ t I J. ;{ - Y I 

Asia: :;:B1:;:;.TI.=E.=-t-=i:.:n~poE:,;u.h=.:.:.:.::.n .................... ~ .... . 

... .. y. ... talaUkD. .. brld.aa ................. .. .. 

H1TLER'in äakeiseeall. puhoe .. sa kilnno.tlLa täällä luon .. 

eniton mieliä se kohta, Jos.a häR puhun Bel. 

kan'iata. S. on aivan lyhyt Ja kuuluu Ånatollan tietotoi

a1eton levlttämässä toksti .. ä aeuraavaati: "tls (englantila1. 

set) ont p811t.ttre enoor. • des e8poira en oe qui 0 ono erne 

las Balkana. 1." 8ge.l.ment. Je nre.porerais pu ·beauooup, 

oar uno ohose .et oerta lne: partout oi l'A.n81etorre apparait, 

nous l'attaquerona et noue en aVODS les QOyona .foessairas", 

Tätä lau811ntoa: pitää !u.rldn lehdi.tlS merkkinä siitä. että 

sakea Bnmaniassa valmiltol.e h36kkäyetä eteläänpäin, turvautuen 

tl1l5in aamaaa propag<l.lldata~1ikkaan, Jota se JDlltlalla. tämb 

.. dan aikana on noudattanut .... Iyyttää JilIlglantia aäärätyie .. 

tA aikeieta eaadaaeeu itee tekosy'yu toimintaan IIII1U niidan 

ehkäiaemiseksi. att! Johtavillakiu tahoilla tilanteen ~tsotaa. 

klrJiatyn.en Bal~n'illa, todistaa se, ettl t aas useita uu.1& 

idluokld.& on kD.~9Uttu asohlin. Saaaan viittaava t täälll 

kl3ds't neuvottGlllt Lllhei ~ 14.äl1 armeijan lot1la _JOhdon .du •• 

taJian Ja Turkin sotllaaJohdon v AlllU. ll1tlUIa ei kllitenla .. 

JAKELUOHJE: 

................... ........ ft:t.u.1.Ua ....... .. . 

UK 1: A •• 

JakeluohlemalleJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii.lk.i ..... mlnl.teriOlle. 
EI ulkomaaedu.tukien Iledollukilln • 
Ei ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoaalalnmlnloteriOn tledol· 

tukoiIn. 



• 

• 

ole vuot nut ulos si itä, milin tulo lcaU!! on tultu Ja ---päät5kaiä tehty. Mai itut ednat~ ~at ovat täll ä hetkellä 

kastama.aa n.a. DJakmak-linjaa Traakiaaa&. Väitet ään T&aaval· 

lan Pre9idontinkin olevD,n siellä. Yleisölle tied()itet~ii1l ui-

mittäin tällä kertaa ainoastaan hänen lähtenoen ÄUGLzaata, 

mutta ei, kuten tavalliata hänon matkoJonaa 

otan tähän käsitykaiä Ja mielialoja kuvaavina pari 

turkkilaist a a~nomalehtilauannto. Hitler'in puheen jOhdoata. X) 

Lehdessä "Yoni Sabah" kirjoittaa eräe TUrkin huomatuimpia 

lohtillliabiä, 'UloC!N m.1Il. aeuraavaa~ "Boua oroY' •• i 

la partie la plus aaillanto dR dornier diaooura 

qui oonoorue lea B lmna. On oonnait la lllåthode omplo;'o 

par 108 ÄUemanda da.l8 oetto gIlorre, leur taotiquo _per .. 

fioio11e quand ile voulont .'attaquor a oertaina paya 

noutro.. La r'p6tition de 00. pro06d~a lour a onlev6 tonto 

offioaoit6. Chaquo foi. quo ltÄllemagne a ontrepri. u uo 

tuva.lou inJuato, 0110 .Jo.t pr6.6ut'e oommo 6tant pou .. 'e 

par la n'oo.ait~ de pr6venir nn ooup do lll&ln de l'A1lg:Le. 

torro ot paz un haeard bienvoillaot .t qul lui ota ~a. 

mai. falt d6fant olle a tonJoura trouv' au lendomaln d. 

l t eooupatio1l dtun paya de. documout. pour Juatlfier eo. 

"aoup,oua". 

Älu.l dau. ..a hazaa~e d'avaut-hi.r Hitl.r part. , •• 

Ba.lltau. c['aa. fa9.. teU. qae 1'.. «tU .·.n ..... & ~. 

x) 
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m1ao a o~oution d brevo 6oh~auoe de oortaiue d .... in. 

oontre 1a pl!ninaul •• " 

Kräa toinon lohti, "Son TOlgraf" kirjoitt a: "Da •• 

10 dornier disooura d. Hitlor 10 oote 1. plna nen! .t 

10 ~ lus dign. d'attontio ost oolui qu'il a. oonll&cre aux 

Balkan.. En effet Hitler dit: nSi l'.A.nglotorre a f~ ndå 

quolquea ospoira aur loa Balk.ans 0'0 8l1% d'autres pay. oe • 

eap oirs aoront vaina~ L'.A.llemagno attaqnora toutos le. par. --------tio. oU 1 !~ngloterre &p para1tr .. ". 

Le. parolaa do Hitlor sO t ola.i.roa. 11 8. voulu 

Uro e.ux Balll&.ni qu o. de .0 .ooouor et de n. poiut ae 

Uer l 1 t.A.nglotorre. Le jour oU 11. a'uniront a elle 

ou 10 jour ou 119 p onohor ont on aa favour aora. le 

dornier do leur exist ono 0". "Klloa denotont 1 

la foi. 'One orai .... et 'Ono menaoe et l.a. divnlgation vo .. 

lontaire d'un plan arratf. 

Le ohof de 1 t:Kt;at a11ell&nd ula pn s' olllp80her de 

dir3 et de devoil.r ao. inteution. et .0. re~ditation. 

au aujet d.. .Balkans. Le prelll1.er devoir qu'inoomt~ aux 

)tat. b&lkaniqu.. en 1aoo d'un. tolle .itnation, ot •• t d. 

lle paa .0 laiaeer prendre paz la m.naoo, do ne pas ee 

reltoher on se di8&nt: "nona roap.otoront 1a neutralitå 

10 pln. posaible", mai. "'0 oontrairo do former 'On front 

----'Onique avea una att.ution .t uno vigl.l.uae .. xi_ et ,. 

s. tonir prtts oontre toute .. gr ... iou. 

Hitl.r ue pouvalt euonoer p1u. ola.i.rement qut ll •• 



1" fait sas "ntentioDa au sujet des Balkana". 

KUten näi stäkin l yhyeiat ä otteista näkyy , ollaan TUr

kiss a n;kyään hyvin levottomia tilantoen 1 hi~lt7k.eeD näh

den Ba l kanilla. n taeet ova.t nyt lähinn! ko hdiatuneet Bulga .. 

riaan . jota koetetaan ~nnuata. vaatari t aa.n. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

•• 71/ae. AQiara.a •• ,ti~1D1 hel.lI1muta Iin • 

.!.Ljt92. t' J . ,2'j , YI 

ljJ, '-II 

....loUtad-s.. llhoUa teiUo. Born 

V1 ual1al ... tetol'1. ohoOllll1 tott,i1l1 '."a. 

1 ... JtUan.a .. Ulao".te. J'aporttia .0 11: 

OUaa. ftn.... ..ra 1d.a1.'ori. tll· . 

'0111.0. ~o1 .. t.0a1 ~""'a •• 

BOJ'J'a PJ'of •• oli ~lf • 1 t t i 11 g. 

1110_11 VltDu1a1aa11l1noJ'1. 

B 0 1 • i 11 It 1. 

UE .0, A 1/1. 
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.... . . ~ .... . i ...... .......................... SSA OLEVA LÄHET YSTö. 

RAPORTTI n: 0 .... . 1.Z ....... . 

~kar& ..... ssa .. t ... p: nä .... h.tm. kuuta 19 ",41. Å o/.(? ~ 
JjJ - 'f I 

Sala i nen • 

I J . .b 'YI 

Saapa •• anl hrtk1ln Tl1me TUod.n huhtiDlul.la eaatoln 

kaltl:1aUa Tlllttalll.U tuntea tUlli nll1henn _ur.n 7 •• 

tlTUl181JlMl SUomea kohtaan. Sl7t 81ihen ToiTat olla aonet 

- DlTltel tu tai todellinen rotulhtel., tl7t7T1hll. U •• I1 • 

• en llb.'7.t~n peruetami.e.ta hrtk1ln ~.n.e. .. ~tta pl ... 1. 

.... lienee •• blitenlt1n ~ohtunut 5MlTO.toliittoa Ta.taan 

ta,a.... taletelun a1hcttaa.ta 1h&llu.ta, lbt7Deenll .en !Dr

tUIUia &ohJaan rOhltal.ua ...... _ ..... a .... oIa~a1 ... .teli

ala ~atkIm e4ell •• kln, _tta olen ol .. ulunl a1kaD& '11111 

.... ~t tOdeta, ettel .lihen polilttl.e.tl n7t,lIa Tol4& p •• 

• ..... •• 11&181. la.tel.II1a, mln _i4111 kanDalt8.llllle ottaen 011. 

el ~oiTottaT'" I.Oult.ltau.klTenl on 5.To.t.al11tto. 

Kl.tor1a11l •• 1ta pOh~alta llhtl81l on t .. 1 h7Tlnt1.n ,..ar
rettlr.l8ea. VeDI~1 OD me111e TRo.l .. to~.n h&1kl ollut perlTi

hoUlnen ~a 81nl P7Q7. Otto"18e11e !utUle ..,15., _tta ei 

_U .KArU. Äa!\7atin luo_n. k&n8&1l1.eU. !DrtUle. ltl1nTa •• 

toin OD V .. I~ ••• Toetoll1ton _040... ollut kan-.1.1hllll. ~_ 

tUle .eD &1arr&1ltaul .. 8Il1lr81la tuk~ maan. OD t .... 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ullkli .. .. minilterUllle. 
Ei ulkomueduoluklen tiedoituklUn. 
EI ulkom •• edultuk •• n, mutta ulko •• iainmfnlateriGn tledol

tuklUn. 
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whte •• aa nyttelllll1n k,7111 huomattaTa.ti lII1utta.nut. _tt • 

• d.ll •• nld.n ko.ttaa fIlrlckl hakaa ~111 •• nTamutu.ta InTo •• 

tOll1to.te.. PU.elalU •• n .rotuun IIlht.l.eamm. InTo.to

liittoon n!.nld.n ~uuri tlle.l. .U11 pyrlm.hlln mekin luon

nolll.l.ta aylatl a1kaan.aamaan mahdolli.imman hYTit ~-

t •• t BnToetolllttoon. Mutta m.l111 .. 1umalall. kiito. ~ 

.1 01. mitftAn 111u.loon.~a leuTo.tolli'.. tu •• ta • 

flll!51n on Itu1tenkin ot.ttaTa huomioon. palt.l lf_· 
To.tolllton turkill. alkal •• mm1n antama apu. fIlrkin mel.tl 

polkkeaT. kanaalnT!lln.n a.UI&. 10 InTo.toliiton _hta.a 

on furltld. tol.... a....... mln m.. oU.n huollllottaT. Toi. 

mateki~a. s. Tol •• nnoltal .ailntyl lt •• nl1 •• mm1n. .... ... 

_ll1'ln kiinnittlmlttl huomiota lauTO.toll1ton til.holta uhkaa. 

TaaD Ta.ar&an, min ma141n tll,ytyy. S. on aamalla. teki~l. 

3011a kan .. lnTAll •• a auurpollt11kan la •• lmi... on Turat

ta1n tlrltal a13an.a, mitl .oa.lla ~uuri .1 TOl4a TI1'tt1ll 

olnau. Lp,..tl .ano.a, !tarkin kan_lnTllln.n ...... 0'6 Imo

matt.Ta.... mllrin toin.n ~a .4u11 •• mpl. mln ma141ln, miIlkl 

TUokai II1:U .5.h41U.n1 ecl.Ulaai ttlaUllJll p.ru.teiU. ei TOi. 

Ila lII011;t1& .Utl. .ttei .. tol.taiaeltal hUua alkaan.aa4a 

llbeaplll poll1ttiata yhteiatoladntaa SUom.n kana ... 

Liallln tihb. .ttl _atoln tlllllolonl alkuaikoina 

hanUa tlkllUai .. 1 na11ial... 3. ,l .. n.1 30h\aTi ... P •• -

ll1ttbi... pUrebal 30nldai.1at. .,U1l1ll.oa 111_ koht .... , 

Inloli .. tt. alb4ik .. a1 mRut.a t ••• ~at.l ... ttG.1D ,.tlrllli.

•• etl -.ht_tua1 ••• ta. IoUlll_ t .. 1D 3ohtun •• a tUlll ~o-
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tenlt1n luonnollisesta ennatkokäai t.vk ... tl, ettl teht blulnl 

01181 !ul'kin ja BeuToeto111ton Tn18ten .uhhll...n hl1r1t. 

tl1Ti.in tulokeln. ollut erlttl1n T&1'OTa111_. Valn epl • 

.uoxa.tl, kel'tlmalla kokemak.l.tanl BeuTo.tollito.aa. .0. 
4a.ta .. o.-.. a j.n.e' ol.n p.vrkin,t TaikDttamaan heihin. 

Ja l1eea.1 olen taTannut h.v'f1n lt1itolli.en kDulijaknD11&D • 

Ulkopoliitt1.ten la.t.lmi.n alla piile. u1m1ttl1n joka1 •••• 

.. tu1'kk1lai..... Ta.tenm1.l1.,,., hal.Tekcnta ja eplluulo 

ka1kkea T.nnli.tl kohtaan. Vlltln tahall1.e.t1 .. n&& Tiha. 

ko.lta .e .tentlill1 liioittelua. III11tta h1etol'ian antaaat 

kokemake.t .iTlt TielAkIIn 01. tlllll mieli.tl hAlTenne.t. 

loopuu1 pieni t04eUieuuIPohjainen anek400tt1. Dn 

U~ .uuen ..... ttuMn .eu1' ..... 11&. jouko ....... BUDt.· 

B!~. kIiTi tUlli Tiel'a1lulla enn.n .-mdlhetUllea1kean ... 

T110tta Ml ma1.ta ... q.p hlD . e1'Il.81 tila.1.uu4e .. a 

~emal At.turkt llta onko !u1'ki •• a 01..... kommani.t1.t. 

puoluetta ja onko kOmmDA1.t1nen 11it. .vleen.1 !arki ... 

lit... ajatukHa Tapau. ja kollDlni.tinen puolu.lt1a oa 

ole._.. BIn jArje.U k14ea kllnhe .. 1 niin, ettl T1ell 

T1enllun ke.ta. .. 1 1'.vbal hiilen luohttarla k&JlJl&ttaj1aaa 

klY1 !azlt1n komman1.t1.en ,.olueen e4u.taj1ua terTeh4.Y •• 

kITDn1111 Drallaa'1D luona. JIIloattuaan kelte1nnlSn ~1lte1 

uto1 hlD tAlki_u4.n tllalD ltollll1Ul18thn puol.e.a olea ... ol01-

1 .. .Tom1n_, jota e11heu p.vrki jben.U1 pantUn tuna.lUIUI •• 

111 /fo'-~'k4. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

10 75/Zl9. J.nkara .. a, l~ plh!!.n! helmilDluta 1941. 

1.3/J f J... ,,'J .~/'YI 
fJ ''7/ 

Herra Ulkoa.lalnm1nl.terl, 

~unnloi.tta'YlI11111n laetla 1'e111., H.rra 

Ulkoa.lalnm1nl.ter1, ohe.nll1tett,1nl ·i kappa-

letta .... aDran.U.h.t'.tlSn raporttia 10 14: 

ottakaa 'Ya.taan, H.rra Ilini.ter1, ta,-

4.1U.on kunn10itukaeni 'Yakuutu •• 

atlfo-U% 

H.rra ~rofe •• or1 .olf W 1 t t 1 n g, 

Sno.en Dlkoae1a1nm1ni.ter1. 

B • 1 • 1 a k 1. 

UE ' 0 ' A 312. 
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.. .. • . X A .ll .A ..... SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 14._ 

J.nkar& .. ss a 12 .... p: nä .hel.m1 kuuta lQ .. 4.L 

\ 
Asia: i'Uant.& •• :t.e.. ... R&l..k&n!l11a •... 

~/ 

!1k!lUeten t1et03en DIlDan on tUanne Balkan'l11a 

h~IU!. Tanhtia kAr31at~hel. B A3ttlä .UtI, ettl :)&kean 

tunkeutuminen 1iUJDan1aeta ltnlgarlaan olie1 30 alkanut. 

!apaain kuluTan kuun 8 pUTlln1 er!!ll! loun&&1.1a 

atlgtann1n tllkUUeen _urU.heUUlän Sir DÄ!OBII1LL-BDGIII. 

8111'1n Ja lc,y.,y1n häneUI. oliko h!nelll ollut t1.1a.l.uu. 

ka.ku.hUa lå. DOJIOTAB'1n kan.... h!nen T1erailun... alltana 

... am1.ta Ta1kut.lmi.ta. Slr HIlgb Ta.taa1 taTanneen. Ja. 

DonoTan' 1n. !lml .1 ollut t~yt~!1n.n polllttl.een tilaa-

t •••• en nU •• 1 _1_a. omtta 011 kultenkin koettanut ... 

t~1.kohta1.empaa en .. anut knulla. 

tll, aUI Saltaan p&tnonn. Bnlgar1aa kohtaan kty1.1 TU.ek • 

• 1 mainltulla ~11To1ma1.ak81. 111en tapaain ~tln -'nl •• 

torin Itan8&U1eplliTlD JOh4oeta JIrJe.tllab." UlanT1etOMa 

JAKELUOHJE : 

..................... fanJ:n:n:.n;; · ...... . .. 

UE 1 : " • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ... minlaterllllle. 
EI ulkomaaeduatvkaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulko .. lalnmlnlaterllln tledol

tukaIin. 
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Puolan tllkAlUeen 8UlU'UhettllUn 9OiDUitcnn, joka t.er-

toi minulle tilanteeeta Bulgaria .. a eeur ........... , Hln Oli, 

JlIIIlArt lfieeni ..... 11& pUTAnä, t .... an1lllt Ulkominieteri SboBA

COGtUn. 301 ta hAn 011 tiedustellut tilann.tta Balgari .. _a. 

Sar .. ooitu 011 ilmoittanut, että moni.. tuhanei.. ...k ... lai.i .. , 

ilmei.eeti aotil ... henkl16itl, oli hei4An ... amlenaa ti.toj.n 

IIIlkaU. jo .biilipukimi.... aaapunut Bulg6ri .. an ja k!3tl!n .. 

n611i.eeti kat.o.n ottanut h .. ltuun... Bulgarian l.ntok.nt

ti.n .... l .. onnan. Sen.ijaan ei elAnnGllieiä ... kaal .. i.ia jouk

koja toiatai.ekai li.n. .....punut maahao. !lnäAn kiertäl 

tlAllä .. ahTi.tamaton huhuti.to huomattaTien ... ka&lai.ten l.n-

toyoimi.n ... apumi ••• ta Bulgarian l.ntokentill •• 

taan 800.000 " miljoona.ta en.h •• tl - o.oitt ..... t mlel •• -

tln1, ettl S .. ga euunoitt.18. lähi .. ikoina toiminta. tilli 

euunnalla. ..Ult.errotut, .. Ume1ei_lt ti.40t .. iittaa .... t 

.1tlpaihi mih8ll, .tU toimint .. , kut.n lleeoel on luul

tuldn, huollaatta .. lliintuU.ieta. tilann.tta hlmll .. iatl hu-

hu18t... _untautuu auun1t• ta .tel"o ... ikl pohjoieeen pilli. --lat.n raportei .... ni li.n.. kI11l1t •• ill •• ol.nkin &1,. 8Uh. 

tantunut hJ'Yin .pUl8'Yl.ti nlk1tilant ...... 040t.t}aTt'. ... 01.-.. aan konfliktiin S .. ~n~ .. leun.tolliton .. o.11U .. %) 

Kitl hae ~1'kk1, ~o. SaDa .0tll .... 11ia.et1 .. attaa 

BRlgarian, on kJ.".' ~ota. tl0.11 luonnoll1ai.ta .,iatl 

on a~ .. nkohtainen ~a a.ll:arl"lltta& lI1eliL Olen n,tt.-1n .. 1-

0 ... e4el1 .. inita1.t .. ~_koiat .. 11 __ Ditenld. ... arata .. u
Uopal. .. el_u ...... iUUla ~. .,akrdlaall I'&~all •• 

..... _------



h8lllllln Takmltettu aiiU., etU. &1kaiaellPi Ue40ituQeni 1'ukin 

.itoutumlaeata auo~a&maan XZ.ikan koilliara~aa Bulgariaa Taataan 

oli.i n .• l1lheeU oikea. Talkkatin 8&1n tia40n kategoria •• a 

1II1040 .. a nllh4lkaen1 enailuokkUaeata llhteeatl, 30ta mnu D*. 

tentin on pyydetty olemaan ilmoittamatta. sakea kaiket1 ml •• 

lu1llJll1n n!k1ai, .ttl ae Toiai Bulgarian kautta tulla italian 

aT1lkai XZ.1ka.a., ~out1lm&tta konfi1ktUn furkin kan .... palaan 

• aaiun, ~oa ..... n 11.1!.ti..U~a. .Joka tap&ukae.. pUb uakoUa • 

•• 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

) v 
J - tI 

Herra Ulkoasiainministori. 

hnnioitta'YilllDin l~et!n Teille, Herra 

Ulkoasiainministeri, oheenliitettyin! 'kappa

letta Änkaran-llhetyst5n raporttia BO 15: 

lir. OOBOV.ui'in 'Y&ila1tGlana 

matkaltaan Balkanille • 

Ottakaa 'Yastaan, Herra Ulkoasiainministeri, 

tl3clellhen 

Herra Prof ••• ri Rolf • i t t 1 n g, 

Suomen Ulkoa.iainmini.teri. 

H • 1 • 1 D k i. 

U E ' 0: A 3}2. 
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~. I .~ . " ... ll ...... . SS A OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 16. 

Ällkara ..... ssa 1"-.. p : nä helmi kuuta 19 .~L. ! Y / 2..91. IJ. .i ' '1/ 
3/J . '1; 

. • . 1i.mU .... n ... lJ ... l .w1U .. ................ . 

XI:Y1n tbUn tap .......... a Yh4.y~altojan UU1U.U. .uur

llhettilbtA, lIA.C KDBlUi.Y'ta, 41plolll&attilamna1l Ta1lh1nta, ~oka 

T11me T1ikon on ollut matkoilla, ..... 4akeani tarkempia ti.to~ .. 

n. DOllOVAI' in _tkallaan Dakkoi.-j}l.ropan _i.... ...am1.ta T.i

ltuhlmi.ta. llhinnA Jugoel.Tia1l ~a Bulgarian oealt •• 

Jlr. ])01l0T.n ol1 kertonut, ettA hAnen .... man_ Taim-

telmien !IIlJct.&n oli tilanne nAi .. 1I. 1l:ah4aeaa _a .. a hn Olll&t ta-

Ta •• a mll.lI.rin toie1.t .... n poikkaaTa. Jugo.laTi ... a hb oli ..... 

nut .en Tai mtGlman , ettA j o. Sa~ .en kautta lrittAh1 

tunkeutua et el AAn, nou.i.i Jugo.laTia Ta.tari1ltaan. Bulgar1a ... 

taa. 011 hAnen T.1knt&l .... n ... llhinnA •• , .ttA tilanne on erittli1l 

.. ~ Maa ... 01l mitenkin olema .. a Toimaka. mie11pi4e, jok. on 

Ta.tarinnan kannalla ja joka tlhAD tOiTOO tukea BeuTO.to11itolta, 

adtl ei ole lUTattu. '1lIl1n TUokei oli hAD pitb,t t04e1ln1k6h81l1, 

ettl 20. s.a.. ul timat1iT1 ..... _0408 •• p.ino.t .... , Bulsar1a a1ltau. 

tuu 3. _oetuu ... u.l.1.ten 301lkkojen llpiDlDm1l, mikA _-11. mer

tU .. eMall eoUl_Uieta Taltaami8ta. JIb 011 _anut,mten leh41nl. 

JAKELUOHJE: 

.................... .... ~!.~.~.~J;l.,J;l ...... . 

UE 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.alllnen ja Ii.lksi ........ mlnlateriOlle . 
EI ulkomaaedultukaen liedoltuk.iin. 
Ei ulkomaaedultukaent muHa ulko •• iainminfaterU5n tledol

tuklUn. 



• 

kln on n!k,ynyt .. a.taanoton 1II,V15. mminge.. BOBtS'1n luona, 

IIII1tt.. ei hAoelUkUn mullut tlemUlhtl kannallottoa. 10'-
h,e.U .anoen, oli hAn Bulge.riaan nlhdan pe .. imi.Uneu. 

Mr. Dono .. an oli taitankin eaqalla e81intuonnt .e. hea-

kll15kohtai.en kleit,k •• n, ettA Sakealla DJt on kakei t04 •• -

InOhtl, al ternatU .. hta tOimintalinJaa. Joko e. yritU.1 -IDglannin .. altaneta, mie.1 tapaulta ... a Ba1kaa, eUtl oe&1 ta, 

liikA e1 &li.tu .. aet ari nnat ta , toi.tahelte1 .. 181 JU4I rau. 

hua. ta1 e. luopuu aJatu.ltaeeta :lDglann1n .. alt&&a1e.lte1, Jo1-

101. Ba1kant 1a uhkaa .. 1l11t15n Taara. Samo1n t .. pahtune.. Joe 

hJöltkl,re bg1ant1a .. a.taan .plona1nuu tai Jo. bglanti, _a-

ren tultua .. aUatuke1. ..1811 Jatkaa taiat.1u. 

------MDuten oli Mr. DoaOY&n ollut hRomatta .. an optim1.ti 

.otan 10pputwloltaeen alh4an. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

4oltaue.a, 16 pAhllal helll1t1luta 19~. 

Herra Ulkoa.1a1nm1oi.toI'1, 

KDoo101ttaT1mm1o llhotKn '01110, HOl'ra 

U1koae1a1nm1n1.teri. obo.a111tettJinl i kappa

lotta Änltaran-llbot,otGn nporttia 10 16: 

t1011 t11ant •• eta 

»alaa'Ula. 

ottakaa Taetaan, Herra ll1D1etor1. ta,

'.111e.n kRnn101tuk •• n1 TaDutue • 

81'a Pl'of ••• ol'1 )lolf • 1 t t 1 • " 

.01.lnk1. 

UI: '0: II 1/1. 
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• 

~.1i .. K: .Å .. R ..... ...... . .._SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAP ORTTI n: oli. 
l J1.2. 9 1. IJ 

kuuta 19 ... ~. Ankara. ..... SS8 14, .... p: nä helmi. 
- '1 / 

1J - '-Ir 
Asia: 1.1.11 tllantee.ta 

.»alkanHU.a • ....... _ . ........... _ ... ____ ._ 

K:lTnnUllni Yhdy"'alto~.n KurUhettUUn MAC JlJHBAY'n 

lUODA tlnlln tuli puh •• k.i mmltakin B&1k&n'ln politlikkaa 

----
oto.ta eilnll tapauk.e.ea, ettl Sak.a aIka.1.1 l1ikehtil BIl

maa1a.ta kll.in .tellllnpll1n ~a pitemmille m. nn en ty.ym,. 

»ardanelleln talmi.ta tllla1ee •• a tapaRk •••• a. 

BIn oli .&111&& mieltl, kIl1n itsekin oln, .ttl B1ll.

ganan ·,..1 tau. ei Tiell ole 1'urkU 1. oaK' bel 11. Bill 

-.htautui epW.TI.t1 liU.nkin, .ttl fQrkki yhty1ei 

.11a1k1An tapauk.e •• a, .ttl Salte& iUlge.ria.ta tunkatuie1 

K:reiltkaall, Tarlinld.n ~ o. •• tapahtuu lIIloraan Bulgariaeta 

Saloa1kiin ~ohtaTaa lllnti.tl ti.tl pitkia. Mainittu ti. 

allta1. •• lIID1u ollut, 111111 hln, lIotor1l0i41lill. ~oukoill. 

k~t6kelTotoa, mRtt& oa •• eakealai ••• ta paino.tukl •• ta 

Tiili. aikoina tullut huOuttaTUti kor~atukei. Il&inittu 

ti. yl1ttll n.ikan ~a Bulgarian T .en ra~an noin 110 -

170 km. pll .. 1 fRrkin ra~a.ta. YI1UlI OleTa _a.to .. 

JAKELUOHJE : J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen j. Ii •• k.i ... .. mlni.lerllllle. 

........................ hT.aU1ua. ...... . Ei ulkomaaedu.luk.en lIedoitukalln • 
Ei ulkom •• edultuklen, mutta ufko •• iainmlnl,te';Gn tledol. 

tukiiIn. 

UE 1: A 4. 



• 

• 

to.ln TUorl.toa, matta .nnakolta Tarn.tamaton. On .enTRokel 

TlhelDllllll u.kottaTa .. , ott!. !Urkki helkentU81 oma.. puolue. 

tu.taan h .. ~oltt&malla Tolman... nUn l .... ~all. rintamall., 01-

Itoonp.. etU .en tunallhllunyöhyu tlmlll kautta tuUn 

en.1IIIl1ll Taarannetuke1. Salt.a on .1Ital 8Ilu1. .otll ... Uln.n 

.... IDi ..... 

.llan yhl en.1IID1lD It&lU.tna 81Uen, ettl tieto !Ur

II:1n 81toumakae.ta ~.lkan Itol11l.ra~an 8Ilo~aa.1 •• en p.ru •• 

tuu ~ohonlt1n Tllrlnlt!81tyltae.n tal on ~o .... lI:1n auhte ..... 

• pltl_I1Un.n. KielO.Uni "'0 IDlrft,y'n •• Untuolllat nlkJ5ltoh. 

4at TalkRttaTat D1m1ttUn TakRllttaTilta ~.. lt •• lI:1n ol.n 

..... nut .amo~a a~atuk81a .rU.tl l.tai81atl k •• kR.telu1.t .. D1 

ta... Kitllll T~..-.... tl.e1 auhto •• aa .n kR1tenkaan tol.t .. i-

..ltai Toi ti.4oitt ..... 

~ •• kR.t.l1mme Terrattain pitkiin D&r4an.ll.ln aallD1a 

ItO.U'ra.ta q.71ItJ1t ••• tl nyq1 .... 1 tllant .... a. Dn TarMm. 

pia t1eto~.. JrMlTOatol1iton tai Sa!ta&n a1lt0malt81ata D1i4en 

aht.an al lm1t.nkaan Ollut kRumall&k&u taholl .. , Z'&~oltun 

puUn hlloautulta.8Il tUtl oaaaa. Mao MIlrrey piti 1lKot-

taTua, .ttl Ift_-=T:..::;O __ l1Uo, T&11t1ta la~n onn1.tuiat JU •• -
tl ])&r4&n.ll.l11., .1 1 llltab4a. JIIIlo-.tln hlll.ll., .ttl -.l. 

ai.n Tapaa tauttamlm, ailtl D114en oll ... a !a.rlt1a hall ... 

.. on I_Tuto111toll. mlhnlt1n _uin pUrt.in ot •• n 



• 

on eo.1k.1mainitulle .lin.tu. Jo. n. ~outui.i~at 

.010 oleyan8& .al~ettu KU.tall. merelle. 

on mab40Uieta, ~opa t04eonAklSht1., että leu~o.tol1itto e1 

Ullai .... akaan tapauu ... a ryhdy lI1hinltUo tolmintaaD, ~oka 

~.I.I .en .otaan, haluten odottaa .04an 10ppu~aIheIta, .--
ta .en niin menetollen I&lmia lto.keYa.a.. klaYGiue •• I., oa 

IlheUI. .. ~atu., ettl. .e u.koo Sak ... o mlt1ltu~an .0410"10 

~a että l&1mikllym,. rlUlhlonteon yhteyde .. 1. lel~ll.! .ft~OI· -- Joka tapaultae... oYa t .&1. 
met nlhUk.eni lIIft~oetolilto11e erUtUn arka kohta. Jo. 

n114en ~&1 tlUl, tapaht1l1eI, mikl1I 1. turk1n ~ ... tarinD&ll 

ftokei 00 -.b40lU.ta, y..!!!. .nuakollilta lopimlta Ift~OI. 

tol1lton ~a sakeao ~II1UII a1.i4en halUnnan tak&1111luowt. 

t&m1I.lta 104&n pUtyttyl. turk11le tai .hklpl. ftonltaaa 

'.0 81irtllaile.tl. Ift~cr.tolU:\oU., .n ,.mlrrl, ette1 ~11. 

hnkaan ole mitllb ti.toa. lUo ollen t~yne. tilli het. 

keUI. pUhUI, ettei Sakea to1atai.ekeI a1~0 pyrldl. l)&r. 

4aoeUe111e. 
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SUOMEN LÄHE"tYSTÖ 

Ilo 82/4.4. 

I . . . , 

J.h !~ _~I 'II 
/3 '1/ r:- -, 

Herra Ulkoa8iainmini8teri, 

iAnnioitta~immin lähetän Teille, Herra 

Ulkoa8iainmini8teri, oheenliitettrinä 'kappa

letta .nkaran-lähetrst6n raporttia 10 11 

xr!8 a~iointi ln81annin etenlmi8· 

mah4011ienuk81ata Pohjoi8-Äfrika .. a. 

Ottakaa Taltaan, Herra Minilteri, tAi-

4elli8en kDnnioituklani ~akuutu8 • 

Herra profe .. ori Rolf • i t t i n g. 

Suomen Ulkoaala1nminiateri. 

He18lnki. 

UE 10: II 312. 



.A. .. 1i ~.A.. . B. . j,. ............. _ ....... SSA OLEVA LÄHET YS Tö. Sala i nen. 

RAP ORTTI n : o 17 • 

.A.ukara ........ ss a .. 1.&. p:nä .. helmi kuu ta IQ .. I.l.. J, 

Asia : 

...... P.o.bJ.ob..-friu..-............... _ .. _ ...... . 

3/3 , '1/ 
-1 
~_ . 

'II 

fapaain tlllUn uud.ll •• n .rU.e8. tilai.uud.... Yh4#'pal

to~.n eurUh.ttiU.!n w.c lI1BBAY'n. J:.J.,in h!neltl, mitll h!n 

arTel.e englantilai.t.n .tenemi.mahdolli.uukai.ta Poh~ol.~frikaa

... Hill Ta.ta.1 ~.,n •• n.ll aamaa aa1aa .ot1la ... 1ami.heltl!n 

~er.t1 1L11S!'llta. '''1 011 eel1.tt!nJt anraana; 

~g1.antllai.tea h,lSkk~. on nft p,.llht1llJt Beugaaitin ~a 

Bl. .p.lla'au. Ti1Mkai_1u1tu.ta pa1ia.ta aliaa u •• an .adan 

WOMtriu p1tuinen .r~... ~oka .rottaa I'.1reua1ka1l aen' ••• --4Rt 'ripo11t&n1an ?a.taa?i.ta. Rannikolla on kRiteakin matiaa 

• ?arreUa p1G11l1 .. aa1.... B1iUbla ?&hn~.n lIlotorh01ta~.n 

to~en kRl~.tu. .r .... &Il balki tripolin .. taan nltau. llh~" 

al pUmIIrIaI, oa toain .rUUin ra.1tta?& tehtbl, 

temillh •• t .".Owa. ...... n halki ~oht&a n1m1'tl1n hl?l 

tie. ~Ollk& lIJSscn.tBt on antanut raDnta.... SUurt.an ?a1k_d.n 

mRodoetaa ~oukto~en bRolto .. tkau ke.tll •• al, ?ar.inkin --taan huomioon, ettl aolatonta ?ettll e1 tilli h1paleella ole 

eaatad.ea. Diteakin ?01ban Ualk1a ?aitaa niUaa .. g1. ... ia 

JAKELUOHJE : Jlk.luoh jeml nejl : 

'anll11l81l. 

UI: . : A • . 

Tavall inen. 
Tlvalllnen jl lillkl i ... mlnlllerilln • . 
EI ulkomoaedul lukl. n Iledoilukolln. 
EI ulkomoaedulluklen, multa ulkolllllinmlnllterilln Iiedol

luki Iin. 



-kautta Toitai.iin nimittäin armeiJan huolto ~oka IRhtoe ... 

aaada t;;d;tt!T!eti hoidetuklll. 10ko erlDaataipaleen ke.t!e ... 

ei nimittäin ole pellttlTi .. 1 mitlän italialai.ta Ta.tarintaa, 

Joka Toi.i _alta k!81n ~rmeiJan huoltoa meroltl h8.1ritl. Va •• 

ten a.etuttua SiaUian lentOkentUle. mtta ail1l ei lYerat1 

• nan •• l in lII1.ele.tl tnl181 ole.an ratkai.8Taa merJd.ty.tl. 

lSUurlAhettUIa U .... 1. ettei hlneUI eikl .0tUa •• 1alll1.e. 

hellllklln ole lAhempll tieUJa JlDgl&nnin lolhe1een tUn umet. 

Jan pUmaJan snnnitellll1..ta. BIn huo_ntti Dlitenk1.n, ettl tr1. 

pOlin Taltankeella tnlie1 t04ennllk~1.e.t1 olemaan eritt8.1n...z1 

aor&&l.1nen Taimtue aiin hiT1n italia •• a, Dlin Ban.ta .... -------
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

10 88/46. ~Ilkar& .. a. 18 pl1'Ylll1 he1a1muta lMl. 

'-1 213 foJ. j , '1 

I 1:' - I 

Herra U1koa.1a11l.t1l1.terl, 

XIln.10tttaYimd.u 1lhetllll ,elUe. Hnn 

V1koa.1a1aadIl1.terl. ohee.111tettyial 'kapp •• 

letta Ällkanll. 1lhet,.tlSll nporUla 10 18: 

Kzeltka1a1.1a kl81tltell 

t11allte .. ta. 

,e111 .. 1l k1lIlll101tute.ai 

Horn Prolo .. orl Boll • 1 t t 1 11 S, 

"0.. Ul ko .. lalll111l11etnl. 

Holelatl. 

UE 10: " IJ1. 



~ .. I ... ~ . .Å.. R . .I.. ...... . . .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 18. . .. 

Si. .• D .Z' .. ..... ssa18 ... p : n ä h.lmi kuutalg~ ... " ) 1.
4

.3 
;.. ry I -1~. j 'Y I 

As i a : Ku1kial.a.1..1 .. ... kb.U.lkd.l. _ /1/1- Yt 
.tU&ll.te .. t .......... . ... .... . ....... ....... _ . 

.IId.l.. ..ll.kir~oi •• tt11a tlU11 turkil1 ~ .. B1ll.gariaa ?I. 

.. 11111 paytlk1r~at ~oll.. ?r •• t.tll. a1~l ..... a 7.tIY77aaopl. 

akan hlatklbltt_yttl ko.ka?.. .1'0111111.. IoI.b.UI1 .11 ta .1. 

ln lI&l, .. eIlhuea Bo &6. .id.. 011 tbllD Imi teDkiI1 ~.1k111'" 

.. 

s .... 4aka.a1 Imull... mikl merkit7. b .. Uallllaia1.... p11r.1e • 

• 1 .. 11I1.t .... 11 malll1t1lU. ...1.ak1r~all.t klYill taalb t .. p ....... a 

ne1kal1 t!klllhtl. curll.h.ttllbtl. &paa'l1.. Bb ... l1oi, .tt.1 

••• merkit7.tl pill 71i&r?10i4a. !Ilrkti ko.tt.... .1111 41plo

... tU ••• U ?ah?i.t.... .BIl1gariaa •• 11 &7qi .... 1 ?a1k_... .. ••• 

......... Jo. Balgarialla 011 oll.t ~oitak11l .pIi17ka11 .1ie11.ra-

3&11'" tIlnall1t11lu4e. 5ht ••• , Toi •• ayt t .... 1. auht ...... olla 

raahall111.1l ~a kohli.taa taikea bRo.tol1aa pOh~ol.ra~all .... r.. 
h •• uaol8?a 41p10 .... ttll1 •• attloai turkil1 taholta ?oi..... .Ii. 

011.. ril1 .... t.... "gl ... Il1. ~a 11115. D. »CIIOl'AJJ'111 I •• rohh. 

kaIl.... sotia.... 0....... pu01 •• t .... 11 .1 hlD kDit •• taa. ..ko •• t • 

• ttl. IlIiUI Z'ohkai_P'1t,ka1lll ?014 .... 11 .0...... BIl1garia ft.t ... 

r1llt..... 30. .sakea to4811 .. ? .... U1 ~O.koiU .. 1l ka1lttamlDlol~t. 

JAKELUOHJE: 

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

UE 1 : A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavall inen. 
Tavallinen ja lIolkoi . .minloteI"iOlle. 
EI ulkomaaeduatukoen t ledoltukolln • 
EI ulkomaaeduotukoen, multa ulkoeolainmlnlateril!n tleclol

lukoIIn. 



• 

• 

ta. 011' •• U1.ena tl .. 1 .uht .... a - huolhlltti hb - T01 .. 

4aaD pUU .1t 1. .tt I BIll 8&1'1a ~ 0 on all1nnt nuen all. 

1'b aalteala.1a1a IIIlta tur1.te1na aaapua _aha.. !Il1'1.a1.n har-

~oittam1 .... -- li.!.i h!D i1'ooni.eat1 -- .1 aita tot.lla. 

k&&D 01. otollinen. 

~1n tlla1au.utta kJ.,I.Q.ni hln.UI -..alla aitl U.-
to~a hlllel.ll on :i.'a.rlt1n a.ent ••• ta .Unl tapault •••• a. .ttl 

Sa,ltaa .tf1llgarian kautta tunlautu1.i Ue1Itta_ ~a nillleno_u. 

o11lto Ue11tta tball nht •• a. ...ut ad.tl!D Tamutulta1a !Il1'-

tilta. kDt.n 1II&1u1ta1n muU •• n1. Ilb Taataai TUt.ll.n. huo

alittaln enain1 iUrlt1.n tualt1.n haluaTan. .ttl .ea a1ltoJmbl.t 

IllIlalto1l1 ••• U oU.1Tat tieto... Hill Tl1tta.1 aittln ftol&n.l.-

1an ,&irea14.nUn ~a U1Itollliu1.hri 3ÅRt.COQLUn aika1a.ap11n 1a .. 

IUntoihin. Ittl t1l1'1tIt1 .1 To1 p,.,1 .,r~latlltat.o~all&. ~o •••• 

turTa111I1Uua&lu.tta loukataan. liIl niin oU.n T01at ... 4& TU-

1'&~&Il .. l8&riaa Ta.taa .. 

~11 .. t.I'I.n Äl'aai&8la 011 hll .. 1'.~a al0 .taatlba.

t,,tJTlin... lta11&1a1 •• t oliTat kJ1l1 a&an •• t huomattaTla apa. 

~oultko~a ....... ta ,Ikl uilen anUa ,1'1ttb •• t .u-taa ull):. 

ka1ai.h. dnt.... ~a aa&4a alOte kb11nal. Ta.tah,Gltkl3ka.t 

oUTat mlhalt1.. kallt1t1 pUtt,n •• t _u... at..ahultDan ~a .... 

nai.. ...... • •• "k.... _.1_1 oa .,. k01.1ta ..... 81· 

ta 8aUl'.tU ~a ~OUa1TI\ ttalialai •• , lWplb1.1 p • .,,, 

~1l11 ol.na. Tiili ania'a U.'I pitki.. ~lblt Ja. -..no):. 



, 

.iin. mi.t!. ei ole mut.. ulo.pUql. Iati.~ anta.u1;Umnen ta1 

epltolTolnen. suuria uhr.~a Taat1Ta yrtt,. Du:p1lngin puolue· 

t&ll1 .. ta 1 ennen .en ~al tau.ta. Sell~l1taeu ou tie TalO1lUu ~a-

paa ~a .akin ~OUtua1.ll81l lIr e1kkala18tn kielin tIllISin niu 

l,h,ell .. ~all kJq~ •• 

~e.kn.telumaa lopu •• a la.uaui auurl5hattl1l. klaltltaa •• 1 

olaTan, ettl ellglalltllai.et tula'Y .. t ~ .. tka ... u ateuam.tllln :roh. 

• ~01l~fr1ta .. a B1. Apal1ut.. lllltaeapl1ll !l'1pol1 pIO:ohtan"u. 

• 

L1.11Il o •• ta puoleatui tl!h lin .eUl'&a~aa: !Qrkkila1 •• 

bulsarl .. l .. laeu plSytlk1r~an tetati Il!.fttl! T .. hTl.t .. ~an ulltl a1. 

kaballlliukiu ~o 11eallal ~al1iuue1t.. kl!.a1tlQ11. eUI tukki 

el 111kah4a. ~ .. 1~ Sataa ~alt .. 1alkill Bu1sar1au. saatu. Y11t

taa .a 81U .. , ettei Bulgaria, ~oe Sakea .n laa1lt'ta tull_U

tuu Irelkkaan, o_ll1a-tu h,lSkkII'uHa. 11_uo_18all allr17taell 

paruate.lla ~1!Jlt .ol.ap181l maltan aita1H ... t .1toUDRtaat 

kol_uatell T&lto~n k...... koeka_U olld.Jta1 , 11118 .,15. aIl!1 .... 

t11&1. • turJtJt1la1uall a~.tu .. op1 .... 

a.l.a -tlnl.iu.. 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

l! :1.13 i~. ;1 'YI 

/3)3 -'-/1 

§ (! ' . 

Herra Olkoa81ainminietor1, 

~nn1oitta~1mm1n llhot!D ~eille. aerra 

Olkoaeiainminieter1. ohe~liitottyinl 'kappa

letta ÅDkaraD-llhetyatöD raporttia BO 19: 

TIlrld.o lehUetö turtk11aia-

bul. pr1ala18eeta j1l1Idlauea_.ta. 

Ottakaa ~ ... taa.. Herra liiD1,tor1, tB6- . 

4eU1.eo lamn1oitukeoni ~akuutu •• 

Herra Profe.eor1 Rolf • 1 t t 1 • g, 

SuolDln Ulkoal1a1ud.Il1..teri. 

H e 1 • 1 n k 1. 

UE ,0 , " 8{2. 
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~ ..• ... I:."" .. R .. Å ....................... SS A OLEV A LÄHETYSTö . Sala i nen. 

RAPORTTI n : 0 .. 19 • .......... 
11 1 ~3 :J,J. i . '1/ 

J.akar.a ........ ssa .22 ... p:nä ..... .helai. kuu t a 19 41 .. · 

J 13 . 't( 
As i a : 

hrld.ll lehdht!5 011 lUOllllo11ia .. t1 tyytJTl!1ll.ll lake. 

all.kir~oitettunll turkkil&1 •• bulgar1alai ••• 1l ~ulkil&U.umaaa. !Ia • 

.1 '., kaiket1 la.ltetu.t1. aAhd!ltee1l1 y11an101 ,op1I111lb.1l 

m.rld.tykl.1l. s. .1 1l1m1ttl1. l'&~o1ta I1t5 Tai1l turkkila1 •• 

bulgar1ala1.111l II1ht.i,ii1l. T .... ll haluaa ulott.... ,.. DlltaTU1le 

d •. 1l 1l11d.n ulkopuolelle rauh&lltll&11 n.rm1.ta~.... POh~o1 •• B&l.. 

l .. lttl ailtaaD .... ut rauho1ttuDd.... .illl mol.mmilla tahoilla, 

huolimatta ,.t!fYY'lopimRke.. Toima ... olOlta h'y15lt1tllaltt~'I.le 

• tOUlllllltI11l •• 1l .pUltU. Jm.=u..~. ,..1_ t01l.. tarkottukd.&. 

tRzt1.1& BRlgar1a1l olAlli8tumi.ta laltl&ll .. bI.lli ••• 1l hJ15kk1Jlte 

.... fRrltlt1& Ta.t..... ~a BRlgar1&11a !tl:rt11l h.Y15It1tI,y.tl .. se 

lalltUaht .. tuk-.& _&hU. l1isl tap .. ke ..... ttl S&~ 

,U1l. tu1luutuim.. • .. 1 .,au,a.t OTat a,t ~.lt1lau __ • 

Dlitt&. .. tu IlIlT .... t'iItl1, _tt&. .... oUaT ..... ta _:rt1t,._ 

tl •• .ulA katu ol.Taa.... P&laaa bl1t •• t1ll tlhb puo-

JAKELUOHJE: 

...................... ft7.&1Ua_ • ...... 

",. '" .. -..... .......... ..... ............................................................. . 
UB.: " 4. 

J akel"ohjemalleJa : 

Tavallinen. 
Tavalline n Ja 1I.l kai .. ..mini. terlOlle. 
EI "Ikomaaed".t"kae n t iedoit"kalln • 
EI "Ikomaaed" .t"kaen. m"tta "lkoaalalnmlnlat.rtOn tledol

t"kalin. 



1... a.1a.ta &l •• ~aua. 

hrkin leh41etlS. tl3'tyvAi.n. ~ulldlaun_n ~oh408ta O • 

•• nkin Tllou1 1110t.ltua, .ttl .e 01kea.tun merkit... !Dr--kin po11tiikan epI0 •• 1atumi.ta B& kantilla. !Rrltk1 on nimit. -tl1. PlrkiDJt ~ohtamaaD Balkanti. ..at lhtei.... puoluataa. 

liittoo. ulkona1.ta hllSltIta,.tl Ta.t ... , mutta .... ut mm1 ... 

Turattaill TIhID Ita.natuata Plrkiat,yJtdU... Å~atll. Oll ~o 

• DIIAI. Ji.BTtr.tia h.rlt.Ural ~a 13MB! Dörl 01l ~attallllt _. 

a&11a li.~&lla. Saun1l1tel .. n totlDtRminell 011.1 t04 ••• lklSi •••• 

• 

U 't1lna.lI1lt Bt.lkan t 1n rauha.. l11tl Oll ~1l~.111 nyt nln 

.urattain Tiatoll ~ulkilm__ ftrld.. ~a Bulgariall TIlUlI. -PartRrlllnt IIIOnt •• , ... 01 tRr r14101ll.1l. ..e. 
hrldn ~a Bulprian Tll1.tell .1lhtei4.. 1l1kopuo1ella 

3oald.n ••• ...o.ta tl .. 1 aaht..... o. .plra!!r! 1n.. 3a a.tu 

.13&& tulkin.ol11a. Vara1at1. t.uti. kohta: -ta !Rrqn1. .t 

la Balge.ri. 00l1.11'r •• t oomrae 1lB fOIl4 .... t 1~1. 4. lear 

.politlqu. .xt6ri.ur. 4. .'ab.t.1l1r 4. tou~. agr.aa1o.·, Tol 

aiheuttaa pIItel.... .ttl tultld. .i •• D&1Ul1l ada.... Taika 

laU& :i1l1gar1_ kantta tllllltatRld n.lkkua. !1aI Ta.ta1a1 

.11tl kb1tlltall, ~o1ta d1.8e pl1Tial ole. 41plo_attlauuaa •• 

.. tl1l11 mull1lt. !Rrki. lehU.tIS .... ttRll II:D.lte.ki. 3o ... Id. 

allr1a toi •• 11. kMnalle, tallto.. pUII 1tJ8J1IV'1aI.. aTol ... . 

Lla1Jtd la.lta. !Ilrld. lehl1atG, II:D.te. U 1l" T11tka1., 

.,0. 81U •• , .tU 31llIdlaR_.lla 011.1 ehJtAi ... 1 Tallaa •• 
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Sak.a. .tenem1apyrki.,ta11n nAhd.. B&lkau t 111a. 11 .. 1 aaht ..... 

•• apl11emlttl .rehtyy. ~o. Sat.alla t04.11a o. tI11a1.1& 

llU1Uu11.hlmia. PI1.'fa.to1. 'fo14&&n .... 0&. .ttl sataa ~al.tU_. 

__ n t&utta on .. anut 'fakuutuqaa .Utl. ett.1 !QriX1 111-

kahda. 'fultka Sana Taltai.iki. Bulgar1&n. JIIlUa ••• • .... U 

t04.111I1Uuapoh~.. .1 sat..... ~1l1kil&1l __ a ~oh40.ta •• 11at1lo-

~ ' / , 
1/ -. rY, . v( t ' · Jbt{) - ,W~ . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No 11S/ 54. Ankar a ssa. 14 pAivänä lI&al iskullta l\:i,u. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

/ ) 2 9 ~ IJ . j , f 

,/3 . vi 

Annnioittavimmin lähetän ~eille, ~erra 

Ul koasiainministeri, oheenliitettyinä 6 kpl. 

Ankaran-lähetyat5n rap orttia ~ o 20: 

,aikutelmia .utanbul. 'ieta. 

ottakaa nstaan, Herra ~nisteri, täy

dollison kunnioitukseni Takulltu8. 

1'. 
J, e..... , • 

Herra ~rofes8ori ~olf W i t t i n g, 

~uomen Ulkoasiainministori. 

Helsinki. 



~.N. .A, . li ... . ...................... .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 . &0 • 

.lnmr.&. .... .. ssal.4. .... p:nä .• . ~i. kuuta 19 .. ~ .• 

Palatta&ni tänään käynnilt!ni Latanbulti.ea en ennltl 

ta Unkarin knriirin lähtöön huomenaammlla tavata kOllegojani .... 

dakaeni kuulla Ja tiedoittaa parin Tiime viikon ta pahtumi •• 

ta tUlli. hrron .ensijaan hiukan .utanbnl ti... .&m1.tau 

vaikutelm1ata. 

~ii •• ä piirei •• I, joi.sa liikn1n, oli POliittinen pii. 

huomio lnonnoll1aest1 kiintYr13t tapahtumin .Balgaria ..... Kitlb 

auurempaa animoaiteetti& BUlgaria. ali.tumsen johdo.ta en ha--
vainnut. Blhdlk.eni pidettiin ymmArrettlvlnl, ettei BUlgaria. 

~1!de .. l!n TaUle lienvoatoliiton effektiiviatA. tukea. TOinut 

• ryhtyi a.eellilesti vastustamaan _ke&le.1.ten joukkojen tunk.

tamiata _&ban. Lehdi.tön I A.nen dvy, ~Oka tarkkUai •• bulgaria. --lai.en ~ulkilauauman allekirjoituk.en jälkeen Oli ollut BUl-

gariaa kohtaan hyvin y.tlTllllnen, muttai m1tonkin lterra.aeaaa 

.en .uoatuttua a&kae.l.ai.ten jonkkojen _eilan taloon, katSOTat

pa eräät lehdet ~garian niin menetellen rikkoneen mainitun 

jnlkilauaulllll.n. jollei kir jainta. niin henkel Ta.taan. 

li811vo.tolii ton kannanotto 8&.kaalai.ten joukkojen tunk •• 

JAKELUOHJE: 

...... ................. .ay.aui.DeA.......... .... . ... .. ........... .. 

11& I I A" 

Jak.luohJ.maIIeJal 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1I.lkoi ..... ... mlni.twlOlI .. 
Ei ulko ..... edu.luko.n liedoilukolln • 
Ei ulko ..... edu.tuk .. n. multe ulkoaalalnmlnleterl6n tiedot. 

lukoIIn. 



• 

• 

. ~ . 
tumisen johdosta Bulgariaan. joka radlon vAlityksellä teh. 

tlin tunnetuk.l, mutta jota viimeksl ~initus~ maas.a tä

kAlAlsten tietojen mukaan .1 liene laskettu ylei.ön tietoon, 

otettiin l..tanbul'ia_ Ta.taan auurella t yydytyksell!. ~h. 

toiain sanoa. etU sUnä nähtiin en.lmäinen Julkinen merkki --polii~tisen yhtei.ymmärrykaen puutteesta sak .. n ja ~ 8Qvo.to-

liiton vAll1l!. saanen .theen palata aaiaan ~6hemm1 •• 1 ra. 

portei •• ni. Luul taTa.ti alheettoma.ti " nnottiin eräillA ta • 

hoilla tässä yhteydo •• 1 merkityatä ~6. .ill.. että nauvo.

tOhallitu. 011 aaettanut lentokoneen auurläh.ttilAa ~RtPPS'ln 

k!,ytetU.vAka1 tAIDln k!,y4e .. 1 Ånkara.... tap ........ Ulkominiateri 

JSD ilIi ' 11. 

~elialan I .tanbul'i .. & haTalt.in tAlli kertaa Terrat-

tain rauhall 1aekai , kokonaan p!1nTa.toin min, mikl -1&1 ta kedll!. .i:aiko.ta pllttbn J ohtul se Talt&an pU •••••• 

ta kAaitl'keestl. ottel !I1rkk1.& n,yt,yUn uhkaa miklln TllltlSn 

TA&ra. Il3lSa _glannin m.n.stl'kailll ~rik&.... lien.. 81inl 

oauutenaa. !I1rldn .nt. Ialotain ja SUomen läbettUI. BLGlP 

BA.!r, jota n,yt,y11D on el. äkkeoll,A, mutta jOlla edell • . enkin 

on .uht.ita pollitti.iin plireihin. ..no1 miDUll. tl •• 1 .uh
t ...... : 1I1 01. odotettaTia_. ettl i'Urltk:1 ae~antu1ai .otaan 

'-----------------~-.UnAklln tap&uka...... .ttl sak... JSUl.g&ri&n kautta tunketul. 

81 ..:raikkaan. II. tarvits.. ka.ikk1 Toluanaa omi.n raj oJ.n_ 

puolu.tami.een mahdolll.ta hl'lSkkll.tl TA.taan. !!Llainen hl'0k. 

kll. .i kuit.nkaan läbltul.TAi_ud...... ole tOdennAklSin_, ain. 

kI TUOksi i'Urld .. & toi.tah.k.i Tiel.1 TOi4aan Olla rauhall'1.-
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.illo. Sitä, miten kliy, joa ueiklta aortuu, ei hän t&htooa.t 

ryhtyi ennu8t~~ant ltatsoen kuitenkin aodan vaaran iQrkinkin 

oaa~ta ailloin olevan l!!heUL SUunnilleen aaaanlaiaia käsi. 

tykai! osiintoi minulle ~erra SåDl BiBID~ diktatuuripuolueen 

i.stanbul 'in oe&aton Johtokunnan '!een. 

saanen pIllata tähllnkin k.va,ylD,ykseen et.atuani JAlleen 

kon"ktin kOllegoJen.! ~na ••• 

( 1 / ( II l.~ 
...~._~ 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Bo U?/67. 

Bern. \llko".1a 1ll11l1.niateri • 

3J/:' YJ tJ .~ . 'II 
'f' Y I 

ERnn10ittavlmmin llhotln Teill., Born. 

U1koa.lalnm1ni.torl. oh •• nliitotty inl 6 kappa~ 

lotta Änkaran llhotyet6n ra'P ortte.1a Bo 11 .1. 1. 

Bo 81. ll1nieterl imIll'ln vien.ilu. 

Bo aa. JIl1J.El' 1. "m .... p. !SKlI'l tlÖI'fJ'lh. 

ottakaa va.taan. B.rr. lI1ntetar1, tl,y .. 

40111.on tRnn1oituke.nl va knut 1l8. 

{! )/j-ff",,~ . 

Bern. ~rof ••• ol'1 kolf • 1 t t 1 n g, 

l1l 011.. U lltoa .1.&11l111a1ehl'1. 

Bel. 1 n k 1. 

UI: 10: II I/L 
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A. .. .N . .lL .. 1L.\ ........ . . SS A OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n:o· .. 21.......... '1] )115 1....1. ;5 ''tl 

.l\.nka.r ... . 55 a 84. .... p :nä _ali • . kuuta 19fJ.. .• ··}-f'f- .. U 

Ulkoministeri EDB6'ln vier~iluat&h~n täällä on Jo 

kulunut hyvän alkaa. elen kultenkin latanbul t i.a& k~tini 

Ja aen JAtkeia.n aairauteni JOhdoata vaat~ nyt saanut koa. 

ketukaen kollegoJeni kan .. a. T!lU.tti k§,yd,yiat! n8l1vottelu1eta 

olen mullut asur&avaa: 

Lienee enainnAkin kaytl läpi kaikki no ajateltavia" 

Olevat tilanteot, Joihin !urkki eaattaa a04&n kehittl.aa. 

Joutua Ja mitä &pua mUoinldn ~glanti voi TIlrldlte antaa. 

Vareinldn 11enee !urldn v"ruatelun tllJ4ent!minen SlLkaan h,lSk

k~kaon varalta ollut k.akuatelujen koht.oaa. Kerrotaan ni. 

mittl1n, ettei Tnrld.lla D1qU.1l olo tAJail nruatelta lII1uta 

kain n. 800.000 mlahelle Ja .tt! aen konevoima m,y1S. on 

rilttlaätlSn. tRrkki voiai kuitenkin mt.ua lippUjen &11e 

1.600.000 l &.000.000 mi •• tl. w.hln tuloksiin tl .. a auhtee •• 

.. li_vott.lui.... on tultu, liitA en ole voinut _au aet.. 

B_voattelllh_ 11en.. oltll lk11m1et.1all aUta, ettei 

fRrkld olalliltll 10ta.a, Jollei len omaa alueellilta kOeke. 

_ttosutta 1ft_ta. lI,JlSI Ireikall 
Dliaanoton. 

tlab 

JAKELUOHJE: 

VB 1: A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkll ... mlnlaterlllll • . 
EI ulkomaaedualuklen tledollukllln. 
EI ulkom .. eduatukaen, multa ulkoulalnmlnlaterlen tledol

tukaIIn. 
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.. .. Il .. ~ .. ~ ... ~ ... ~ .................. SS A OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o .. 22. ......... 13/27J 

.1.nDl'& ... s sa i~ .. p: nä mt.&l1a. kuuta 19 .4.l .. f(" - 'f I 

1J. -'( ( 

As i a : JU~llia.!J.JJ . . "mu .. ' • .!' ........ _ .. m ..... . 

t~ Dölil1' 11.. . ..... _ .. . 

H!1IJm'1n Pr.aidantti lSlClir m ölfÖ"l1a osoittaman hanki. 

• 1lSkoht~iaan "maeaage"n s1sAltlSll on tllAllll pidetty erittll1n ... 

la18aO&. Tavatasaan1 tänllän Yhd3avaltoJan tllk!l.ll1sen nurlllbet. 

tll Un l(A.C MITHBA.Y'n kertoi hän minnlle Ulkcaa1alnmlnisterUSn 

P!!aibtaerln ~JUJlctOQLU'n maininn.en, että Hltler nimenomaan 

oli 1m_nut toivolll1uen aanoaan luottalDllkaallisana 

Sen verran luullaan tUlli kultenkin tiedattllvl!n, attl 

aanom& oli laadittu erittll1n 8ydllmalllseen Illn ens AvY1.n Ja al. 

sAlli Hitler'ln henk1l6kobtaiaen vakDu klan ~uh&l11811. 

ta alkOlll1kaiata furkta .aht.en. S~n henk.en 11en.. iamet 

• tu~11'u Taatanl laadittu. 

Kinun t~"1nnee tUlkin lis!t!, että tlml tieteukl8.n ei 

&1hGllta mitllln lII1utolta furkin Tarnatautwn1lwunnitolmil •• S&k. 

a&lahi1u Takuutukallu .1 u1q.!llrkill. luoteta. 

JAKELUOHJE: 

....... .............. ··.;;&iIIii_~ .............. . 

l1li1: A • • 

JakeluohJem.neJ. : 

T.valllnen • 
T.valllnen j. 1I.lkli .. . ... mlnl.terlOn •. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultukaen. mutta ulkoalilinmlnllteriOn tledol

tuklnn. 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA: ............ ~~ ............. .......................... . 

OSASTO: ....... ....... f: ... ~.t ........................... : 

ASIA: ...... ........ .......................................... ...... .............. . 

.. _._.~ .. ~.~ ..... _ .. ~ ........ ~~~ ... 1J.~.d:t ...... ~ .. :: .. ~ ...... .tl. ... : .. .. . 

............................................ Jfb;.~_ .... _-dft~ __ = ____ r~ __ .. _._ .............. _ .................. . 
~ S7J ' 9"11· ....... _ ......... _ .....• ~ ...... _ ................. ............................ ..•. ........... ' ................ _ ...... ...... _ .............. _ .......... ...... ......... /.; ................. _._ .. . 



SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo Ue/68. Ankara •• a. 26 pl1vllnA maali.muta 19Q. 

3y / J.. 9 J :! J . - . Y / 

', '1- '1 / 

Herra Ulkoa.iainministeri, 

~nnioittavimmin lAhetlln Tellle, Herra 

Ulkoa.iainminl.teri, oheenliitettylnl 6 kappa

letta Änkaran-1Ahety.t6n raporttia BO IZ: 

TUantoe.ta .Bal. kaniUa. 

Ot takaa Ta.tan. ~or:ra lIU.ni.terl, t II. 

4011i.en kRnnioitukeen1 TaEuutu •• 

Berra ~rofe •• ori kolf W i t t 1 D 8. 

JUoman Ulkoa.iainministeri. 

lI.leinld.. 
-----------

UK 10: A 1/1. 



• 

• 

~ ... ~ ' .. A ... ~ .. " ............ ......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n:o 2~. 
, Y I 

.A..nD.l1L .... ssa ~ .... p: nä aa1..1. kuuta 19 ... 61 .• 

:J.urldaaa aourataan tilli hetkell! ~!nnityltsoll! tilan

teon k:ehityatl B&l.kan'1Ua. flltllll1aet tie40t nltta.avat a11-

hen. ettl Jugoslav1a. ta1puu saltaan punoetukBGn e40 .. 1 ~a 

etta aon~älkeen ou odotettav1aaa a~kee.laieten ~oukkoJen tuu-

keutuminen Bulgariaata. &re1kkaan. 

Wok/Ui tllklliU.aet t1edot pitblt pa1Itkan_. tapahtu1d 

JugOal&vian liittyminen kolmipaktiiu kRitoalt1n er1nAia1n varau

min. Siten aen alueelle ei .aiai lAhetta! ltolmipaItt1valto~e. 

~oultko~a eilta a111! 011ai velvolliauutta oaalliatua paltt1n 

edetlyttlmaln aot11aalliaeen avuuantoon. Sena1~a&D anta1a1 ae 

oikeudan aotatarve- ~ _niteett1~uni.n kanttatalulla. far1t01-

tukeena 01181 kai. ~oa nlma tiedot pitlvllt pa1ltkanaa, .1 

n11n pa1 ~on h3lSltka,ltaen tukeminen BUlgariaate. ItIldn, m1a 

satou1qu.tu varnatamiaea ~oudattam1neu tult1ltoh 4& ke 1. fRrltlt1la1. 

ae11& taholla ollaau vaD.uttuneUa a11 ta. eUI t&ipuminen ~o 

nUaal.lt1n ra~oia.. ID8rlt1ta.e l.vh3eaall a~a... Jugoalav1.&a ta,. 

4elliata aliatamiata 3altaan .a!r~8T&lt&au. Ulkominiater1 SLBL

COQLU oli tlDllIln aauonut ae MDBiLlytU. ~otalt1u. ~oka _0. 

JAKELUOHJE : 

· .. ···· ........ ··· .. ···· .. ··· .. ftft,U·1nn·. · 

vai: A • • 

JakeluohJ.malleja: 

Tavallln.n. 
Tavallinen ja lIalkal .... .mlnllterl6l1 • . 
EI ulkom .. eduatukaen Iledoltukelln. 
EI ulkom .. eduolukeen, multa ulkoaalainmiftllterl6n tIecIoI

lukoUn. 



mekei sanottuna morklteee: Joa pirulle antaa pikineormen, Ti. 

ae koko kädon. 

furkte.. ollaan luonnolliaeati hyTin tietoieia .iitl, 

miten .uuresti 1~rk1n atratooginen aaoma heikentyy. Jo. 3&ke& 

vutu ~oikau. ~btA huoli_tta, mten olen Tiime aikoina. 

tiedoittanut. ei se ~iken todennlkOleyyden mnkaan tule ae-

tt taantumaan tapahtumain Iallmnn, Joa aen itsenai annet~an olla 

rauhaeea. .tA niin tulee tapahtuJDaantln, nUn kaaTan mln 

~ei~n vai taua ,latmu. pidetllD uakottaMna. l6ltta aenJ!l.keen 

odotetaan painoatukaen ~rtkta vaataan ka.v~van. iAne~ tahan8& 

turlttll.a1a_. virallieen -.ai y ka it,1aen , tapaakin on hAn eitl 

mieltl. ettl ~rkk1k1n Tle1.l. Tarovainu4e.taan huoliaatt .. , Jou

tuu sotaan. Omaata puoleetani en ole eiitl t~a1n T~lalutettu. 



U[ KOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ...... .. ... J.= ...................................... . 

OSASTO: .............. ~J. y ................ _ ...... .. 

ASIA: ........................... ......................... .... ....... ............. .. . 

..... ~.~.~ .. ..... ~ ........ !~ ..... (J .. ~.~: .... ~ .. :: .. ~ ..... ~y ...... 

......... : .................................. ....... ~~ .......... ..... : .. ~: .... ~ ..................................... .. 11. ' . /J . W . 
_ .................... _ .. _ .............................................................. _ ...... .......................................... _ ... ~~7.1_ .. !'i..t..c.~ __ 
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• 

SUOMEN LÅHETYSTÖ 

Bo 153/69. 
.A.nkaraaaa, 25 plliv!n! u:aal1all:uut& 19~. 

Herra ulkoaaiainminiaterl, 

~nnioittavimmin l!hotän teille, Rerra 

Ul kOk8iainminiatori , oheenllitettyin! ö kappa

letta Åukaran-l!hotyatön raporttia ~o 2~ : 

sakea. ja l'leuvoat olUtto. 

ottakaa v.ataeD, Herra ldn1ateri, tly

&elUaCll mnnioitukaenl vamutua. 

d/4-U~ . 

Herra ~rofeaeori Holf • i t t 1 n g, 

suomen Ulkoaaialnm1nieter1. 

11 • 1 • 1 n k 1. 



• 

• 

Ali .. .A .. ;a . . ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n : o ~4. 

Än.kar& ..... 66a .25 ... p: nä lQf.al1 .. . kuuta 19 ... .41 .. 

l'fy - '11 
A6ia : 

li euvostoliiton lml~riallo tekemä ja faaa'in 'VAl i tyk-

.että r adioi tu ilmoitua aen kannanoto.ta ~garian liittyeaaa 

ltolmipaktiin ja laakie .. a .kaa~aiaot joukot aa&han lionee en

a1mM.nen Julkinen tOd stua pOliitt1aen yhteiaymml!rryksen puut

teesta. nytteumin 1iakaan ja 8Uvoatoliiton 'VnUlr) i'Ilakin erell. 

dytII.I!.n lasketta eS8a, että t IlmII. yht oia~'1IIIll!rr.?aen puute kanaa 

aitA IIII1kaa, kuin ;:sakea etoneo .6&lkan'i11a • 

.ut.rdanolloin "lmet o'V.t jo 'Verrattain D.lnaa ~a.kae

pM.n laakien mQodoataneet kohdan, Joa.. pangermaniemin ja pan. 

ala'V1em1n tavotteet I,lheia.aa! ida .. ! o ... at tlSl'IIl!nneet 'V" ataJt-

kain. liM.n on epWemAttA laita edelleenkin.. litlllvoatol1itto e1 

...armaaukaan mioleUUn n!kiai Sakea. aatmien herrana. I,ya~a 

on epllUemAttA li au'Voatoliitolle erittM.n arkaluontoinan. mnkl 

'rUokai tuntuu luonnolliaelta . ettei so halna tuottaa ~rk1l

le liahaikaukaia. joa ~rkk1 joutuiai a.eelliaesti puoluata

-..n ealmien hallintaa Sakaan !lJ'ökltA,yatA ... a.taan. S. kateon •• 

x) 
. ,.eiu jo SakMau tunUutue.aa JalDaDiaau mului pi.ui 80-

raaAni. 

JAKELUOHJE: 

UE 1 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavall inen. 
Ta.allinen ja 1I,lkal .. mlni,terlOlle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoltuk.lln. 
EI ulkom •• edultuklen. mutta ulko •• ia inmlnl.terI6n tiedol

tukiiin. 



, 
• 

• 

• 

nimitt!1.n kal etuJen.a IIIlkaiaelte1. etU. !I.'Ilrkll edelleenkin 

vOisi pitll ne h&llinnaea&an. mnne. ehkA aen oma hetki 1,0. 

f!!nAln Julkai atulle turkkU .. i.-venAlAisell 0 ltommu~ilco.lle 'V01. 

de.an t Ilm!!n vuoksi nAhdAkeeui ant.... suurOlllp1 merkity.. min 

vlimo aikojen paperlaoplmnkaille yleen.l. 

~oidaan ky.,!. e1kö B~vo.toliiton intre •• i vardanellein 

.almiin nAh4en ole niin .uuri. ettl se anttai.i TUrkkia nli • 

• den b .. llinn&D puolu.tamises.. !Atl. ei mitenka&n liene .yltA 

odottaa. sauan voi_ ou viell! beikentJIDl!.t5n oikl 

tp toiata1aeu1 t&ht one ottaa pllUleen mitl!!n konfl iktin rialt1A. 

lmtta JOka1nen a.kal. minkA saltea ottaa eteonp!1.n BalkantUla, 

varainkin Jo. .0 tape.btuu II&lm1en llQunt&an~ wurent.... nAbdlk • 

• enl poliitti.e •• A miel ••• 1 rakoa saltaan Ja Beuvo8to11iton 

lilla. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMÄ: .... .................... .................. . 

OSASTO: _ ............. r:J Y.. ................... .. . 

ASIA: ................................................ .. ........................... .. 

_41_~~ __ ~_J~'f"'d~"t4~. jJ: 

__ ~ _~ oX~_______ 

........ _ ....... _ ................ _ ........... ........................... _ ................... _ ... _ .. _ .. _ ...... _ .. __ .......... ~.~q-.... /.1..t! .... -. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo 169/71. 
A.nkaraa.a, 27 pihAn! .. ali.muta 19<&1. 

Herra Ulkoasiainministori, 

Jrj.!. '! '1 IJ . . ::/ 'VI 
)!fv ~ / 

bnuloittav1mm1.n llUletln ileUle, Herra 

Klni.terl, oheenllitottyln! 6 kappaletta Ånka

ran-llUletyatön raporttia Bo 2& 

fazkkilal.-neuvo.tolalnen 

kOIllDll nikea. 

Ottakaa ?a.t&&ll, Herra ll1n1eterl, tl3-

delllaen mnnioitukeonl ?atuutu •• 

Herra Profe •• orl Bolf W 1 t t 1 n g, 

Suomen Ulkoae1alnm1nl.ter1. 

JI • 1 • 1 n k 1. 

VI: 10: A 1/2. 



• 

• 

4 .. N .... .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTI n ; o 215. 

.nkara .ssa .2'1 .. p: nä lIIIt. J.ia kuuta 19 .. ~ • 
fJ. , '1/ 

.. kommu nikoa .... 

esknstolujen ~oskova as a päättyminen turkkilai.-ueuvoato-

lai.een kommnnlkeaan on TUr~ •• a herättänyt .uurta tyytyväi • 

.yyttä. SUlä kataotw,an &i~kin olevan !! mrkity., että ae 

on poistanut vaaraa Neuvostoliiton taholt&, joa TUrkin täy

tyiai ryhtyä puoluatautumf.a.n 3alalan hytlkkäysU. vaataan, IIIIltta 

lehtion arvioinnin makaan aillä .aattaa olla tä .. ä tapaukse._ 

.a lt/oajempikin kantavuua. i'ttrki.aa on I'lJteisym.raärry. Neuvo.to

liiton kan .. a epäUemätt!!. a,ynnytt!nyt helpotuksen tunteen, .U

lä huoUa-.tte. maiden vlUiUä voima •• a oleva.ta hytlkkäämättlS

Dl3y.aitoulllllkaeata, on TUrki .... , .iitä pal Jon jnllmmatta, pe_ 

lätty nouvo.tolaiatlt. iakDa .olkään Turkin Jouduttua .ot .... n 

SAlaaan kan..... Uuteen vt/olmutuueen NCII1vo.tol1i ton taholta .en-

.iJaan luotetaan annettuna nykyi •••• ä tilantee.... Ja var.in

kin, kO.ka pidetlti.n .itä lieuvo.toliiton omien etuJen mmi

.ena. Annetaanko Ja mikä arvo virallieella taholla kommuni. 

keall. Sak.an pyrk1m;.ten va.tai.ena kannanottona, on •• all. 

Jaan va1mampi pUhUI. 

JAKELUOHJE: 

............................ ~!."lU .. ~'~II .. 
UE.: A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai .mlnlateriOlle. 
EI ulkomaaeduatukoen tledoitukailn • 
Ei ullc omaaedultuklen, mutta ulko •• iainminl.teri6n .Iedol

tuk.iin. 



ULKOASIAINl\\INISTERIÖ 

RVHMA: ......... J= .................................. . . 
OSASTO: ... _ .......... ~ .... ~tt ........................... . 

ASIA: ... ..... ...................................................................... . 

_ A-.d,.!!A"A~ __ rkL~~ao.t-4~ , ?J 

~ iVhA~ ' . .... -............. -.-.-... -.................... ........... : ....... :.-..................... tr~-~ .. ·K.~ ...... ·-.................... · .......... -.. -· 
........ __ ._. ______ ............. _._._ .................. _ ....... _ .. __ .... _ .... _ ... _. __ .. __ .... __ ....... ____ ....... ~7-._._. _ .... :~(.y.~._~. 



• 

• 

SUOMEN LAHETYSTÖ 

Ilo 160/12. 

r 

Herr. Ulkoasiainministeri, 

J K' /.2 ? y j J . i , Y I 

'1' I 

~nnloittavimmin lähetin Teille, Herr • 

Ulkoasiainminister1, oheenliitettyin! 6 kapp.letta 

Änkaran-1Ahetystön raportt1a No &6: 

jD.1 vaikutelma vallankaappauksesta 

Jngo.lavia •••• 

Ottakaa va.taan, Herra inl.tari, täydel

lisen kunnioitukseni vakuutu •• 

d!~ - ,~~ 

Herra ~rofe •• or1 ~olf ~ 1 t t 1 n g, 

$Romeu Ulkoa.1ainmini.ter1. 

H • 1 • 1 • k 1. 



. B. .Å. B.. SS A OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n : 0 .. Zo.. I 
~ra ssa.28 p:nä m&alh kuuta 19 ... Q.. t J. 7V 

1)-/1. y/ 
Asia: :an .. l .y.Iltlmt . .QllMt ... y.~_u.a!l~~ppaukaoatlil. 

Jugoal&.viaaaa. 

Turkin& ~a. llittolaispiiroiad.- tlUllU. ylaenallJd.n on 8.i. 

houtta nut suora ataan riolDla eilen a&apunut tieto vall&nkaap. 

paukaeata Jugoalaviaaa~. Vaikka ykeityiakohtaiaommat tiedot 

• Beogr61d'ista vielä tätä kirjoitta •• aani huominen mriirlin 

puut tuv&.tldn, otakautaan tUlli, mikäli olen lall8Unto~a latUl. 

iut, nuoren lauununperUUaon päättAvlUaen esiintymiaen ~a h&l.. 

iituni.l.lan aiirtymison uusiin käaUn merkitaevAn JugOalavian 

kolmipaktUn liittymiaen raukoamiata aiitä ehkä aiheutuvine 

• 

aotaie1ne konfiiltteineen saksan kanaaa. Uakotaan aamalla tl. 

lanteen tapahtuueen johdoata huomattavasti helpottuneen nlln 

hyvin nelk&n, kuin 1'O.rlt1nlt1n lI\lunn&lla. ~IlmAn perllle .. pu ... 

aa on tilanne ~o epA1iemättll aalvempl • 

liIainitaomiata anaaitaeo ehkl, ottl JUS081avian tllt!l.A1n_ 

auurUhettUaa CBOt1Kllm)v!fCB oli Jo onnlttBn,yt Jlttl!!. erohaleeDllle-

aen ... _an_ il1ttymtsen johdosta kolmipalttl1n Ja piti hAnen rouvl. 

neen jo eilen Ulalla JättI!!. 

iatanbUl 11in. Sanoman ~il& 8&avuttua vallankaappaukaeata on lip

pu koko eUhpl1vln iiehunut 

JAKELUOHJE: 

~valiin.n. 

UE 1 : " 4. 

J akel uohjemaJleja : 

Tavall inen. 
Tav.lllnen ja liolkoi .mlnloterllllle. 
Ei ulkomaaeduotukoen tiedoltultolln. 
Ei ulkom •• eduatuk.len, mutta ulkouiainmini.teriGn tiedo'· 

tukaiin. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVHMÄ: .............. f. .................................... . 

OSASTO: ............... f.~.Y... .......... ................... . 

ASIA: ....... ....................... ................................................ . • 
--~~~.~ ...... ~_1~.4V'.,/l~,)1 ·· . 
~. ~ // j' ........................................ ........ ................ : ........... _ ........ if ... f.~ .. ~.~ ...... ~d ............................................ .. . 

' 1 J /1 t;/ 



• 

• 

SUOMEN LAHETYSTÖ 

liI 0 l6a/1t;. 

v. I 

Horra Ulkoasiainministeri, 

Innnioittavimmin l!hetftn Tellle, Herra 

Ulkoasiainministeri, oheenliitottyinA 6 kappa

letta Änkaran-llhotyatön raporttia No 21: 

Brntll mulemiani. 

Ottak~ ""ataao, Horn. 'iniatori, tli

dell1aen mnnloitukeoni vamutua • 

H.~ra irof.aaorl Rolf W 1 t t 1 u g, 

SUomen Ulkoaaiainminiaterl. 

H ola 1 n k 1. 

UE ,0: A 3{L 



·t 
. li X .A. ... R . ... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala j nen. 

RAP ORTTI n:o 27. 

<LnlDu'a. ...... s s a 28... p: n ä ma.al.ia kuuta 19..&1 • . 

Asia : 

Olen viime päivinl aaanut tälUl!!. oräit!. niin hyvin 

Suomea. min ~otaia koskevia hlUyyttäviä tietoja. 

Suomen kohdalta on Yhdysva ltojen aotilaa~ai mies ~erati 

• .lLUSS kertonu~. ett ä ~ba .. adin aaa.mi en tietojen mukaan oll.l 

Beuvoatoliiton p~inostus SUome~ kOhtaan viime aikoina leTotto_ 

• 

DDlutt lilt her ättäv äa.! mIH!.räl a! kasvanut. Tietoni eivät ole h!-

noltl auor~an. v~an Ruotsin 1!betyat5n aihteerilt!. joka pari 

p!ivlä aitten on ~orati nuutin kanaaa keakuetellut •• eratl 

JIlua. oli arvellut. että S~ka&n tunmutumiaenaa vuok.i :Bal

tantillo. jota Nouvo.toliitto ei hyvin .ilmin kat.ele, oli 

tllytynyt taas 1II,J5ntl!!. viimekaimainitll11e vapaammat kädet poh

joiae.... Hb oli liafiai maininnut, ett!!. suomea. oUeet 

.akaalaiaet joukot U3ttemmin on viety poi •• 

llit! BIlot.iin tUlee, kertoi J,lhetyattsneuvoa !BrBERG mi

nulle Ulkomini.teri SA&COGLUn j!!.!hyvlU.akllynnill! - fhyberg 

on lU.nl.teri KO:DtG t in aa&TUt tu& nyttemmin t!1U t! Uhtenyt -
hbell. maininneen. .ttl heidän tietojen8& mukaan oli sak •• 

eaitt!nyt Ruot.ille uuaia Taatilllluia lllhinnl koakien 

~oukkO- ja .ot&t&rTekauttakDljetRk.t. Borj&an. Miniateri KOIiS, 

JAKELUOHJE : 

US.: A •. 

J.keluohj.m.n.j. : 

T.valllnen. 
T.valllnen j. 1I.lkol .. ........ mlnl.t.rIOn • . 
EI ulkom .. edu.tukoen tledoltukelln. 
EI ulkom .. edu.tuk ..... mutta ullto •• lalnmlnleterllln tledol

luk.lln. 



30no. tap .. ain t!nlUbl, ei t lUlän moanea.! ollut _anut halli. 

tukul tilan .. ahvi.tuata yll8i:errottuun. 

Olon katsonut olevan _yytä nHatA mulemlatani nniate. 

riölle tiedoitt .... , vaikkakin . aiat aiell! epA1lomAttA tunne. 

t&.ankin p .. rollllllin. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ... r. ................ .............. . 

OSASTO: ........ .. r: .. &Y.... ..... ... . ... . 

ASIA: ......................................................... _ .............. .... . 

__ ::::/kJ_~~_ ~_ ~~ .... /!~ .•.. ":',"~l. 

~ 1Z1~ ~-X~ .. _ ....... _ ........... _ ............................................................. (1 .... ~ ........................... _ .................................. ......................... . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo 168/75. 
Änltaraeea, 31 pl.1vlln! maaliemuta 19~. 

Herra U1koaeiainminleteri, 

1/0 /.1 9 Y I~. i .. Y / 

/t/'f ' YI 

Il1nnioittavilDlll1n 1 lliletlm Te111e, Herra 

U1koaelalnminieterl, oheen1iltettylnl 6 ka~ a

letta i.nkaran-lllhetyattin rap orttia 110 88 

Ottakaa vaetaan, Herra 1011nieterl, tB,y-

4el11een kIlnnioituueni Takuatue. 

t tUv . 

Herra Profee.o~l aolf • 1 t t i n 8, 

SUomen Ulkoae1alnm1nieterl. 

H e 1 .1. k 1 • 

UE 10: " 1/1. 
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.. Å..JL1 . .J.. .lLA. ..... ....... ........... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 28. 

4nkaD. . ..... ssa .. a .. ·p:nä ..... .aa.U • .. kuuta IQ ... . f.1.. Vr) /1.. q Y /J. i '- Y I 

Asia: 
If/y , V/ 

....... _ .... ' .... _lIa~_a ... _' ............. ........... ' .... _ ... _ .. _. _ ......... . 

J.ou8&&1.1a tllnU.n SaQan tAkIlUun auurllh.ttllll1n 

'Y. PAP.'ln luona k,rQln hllnGUI, miU hAn .~.ttel.. tll1-

llk1n 11ikkuviata huhuiata, .ttll H.uvoatoliiton painoetu • 

SUom.. kohtaan oliei ta._ vlime aikoina kananut. BIIn 'Ya •• 

t.a1, .ttei hb BuUntiatll ollut .. anut mitlb tlllla1ela 

tl.to~a ~a .ttl hlln mnutank1n pitl vihAn u.kott.v&n& B.u

vo.tolliton ~qäb h&lua'Yan mitlllln komplikatlon.~a poh~Ol

•••••• Uu4.n BRmani.n mini.tGrin ~1L~QPB'n 011.... m,O. 

eaapuvl11a 81 keatu.t81u a.la.t. kabittYDit tlaAn plt ... ll. 

1.. Dalhnk1n 118181 hb, lk1Anå:lin ob1menn.nl ••• ala18.t 

~ORkot 11.n .. lt ~o poi.tun •• t lUom •• ta. ,..ta.ln, .tt.l.t. 

nulla t ... 1 .ubt..... 01. U.to~a ball1tuka.U.ni, _tta 

lIIlohln llb.tyata. taholta tlllll Jalull •• nl niin olnan 

... 1an laUan. aa.. by'YbUI .. ln vl.1A t11a18uu4.1l _noa hAn.U.: 

Babut ebkl lohtu'Yat n.m'Yo.toballltuk... pyyt.l.tl P.t ...... 

a1kkeUin n1b4.. Bill n~U a1DaJdn lo • .ak1n mikin ole

'Y". tl.toln.n tIy~l.tl ke.Jal.tllul.t.. la sakean intr •• _ 

"AKELUOH"E: 

nl,A" 

... k .. uohJ ..... I .. J • • 
T_III ..... . 
T .... III ..... J. lIalka! ............. IIIInIatwWllI • • 
EI .. Ik_eduatuk_ tledoltuUlln. 
EI .. lko .......................... Ik_lalnllllo ........ n tIedoI

Nhlln. 
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elatA aalaa •• , koaka hAn, aanom&tta eltA suoraan, antoi 

ymmArtAä, o~tol pitAlal luoTuttaa neuvoetol&ial110 mA!rlJ

ml.valtaa yrltykaoaal • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo 171/76. Ankarass" • 2 p8.ivllnJ.l hU.htikuuta 19.1. 

"II /'-9'1 'IJ. i ''tr · 

1.3/1( , '(1 

Herra Ulkoasiainministeri, 

innDioittavimm1n lähetIn Teille, Herra 

Ulkoasiainminieteri, oheenliitottyinA, 6 kappa

letta ADkaraD~ähetyatön raporttia NO 29: 

~Isit,kail tilante.sta 

kaakkoia-BalkaDilla. 

Ottakaa vaataan, Herra lil1nieteri, tly-

4elUeen 

Herra ~rof ••• ori ~olf w i t t i D g, 

Suomen Ulkoasiainm1nia~eri. 

H e 1 a 1 D k i. 

UE \0: A 3/1. 



• 

• 

• 

N .......... SS A OLEVA LÄHET YST Ö. Sa la i nen . 

RAPORTTI n: o 29. 

Ankara ss a 2 ... p:nä hnhti kuuta 19 ... 41. \-11 / 29 y IJ 
1. 3/v ' Y / 

Asia: XJei t ,yk.1i1!. .:t i1.anh.oetg. . 

D akkoi •• .Bal p uUla. ~ l!1.V 

Tä!Ul ä on viime päiviinä vahviatu nut k !!.aitla, että 

v&l lankaappaua J ugosl via ee8 on ain~kin joksikin a10.a pe • 

ruateelliaecti muuttanut tilanteen kaakkoiaimma.aa JUropa.aa. 

Saknu auunnitei mat tällä &unnalli. olivat v almiit ja Odotti 

niiden t liytäntöönp&no - niin väitetään - v i n JugO.1 Uovan 

liittymiatä kOlmip&ktiiu, koeka S~kaan aotilaeJohdon taholla 

pidettiin tl!rkeän! turva t a yll ät ykailt! läatinen .ivuata en· 

nen hyökkäykson a lottamista. Dyt On Jugoslavian aaennoitumi. 

nen jälleen tullut kyaymykaonalaiaekai Ja aamalla v arllllu. 

sivuataauojaata rauennut. Dtsotaan aenvuakai, et t ä Sakaan 

aotilaajohdon nyt täytyy harkita tilanne uudelleen ja mya • 

laatia uudet tOimintaauunnitoluat, mikä liirtää tuonnelllllllilok

ei .10 t!!lyain v3lmi.totun hyökkf\ykaen Bulgaria ata etelään. 

Kreikalle, .IIIngl.annUle ja myöa TUrkille Jäi!. etten lieAl. 

aikaa val mistautua vastar1ntaan. 

Tlkftläis.la!. 111ttolaismieliles.ä d1plom&&tti~nnas.a on kä.i. 

tys tilanteesta tftll ä hetkellä leuraava: H!TLER'1n .ul1nn1 telll&t t 

luunulla ovat v~l1anka.ppal1kl8u johdosta Jugoslavia •• a menneet kOkO. 

JAKELUOHJE : 

............... _ ........ ~!.~! .~.~.Tl:.,.Tl:~. 

UE I : A4. 

J akeluohjemallej a : 

Tavallinen. 
T avallinen ja lial k, i . m iniator iGlle . 
Ei ulk omaaedu.tukaen tiedoituk.nn. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutta ulko.aiainminiateriön tiedoi

tukli in . 



• 

• 

n~an soka.in. Hän oli varm Jugoslavian alistumisosta Ja 

Saksan sotilasjohdon suuonitelmlt oliva t laaditut aen mn· 

kaiseeti. JOe yll ätystä Jugoslavia u & ei oli.i aattunut. 

o11si hyö k.käy s ep äilemättä Jo käynni .. ! :Bul garia.ta etel ään. 

Eräät kOllegani ovat aita mieltä. että .e oli.l t~pahtu. 

nut .I.il&n&ikaiaesti Kreikkaa Ja furkkia va ataan, peru.tellen 

käaity"llin .aketlolai.ton joukkojen a140itukaella Bulgaria .... 

Heidän tietojenaa IIIl1kaan oliai nimitt!1n Bulgarian Ja D'ei

kan vfU.isolU. rajallli. auhteellison vähän aak.al.aillia Joukko. 

Ja. Pälivoima oliei keski totty o ... k.i PlovdiT 'io tienoille. 

oaakai Burgo.'iin wnatan meren rannalle, .ii. Bulgari&n 

kesld. ja it!o.Uu. Nyt ovat hy5kk!,y .. uunnitelmat kuitenkin 

toista i.ekai r auanne.t. 

Omasta puoleatani en t~toiai yhtyä käsitykseen. ettA 

hyökk!,y. vial. Ii ol18i kohdiatunut furltld.a va.taan. 1m.innA. 

kin ovat sak.alai.et Joukot Bulg&ria... .. käytettftvt •• A 

olovien tietojeni mnkaan korkeintaan ta divi.ioonaa .. 

nähdäkseni liian heikot yrittAäk.een hy6kk!,ystA vaikei ... 

maasto.uhtei... yhtaikaa &ngl..,nnin tnkomaa D'eikkaa ja TUrk. 

Ida vaataan. Toisekai tuntuu järjelliselt! ajatalla, ett! 

Sakaalle oli.i taktilliaesti e4ul11ae.paa aneil1 kuldata. 

Kraikka Ja .en kautta .. &4& atrateagi.eeti paljoa otol11-

.8IIIIIIan 1 !ht5koh4an hl'lSkk!,ykaaUa fur Itkia vaataan, J Oa .el. 
lainan liitler'1n aunnnitelmiaa. hl!mlStt!!, kuten turkkilai_ 

.i ... piireia.! u.kot .... 



Joka tapaukeo88a neyt tää eilt ä , ett! eOdan vaara 

tlUl ä kIlliDll1llå 011 vallankaappaukaen vuokai Jugoel.avia .. a dir_ 

tynyt tuonnemmaui. ll1ten pitkäksi aikaa. ~AI! nllhtbAltd. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No 177/77. nkara •• a, ~ pä1vAnA huhtikuuta 19'1. 

YLI J... 1 y ':I~ .;I. , Y 1. 
1/y , I 

Ber~ Ulkoaaiainminiaterl, 

.AUlnni oi ttaTillllD1n 1 ähet!n Teille, Herra 

01koaaiainminilteri, obeen1iitottyinA 6 kappa

letta Ankaran-1AbetYltön r ap orttia No 30: 

~h1 tlul! Turki.ea 

tilante •• ta Jugoa1a?1 ... a. 

Otta kaa vaataan, Herra ~nlatori, tftJ-

4el11.en kunnio1tukaeni ?akuutua. 

J.1.#o -~ 

H.rra Profe •• ori Rolf W i t t i D 8, 

Suomen Olltoaaia1nminiateri. 

H • 1 • i n k 1. 

VI: 10: A 1/2. 



.N K . " .A ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Sala i nen. 

RAPORTTI n: 0 ;,0 .. 

.a.nmra. ..... ssa ., ..... p : nä huhti kuuta 19 .. G .. Ylj ).. 9'1 :!J . i ''II . 

As i a : .u .• ",t.l~~.~ . ~r~!I!I'" ... ~il,.an~eestQ. 

.Iugoalivi....... . .. 

HA- '1 / 

Niin hyvin :1urldn lehdistö.eä, min diplomaattiai ... 

• piirehaä tääll ä on Icyaym,ya te._ ahtum1ata Jugoalavia.u. Ja 

niiden vaikntuksosta yleiseen tilanteeseon 4nropaa.a nykyään 

villtkaan mielenkiinnon kohteena. Joaldn t!mä r aporttini pe

rille~puea.aan tOdennäköisesti jo on vanhentunut, aelostan 

lalitenldn lyhyesti mihin suuntaan käaityltset tllAllä tUlä 

hetkellä kl!,yvlit. 

neensä uskotaan, ett ii JugoalQ.via UUd08 It1n j obdo .... 

koettaa ylläpitäii mahdollisimman hyTiä .uhteita 3$k.&n ja 

It,aliu kan •• a ja että se tä .. ä tarkoituksessa .i t&bdo 

• kieltää pätevyyttä edelliaen ha.llitukeen liittymiaoltll kol

mipaktiin. lUihnkin eräällä tärkeällä rajoituksella, niIn • 

• ill!, etU. se tunnustaa l1ittymis.n vain niiltä o8Uta, 

jotka on .... tettu JUlldaikal. Hiihtn ei .iaälly :n.!m1.nia

teri l'CHV:waovtfCH t in ldrj.et v.R!BB.a.Ti!l.'BOPPtille, joia ... salt

.alle l113önnetllln oikeu. .otatarve- Ja aanit •• ttilalljotukalin 

Jugoslavian kautta Ja _o.tutaan Jugoslavian liittymis.en 

a1t.elivaltain talon.piiriin. 

JAKELUOHJE : JakeluohJemaneJa: 

1't.vallinen. 

UB.: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai __ .mlnlaterlOne. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukoiln, 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoulalnmlnlaterlOn tledol

tukaiin. 
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• 

• 

.... 

lImä salaieet kirjeet ovat kIrltenkin aa.ksan kannalta. 

tärkoilllIlät. Nehän lIIlodoatava t vastasuoritnkaon siitä, että 

a ksolivallat takaavat Jugoslavian itsenäiaiiden ja kcakemat. 

tOlllluden. vap~uttavat aen o.allistumaata kolmipaktin sot1-

laUli,een avuatuevolvoitukaeen ja sitoa.tuvat olemaan lllhet-

tllmättä joukkoJa.an Jugoslavian &lueeUe. .P14etään eenvuobi 

vl!.heamän uskottavana ~akaan suo.tuvan .iihen, että Jugoslavia 

näin korjaiai liittimiseatAän kolmip .. kt1in kaikki edut, mak

aamatt.. aUtl mitään. toiaelta puolen ei pUetl luul t .. vaD&, 

että uua1 JOhto Jugoslavia... hpäkayisf aJ.hkirjoitotuiata 

•• iakirjoista niitä, jotka eivät ole .opu.oinnu.. Jugoala-
, 

vi .. n tft,y481U •• n puolueettollllu4en kan.... JOhtopäll.tlS., joka 

.aa tukea aak8&laiaten Ja 1talial.iaten poi.tumiseata Jugo-

81avia.ta, varsinkin sak8&lai.ten -turistien-, joi4en p1t1-

niin väitetään .. huolebtia kauttaknljatu~i.t&, on .e, 

että on vaikeata vAlttää välien kataami.ta abel1n ja Ju

gO.lavian v Al i11 ä. Jo. näin klll, u.kot ... ...n koko IDt.naau, 

aerb1aJ.ai.ten, kroaatt1en j.. alOYeenien ter!!ntpän nuoren 

tRninka .. n. ymp1r1l1e. 

nU,aeloatetuiata premi •• eiatä ll!.htien l ... kelmol4a .. n . 

tUlli, etU .u'eIkka j.. ehkä iUrkkikin OYat ... n .. t uutta 

hengit7_iJaa. minkl tRlu... jlDglanU .nnättll _or1t.t_ 

loppuu italian illlpertua'in l1kT140II11i.en J.'U-.Ä.frlJa_ ~a 

siten T&~utt&a !!!!! j01lkko~a t01lll1nt .. n Aäktoie-_ropa.

_. optlmietit uunat l1elk8I, .ttet Jugo81avian uu.i a"a. 

noituminen on oman_ kDomattav..... .Ilrl ••• .,DtlYaItRt-.. 

..... llUtolaiftaltoj.n 10,u1118.. 'Y~I O~I ,/. 
11/ t·_~~1 tA.. ;' 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Bo 185/81. nkaraall a , 9 pM.v!nä huhtikuuta 19'1. 

Y V 19r: fttj '1;' 

1. 1/ y , Y I 
. , 

Herra Ulkoaaiainminiatorl, 

KDnnloittavlmmln l ähet än Tellle, Herra 

Ulkoasialnministeri, oheenliitettyinä 0 kappa

letta .A.nkaran-lähetyatön raporttia Bo Zl : 

lurkkllai.1& käalt,t.1ä 

tllante •• ta. 

Ottakaa ..... taan. Herra liIiniatorl. tl!,y-

40111.on kunnloitukaonl .... kuutu •• 

B.r~ ~rof ••• or1 aolf _ 1 t t 1 n g, 

Saomeu Ulkoa.la1nm1nlaterl. 

R • 1 • 1 n k 1. 

UE '0' A 3/1. 
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..' .. N .. Å. . .R 

RAP ORTTI n:o ale 

.t.lllana .... ssa 9 .. p:nä 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

huhti 

Asia : T\uJdd.lai.aiA n lc.l!.a1.t fbiA 

... t.il~nt.G.G.at •• 

Sala i nen. 

.. 

S"kaan hy6ltltäya kaakoaa. tuli ailaUsammin. lalin 011 

• odotettu. Laskettiin nimittltl.n tlllill!!. Jugoslavian saksalle 

kai odottamattoman Altltikä!!.nnökson aihsuttava n sak.alaiselle 

sotilasjohdolle uuajlirjostGlyjä. jotka veisivät alma. DI1 

näin el tapahtuuut. mulea täällä arveluita. että hyöltltäy. 

Jugosl &vlaa vaataan ei ole niin 

kuln sakealla on ollut tapana. Syyn! ltiirubtami.een pidetään 

englantilaiat~n joukkojen ja varuateidan ja.tltuvaa maiblnla.kn& 

~eika._. 

Turki.aa ollaan tilanteen Tiimei.e.n kehitykseen B&l-

• JEan 'illa .rittäin tyytyväiaU., ansi eija •• e. tietenkin Jugo

alavia. liittymieen johdosta liittolahrintOJDt.an. koaka so on 

helpottanut painetta myös Turldn kohdalta. Tyy~yvä1.yyttl!. al

h.utt .... m,y5aldn so, ettei Sakea, kuten eräät tUllI!. kaike.

ta huolimatta pelkäsivät. hyök!!.nnyt aamanailtahosti Turldn. 

miu Ereik:an Idmppuun. Varotou.npite.n! on lstanbul'1& mi-

tenltin jo al.ttu hiljalleen "akuoiU. Iolmanhna ty.Y"t,yTU

'.vlden aih •• na ualn1taen Jugo.l&Tlt.n ja BMlvoetoliiton Tiili-

,en Iakeis.n hl~klt!äml!.tt!Sm.n' .. opilll1k .. n. Tarslnkin e .. toi •• n 

JAKELUOHJE : 

.. .. .. n .. n ........ .. ft.U.ll.1lJ..a. ....... . 

VB 1: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.a lllnen ja lialkal .. minlalorIOlle. 
Ei ulkomaaeduatukaen lIedollukalln • 
Ei ulkomaaedu.tuk.en, mutta ulkoa.iainmlni.teriön tledol

lukalln. 



, 
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• 

• 

&rtiklan, Jossa Neuvostoliitto .itoutuu .!ilsttlmA!n Jugo.la

viaa kohtaan, gen joutuessa hs6kkAskseu alaisoksi. S8tAvSS •• 

politiikkansa. !limA kOhta, jonka pitlliai markitll. ai~kiu .uo. 

peamielist! puolueettomuutta (ueutralit' bienveillante> , ali" 

mio1 •• all., kuin ae kausainväl1aeaa! oilceude.a& ,ymmII.rretlläll. ma

nee huomattava.ti pitemmälle, kuln va.taava kohta tuonnottai • 

• e... turkkilai •• ueuvoatolaieo •• a j1llIdlau.uma.... Jo •• BeuTOII-

toliltto lupaa vain smallrt~.tl!. 3& puolueettomuutta (oompr'. 

heusion et neutralit'). faäll! la.ketaan kuitenkin. ettll jo. 

lJ.uvoatoliitto antaa, .ikUi mln .Uhan 011 kAstllnui:Sllhia 

ma.hdollhunk.ta, Jugo.lavialle _teriaaliata apua, .e aitll 

remlllaUa assllll tutee antamaan aitA 1'urld.lle, Joa i'tlrkt1. 

tuu hylSkkAskaen alai.ekei, varsinkiu laUl tllmll aTUnanto e1 

kohtai.i •• llai.ta .. nti.t.o1liaia e.t.itl, Jotka vo~~t teh-

4a kaiken avuat1lke8ll JugoalaTialla lq.,lD1ltaenala1eaui. ehti 

1II&h40ttouauild.u. Kita BnTOatol1iton JatkllT& wS• tlTl18Pol1tiik.e 

ta- JugOalaTUn auht .. n ulin ollen t04.111eu1l4.... merkit ••• , 

~II ullhtIvAk.1. Jolla t&p&1lke.a. TOidaan IIOpillllla rekiaterlSi. 

4a aatana to4l.tuka.na pOliitti.eu lhtei.~rlkeeu paatt •••• 

t& Ullqlln sak.an Ja Bnvo8to111ton vUUlI. 

1/ 

J ,()tIt,· ;f/ !J, . , . ,-~ttt-. 
; 
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SUOMEN UHETYSTÖ 

No 188/83. Ankara .. a, 16 plbbl!. huhtilD1uta 19.1. 

Yt-/J '1J' '1 J ' Y /. 

:l :1v -l( I 

f C:"y 
Herra Ulkoasia1nministori, 

IDnnloltta~lmm1n lähetän Teille, Horra 

Ullcoae1a lnministerl, oho.nliitottyinA 6 kap alotta 

Ankaran 1ähotystön raportteJa Dot ,. Ja ,jj : 

Bo JUL Bl!yiston kan .. ln~lli.teu po1iitti.ton 
• opimust on morkitlka.stl. 

Ii 0 U~ . TilaunoarTloillt1.a. 

Ottakaa vastaan, Horra Wini.tori, t Aydo111_ 

.on kanllioi tIlk:aelli valmutuI. 

Herra Prof ••• or1 Kolf • 1 t t 1 u 8, 

SUomeu Ulkoaelalumin1.tor1. 

H • 1 • 1 u Jt 1. 

UE '0, " 1/1. 
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RAPORTTI n: 0 3 

4nk:ax:a ssa 1.6. .. p:nä ..... ~uhtJ kuuta 

A s i a : ll-l.q1ab.Jl .... JQ~,J}_ iuv.1ll.1at .•. U 

101iittiateu aopimusten 

, '/ . 

!ukit,ka.ea.U.. (l!j Lf 

Iuten tnnnettua, on mallm&naOdan j!U.keinon aika, ma

remmaaa. m!är!aal, kuin oli aikaiaommin aaian l aita, tehDit 

111uaooriaekai kansainv!U.iaten pOliittiston aopimuaten sitov&1_ 

auudon. TUlkin olen puol~eallinen katsoesaani aen enai ai~aa. 

aa johtuvan diktatuurimaiaa~ tapahtuneeeta oikeus~äsittoid.n 

mnutokaoat~ . Ollaan jälleen jouduttu aikaau, jOlloin voim& 

ja oma etu muodostavat mahtavion a~oan kana&inväliaon oi. 

kouanormin ja aanelevat tOiminta ohjelman. 

Olon halunnut viitata 111 !mainittuun toteamukseen lle. 

viivatakaoni vl1mealkaiaten poliittiston aopimnston ohdonva • 

r~iauutta. Niitä nondatotaan niin kauvan kuin so on kwM-

mall.tin tai kaikille aopimuspuolillo odullista. Toiain aa

noan niillä oi Olo oikeudalliata merkitlstl, huolimatta nli

hin aiaättrvlstä oikeudollisiata volvoitukaiata. Bo ovat vain 

poliittiaia aop1muksia ad hOo, joidon tarkoituksena on al

kaanaaa4a mlärlttl poliittinen vaikutns tai muodoataa propa. 

gan4&pohJa toiminnalla knlloinkin vallitsovaaaa kanaainvlli_ 

aoaaa tllaut..... J08 tilanne Jonkin sopimuepnolon koh4t.t. ta 

JAKEL.UOHJE: 

................ ...... .... ~!.~~J.~.~~.~ .... . 

UI:. : A'. 

Jakeluohjem alleja : 

Tavallinen . 
Ta.alllnen ja lialk.ai .... mlnlaterlOIl • • 
EI ulkomaaeduatuka.n tledoltukalln • 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaalainmlnlaterlOn Iledol

tukalin. 
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muuttuu t~i 80 mautou kat800 etujensa vaativin untta toi. 

mlntasuuntauat, eivAt sopimusten oikaudell1aet mllAr!!,ykeot 

mnodost. s111e mitään estettä. Sopimas heitat!!n slll01n 11. 

man aeremouloja 11i laldan. 

Tällaisia sopimak.ia a4 hoo oVlt mlalestAni kolmlpaktl, 

kaikki v l1me&ik:aiaat hlökkUmlttiSm,ylsaopimnltaet. sakaan J u_. 
voatoliiton vAllnen niihin luettuna. Ja ~6ak1n äsken tahti 

puolueettoumus.oplmus Nsuvostoliiton ja Japanin välillä, lIIIlit 
x) 

malnitsemat~. Uiitl arvoatoltaea~ ei nähdäkseni ole kiin~ 

nitott!v! paljoakaan hUOm1ot~ nilden alaältlmlin oikeudelli • 

• iin vOlvoituJtailn. Poliittisten laskelmien te~m1non niiden 

pohjalla vi. helposti harhlp Iät elmlin. Sopimusten jatkuva ar. 

vo riippuu, kuten .anottu, lähinnl kans.invAliaen tilant.en 

bhltlkseatl, minkl 8Guraam1nen tAabkia vuou1 oa •• neiJa.l. 

aan tllrlteltä. Us.immiten on Ialitoultin vaikoat, ennakolta n!h. 

dl, milloin mUrltt, eopima on jonkun aopimuapuOlen kohdal_ 

tt\ k,yp.1 aYl'J!,ytottftväkl1 • 

z) 
lIaiuihen tbel , hh,d •• U. ohimennen, .tt! lalD teiaae !aJA. 

~ltt5m.vl' .. op1ab.. l.vQahliH.. ..... .11 a1ald.1l .... 
T&.llu H.na p" .. iuntU US.in I'htl ml.l ta karl.Mi eUU., 
ett.l eop1mRJtaea olkeR4elIiai1la al!rl,vkalll! ollut mit ... k". 
1ibnlJl118tl m8l'Jd.t l'.U. 10. _.n.hUUto 113,.tl ta.! toi •••• 
ta haIuale1 hl'lklU k:1.mppmuqu, el'yM mitkUa eapimtHt tule 
e1tl .hkl1....... tlalklll .optma. 011 vain pol11ttln.1l ";1-
-. a4 1100. Jua puJ:a41aU U-. noin puolek81 TIl04.kel. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMA: ........... J~ ...................................... . 

OSASTO: ........ ...... r::: .. ; .. .t ............. ........... . 

ASIA: _ .......... ................ .................................... .. ....... . 

-4J,!M~~ -!.;;&1yh:J1Td["' -e}L 
Jll~t. . IA.~~-, 7G/~ .. --.................... --........ ...... .......... .... --........................ --....... ~ ....... '"rJ' .. "<"r~ .. ------.. · ...... --.... · .......... --·--·-- .. -- --· .... · .......... · .. 

................... ............... ..................... . . ....... : .. .. ................................ .............. ........ ____ ............... .'~/ .. y ..... /1. .. y( .... . 

• 



• 

• 

" N. I: ....... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen, 

RAPORTTI n : Ö ... ~ • .. 

Ankara .ssa 16 ..... p : nä ..h.uhti kuu ta 19l1. ..... 

Ulkokohtai aesti ajatollen on todennäk6isyyalaeke1mion pe. 

rulteoll a va ikea ta tulla muuhun tulokseen, kuin että on vai • 

k,yaymyl ajaata, minkä Jugoalavi&n ja ~eik:.an 

l a lta vi. .. italian myötävaikutua voitaneen J 'tt!ä huomioon_ 

ottamatta. !1Im1l ttnsuttuna .Ull1 odeUytyksollä, ettoi uUll.&, 

tAl1ä hotkeUli. aaviatamattomia ltomp1ikatloita _rop&ae" 1,vull,V. 

IUliu ollen noue.. eteen k,va,ymya: mitä aitten? 

neenlll on ota kauttu. etU. aaltla tAl16in, 

englantilaiaet pola Bnropalta ja aaatuaan uu.la, 

ajettuaan .. 
edull181a 

tutiltohtla, kääntyisl rurkkia vaat"an. Nähdäksoni riippuu tlal 

koitentin t !!rkeäl tA Oln ta 811 tll. onniatuulto Mk:a&lailten POh

jola~!rlkan kautta päältA ~e.'1l1e valoi. JOI heidän aitl 

tiotä onniatuu aa.ada h&l tWUlaa liue., .&.I1oe TIlrklt1 vietl 

toiltailokai jAädä r~uhaan. lOI h.idät taal ~tin rajalla 

1,y6dään t &kai81n. tule. rurtin lc,Va,ymya luuUaltloul pMvbltoh_ 

toilokai. 

~II huomattu turkkilainen lohti ·Son Toigra!· e.iinto1 

pari pl1vU I1Uon .on h,ypote •• iu. etu: Htl'LXR, ajottuaan 

JAKELUOHJE : 

...................... ~!.a.:!.!.~~,~ .•....... _. .. . ... .............. . 

VB. : A • • 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta •• lllnen Ja lialkli miniateriOlle. 
Ei ulkom.aeduatuka.n tledoitukaUn • 
Ei ulkom .. eduotukaen, mutta u'koaalainmlnlaterlOn tledol_ 

tukaiin. 
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engi ntila1a.t ul os ~ropaata. k!äntyiai Neuvo.toliittoa va •• 

taan. Kilten s .. n ottu, ei tAIDA va..t&a t!kf!ll!1aiA käaitykaiA .i. 

k! ainalcaan onai tataannolta nftstA todennAlc6iaoltA. Llhemm1n 

.al&-& harkiten 0111&0. hypote .. i kuitenkin perapektiive~A, Joita 

eh kA e1 ole .yytA Jättää hnom10onottaaattaa 4iugia..nt1h8G kll3 

otnpA!a.! näAnnytyaaotaa akae11valtoJa va ataan. Sakea to.ln 

vAittAA. ettl .iUli. uyqisollUn on riittbAati raaka&1ne1ta 

Ja maita t~rv1kkaita ja että armeijan ja vAe.t6n huolto va •• 

tailll1udea.a..tlll on jatkuvien hanld.ntojen kansta turvattu. lIlill 

lI:a1 llUurin piirt.in otta.n onld.n aaian laita. HUoaattavt\l ta 

o.alta 8tt ku1tenkin johtunee NllUvoatolii ton lnerana •• iata. •• 

tlpA,. ~o. ne loppulm.vat. mitA to1ataia.ai .1 ole .yytl 

odott.a. Lneran •• 1t riippuvat ku1tenkin n.uvo.tohallituk ... 

-hyvl1atl tahdo.ta-. mlkl1 tt.tautlln ei riitA pi t.DIIlAU. tat • 

• o.n tallaamaan n1id.n varlll1ntta. vara1nllaan, jo. otet&all hllo. 

mloou vahviatuva .oraAAni saaan ja U.nvo.tolilton vllial •• A 

poliitti.i .. a IUht.i..... HI1 •• 1 olosuhtei.... oli.i ymmlrr.1otl • 

viA. ettl!. RiU.r tahtoo tlla.A .uht...... _&4& varmundn. mla. 

tl .... vutta.mh •• n mit.nkau tu.t1n lIIlit. t!yain teholcQlt. 

toinoja 011 ol.ma..... kuin koko .t.1IaY.nA31u valtaamin.n JaR. 

taa.1all ~1~y1Ihteitl1 m,~t... Sotilaalli ••• ti .e tOd.Ulllt~i •• .ti 

.1 tnotta181 Sa.k.al.1. vaikeata, varsinkaan •• 11 vapaucl1l1ot1aa 

Jllgoalavla.ta ~a &r.ita.ta. S.a t.p&hl1l1ötua 011&1 It&ka koko. 

naaa rlippamatoa laglauaia eaarroata ~a voi.i testll alla.,. 

101 .. 010.. lOppuua1ötoll11a. _ JJar4allall.1n QQ1I3. IlOU&1e1 lIa1 

1olll~lll lt ••• tlla .all1 •• 

01.. ..uattoallt 111101"at a~._ta.t, ..... a. a1el ••• 
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.. ~ . 
lt!ni t " r 3oe.v _t miolenldintoiaia puapoktiive31. lJainitaen lo

pu ksi, ottI er äät turkkil.taet lehdet, lähtien aiitl ett! 

Jugoal.l.vi an j ' ~.Ua. 3!luen tulee Turldn 'JUon, propagol. 

vao t 111 ttyad.atl taiehluun, enn.. mln Turkki yu1ll lAAn ta ... 

vuoro.taan 3 AI1 ka.talll&an hyakkl,ykaen palaon.. 1'1111 a _tultaella 

el mIU!räävl .. ! piirohall t ä.!ll! lD1itenkaan 11en. DnD&tnata. 

1. l /ijD-II,J.:1u.... 
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Horra U1koasiainminiateri • 

innnioitt&vimmln lKbotl!.n Teille, Herra 

U1koaaiainminiltori, oheenliitottyinl 6 kappa. 

letta Ankaran-läbotyat5n raporttia Ho 34: 

filante.ata. 

Ottakaa vaataan, Berra Janistori , t~. 

do11ilen Imnnioituk3eni vakuutua • 

Herra Prof ••• orl Rolf • i t t 1 n g, 

SUomen U 1 koaaialnminiateri. 

H e 1 • 1 n k 1 • 

UI: 10: A 8/1. 
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RAPORT Tln : o .. ~... ........ Y9/ .t 9 ', 'J. ) " YI . 

... n.lI:&.r.a ..... s s a .ä .. p : nä .huhti.. k uuta IQ .U ... /li"" 
. PJ ,YI 

As i a: mt.ntrut.ta •...... ... ..... _ ......... ... _ ... . .... . 

sotatou.t lU'oika.. näyttävät jo läbenevAn 10ptJU&&tl. 

Ärva.teukin tulee va sta rint a uudella puolustuali n jalla .Ja 

• aenJäl k:een ehkä Polopone.okaen puol ella vi ellI. JatkDmaan. mutta 

pitOlllp llä aikaa e1 maan täyde1l1non vaJ. taam1nen . akaal a i sll ta 

viene. Joukot ovat .enJäl koen vapo,at käytettäväk.i mihin toh

tiiviin. 

Turkin t ah olla lienev ät va ru stelut Traa lda .. a Ja .1.1-
mien l!.lirilll\. anur1n piirtein ottaon loppuun au ori totut. HIlo-

matt via J oultltoknl jetuk81a on k:n1 tentin viel!!. viime aikoina 

t apahtunut 1'raaldr.an, IIII1t t a mikäli Ka juri wtt T.ri.U n tiedot pi

täv!t p.1kkan... On .ieltä suunnilleon sama... määrin Joukko-

• Ja lomautattu. Iailtlt1aan lienoo Traak:1a •• a turltk:1 laiaia jOuk

koJa n. 81. divia1oon..... Tämä 01 t1etl!.181 lia l!.y.tä .iihon 

jOUltltomU.r !!.än, mik ä 8ioll l!. vilme aikoina on ollut. BenaiJa &n 

lhnee Joukkoja 8&lmien etGUz'annalla .lIo'tu .... natolia.... Jonk1a 

vorran vahvi.tettu, nousten niiden määr ä ny~1.in a rv1otieto_ 

Jan IIIIlkaan n. 11 41vla1oonaan. 

Ba kaa.n amba •• aa41n taholla vakuutetaan jat kuva 8ti, ettei 

Saksalla 010 mit ään vihamiel1a1! &1kom kaia Turltk:1.a Ta .t .... n 

JAKELUOHJE : 

......................... !&y&lU "_ . .............. ... ....... ... 

OKI: A 4. 

Jakeluohjemaneja : 

Tavan lnen • 
Tavallinen ja lIalltoi ..... mlnloterlOne. 
EI ulkomaaeduotukoen Uedoitukolln. 
Ei ulkomaaeduotukoen, mutta ulkoooialnmlnloterlOn tledol. 

lukonn. 
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da että ksol i v l tain puolesta lurkki eaa olla r auh.aea. 

Ruotsin uuai ministeri ~D!G, jonka tapa.in eilen, kertoi 

myös .aaneensa onaiviera lluU.an tftmlnkaJ. t a iaia vakuutukaia 

niin hyv in v. PAPEN'ilta . kuin P~PO'lta. samalla o:iva t he, 

ikäänkuin v armemmakai vakuudoksi. maininneet va lmist eleva n ... 

jo nyt keaAlomienaa v i ettoa palataeiaaaan Bo~oron rannalla. 

1'nrkldla iai.. piiroiaaä ei knitenkaan paljoa näihin v&kuu

tuklliin luoteta. Diplomaattikunn ... a liikkuu jo nyt eplmU-

rAlnen tieto, että v. Papen ennen l ähtöään .Berlin 'Hn oliai 

tehnyt Joita kin poaitiivia1a os.ityltai ä i'Ilrldlle. Odotetaan 

aonvuokai, että h än pa lattuaan mat k:al t aan tu lee t a rlce!Jlmin 

ohje1n a lottamaan keakuatelut TUrkin hall i tu ksen kan a . .. , Joil

la tuakin voi olla muuta , kuin painostukaen luonne. Mitään 

1 ähemp Ii e1 Sakaan !lIIJldolliaiata ehdotu ksiat lmitoDman tBllll 

hetkell ä tiedotä. Bahupuheena mainitaan non-agreaa10pakti. 

!ladAn, ettll ~rkia ... kin on piirejä, Jotka .odan vllt_ 

tAmi.ek.i oli81vat valmiit etaimäl!.n kompromi •• ia Saka~n kan •••• 

Puolue, halli tuaval ta J& armeija ovat Imi tonkin k1!..itykaeni 

lII1k:aan että va.taan, alkl1i min .e ei , voiai tapa htua ;h

tei~!rryk90aall Ingl.nnin kan.... Br!l!.nlaiaella non-agre •• iol_ 

1. oli81 ahtä teoreetti8eati otta en mah4011i81lultai.. Ss mer-

Id.ta1a1 Imitenld.n nl!bdäkaeni, ett!, Sakaa luottaa Pohjoi ... fri. 

kan kantta pIlA.evAn.1l ••• 'Uls. 

llainitaen lopulta1, ettll lIPekulat1~on1t Sakaan suuunitel_ 

miata Ukrain..n 8Uuunall. Jatkuvat. ~ toiat&1.aek:ai kui tenkaaa 

ole voinut -.&4& mitlllln .et.tietoj., jotka uitA tuld..hI.t. u-
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noa seikka, joka voitaisiin &aott a täh än yhtoyteon/ on tie

to, joe aiinä on porää, että ouvoatoliitto nykyään vahvi •• 

taiaijoukkojaan l äntisellä r ajallaan. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo 198/86. 

J6 )t1t I J ;j ' YI · 

I~, 'y ! 

Herra Ul koaaiainminiateri. 

XUnnioittavimmiu lähetän Toillo, Herra 

Ulkoaaiaiuminiatori, onoenliitottyinl ~nkara.

läbetyat5a raporttia 10 26 (, kpl.) 

lIl'UtI DOa. tuuia 1'Urld.a 

atrato.gl ••• ta .aoma.ta. 

ottak;aa va.ta... Hura 1l1ll1atorl. t 1J,y • 

4011iaon kDnnio i tuk8oui vakautua. 

Harra Profoa.ori Bolf • 1 t t i • g. 

suomen U1koaalalam1al.ter1. 

H • 1 a 1 D k 1 • 

UI: 10 : A"" 
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RAPORTTI n: 0 a:s • 
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'lir ''t / 

atn.tooglao.at. ... asomaata. nm' Hm 

Xnton viime raportieeani tiodoitin, odototaan tilan-

teen tälUlä kirietyvän v. PUm'ln "palattua Borlin'ln mat. 

lta.ltaan. KUitenkaan ei ole vielä laahvieaa mitään aaial

lieia ennakkotiotoja siitä, mitä ehdotuksia hänellä on mat- . 

kaslaan. 

P~rin viimo viikon knluea~ on TUrkin atr teginea 

aoma entiaestäänkin huomattavasti huonontunut. Uhkaan turk_ 

Itilail.kre1kk&l.,1aella rajaUa on l1ittYIl3t uhka lII,Je. or!U. 

tä Ånatolian läna1r~nn1kolla aijaitaevilta kroikkalaililta 

aaarilta , jot~ .akaalaiset joukot OVQt v~llauneot. !&mothraki 

~., 1.8IIIIlo. ll!.holU D&rdaneUoin muta ov~t jo heidän hallu •• 

.aan, minkä li.Akai tOi.tai.ekai v~bvistu.ta kaipaava tieto 

kortoo Mltil.enenkia tuuron aaaren .tollmpjnfi tulleen valla. 

tuka1. lUjollA nat vain Dioa ja samoa, jotta akaelbal. 

- 01181 hal. 

lu ..... n yhtenäinen .aazistoketju ~rkin länsirannikolla. ~ 

• ole 01l.1I.1atunut .. JDI.aD tYY43tt l!.v Ii!!. aeli tyeU. aUhan t mikl 

oa eatfinyt IRglantla a~oi.... ryhtymAID varotot.iill tlmlm e •• 

JAKELUOHJE: 

UB': A'. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal .. mlnlatarlOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen liedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoa.lalnmlnlaterlOn tledol_ 

tukaiin. 



... 

• 

- 2 • 

t !m1seltai. 

strategison til ntoen n~o muntuttua Turkin kohd~lt, 00 

turlddl iaton joukltoj en asema :eohjois -1'raaki 99a ilmeisost i It!ly

nyt kestllmätl;ö äksi. Kroi n r jlu~ vaataal1 on olemassa v&in 

~ilmansodan aikuinen v rustottu linja. Jot tu r J..kila iIIet miko. 

ti ovat jonk:un vorra n vahvist aneet. IIlUtta oi olo ayytä odot. 

taa son voivan estä~ aaksalaiston mokaniaoitujen joukltojen 11-

pilIlUrto. Bulgarian rajalla olevien turkkilaiaten jOukko jen 

aema tllliai t!l.l öin t!!.le1U !listen aoUla aaaiamiaaten käaityka.u 

IIIU an ~rittäin kriitillisekai, jollei ni i t ä ajoisa& vodota ta-

kaiain. Joa näin t a_ahtuu. tuliai TUrltin puolustus Enropan 

pUOlella näht äväati keskittymään Gallipolin ni eme~ tyvella ja 

n.a. !ahat&lahan linjalle. ~oiBtaisek8i ei kuitenkaan ole k!ly. 

tettäviaaäni tietoja, et~ä Joukkojen huomattava mpaan ta~ainv •• 

tl1miaeen ol1ei ryhdytty. 

!äa.ä yht o dealIA' nouaoe i taeatään eaille qaym.ya turk. 

• ltUaiaten jonkltojen siirrosta JIalrop&n puolelta Änatoliaan. Jld01. 

l!m&inittujon. jotenltin lyhyitten linjojen puoluatamiaeon el nl. 

mittA1n tarvita aitä 41viaioonaml!.ärää, miltll. nyqUlI väitetUn 

TUrkilla ~&lt1aaaa olevau. Lumiaien 4ivia100nien aiirto. oaat. 

ei vaaitae, qayy knitenldn huomattavla mljatuavälineiU .• ".i. 

!toukala on ait!paihi oaan.. U.u.mUn. jo. aUrto ihin Uhitu. 

lavaiauudaaa. aijotaan r,vht,vä. mten parilta taholta Olen mul. 

lut, ae. .ttä 1 pA1vlna toultolaluta alkaa ayatalll&attin.n aivii_ 

lbl!.eat5n eYamohti lzaakiaata. lAhiuna tatanbul tiata. !A,yt, .. a 

mitanld.n otaau.. atU !I1rld.n aot ilaaj ohto pitU huolen aUta, 

.tt'ei j~ktojen aiirroata patkotil.nt..... tulo tata.troofia. 



Yllllole"f& Oli kir~oitettu, lalt_ nl!ql, edall.Ytlltealll. 

etU. " keeli",&Uat h,y5kkM.a1v!t TUrkin kimppnnll. Il.1n llai.s.a. 

min t!Ulä 1 uullaall, joakin toi.iakin lc!aitlk:a:U mule. Sak.e 

8&n j a 1t a l ian amb •• eaad1au nllcopuoloUakin. !1.1anne .a1'''8088 

/) J /J. ~ / / "_ :/(. ~ ' 1lP - /~~ ' 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

/ 

Aakara .. a, ~ p!1Tbä huhtimuta 1941. 
II 

5i t yJ' :/~ YI . 

/ ~J" • Y / 

Herra Ul koa slaiamiuiateri, 

iUaaioittavimmiu lähotäa Teille, Herra 

Ul koa siainministeri, Obeoaliitettyi.~ 6 kappa

letta Äakara.-läbetyatöll raporttia »:0 36: 

TUrkki Ja Neuvostoliitto. 

Ottakaa Tastaaa, lierra l.11aister1, tA3" 

dollieoR kunn ioi tuksoni vakuutus • 

Herra Profes.ori Bolf • 1 t t 1 • g, 

SUome. Ulkoaaiaiamia1ater1. 

H e 1 • 1 • k 1 • 



• 
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. : ... N .. A.lL .. ... SS A OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen . 

RAPORTTI n:o Qa. 
~kar9. ..... ssa :?D .. p : nä ... huhti kuuta IQ .. U. si .2. fJ' !J . i ~'O 

l 7-/r ~ Y I Asia : j ... Ii euvQ.at.oliit.t .o. 

Isken Turkin jUo NeuvostoliitOll yht eisosti t ekemäs s ä 

julkilau sumassa olevion ss nojens ~ymm!rtämya Ja puoluoettomuua" 

&siallinen aisältö on var sinkin turkkilaiaella t ah olla aihout-

t anut koko joukon pääIlvaivaa, lliolUläb halutte.1aiin selit. 

tl1ä niidon t a r koit t ava n auope ami eliatä pUOlu eettomuutta, mutta 

mltM.n a aialliaia perusteluja en tUle tul kinnU lo olo kuullut. 

Irll.vln eilen Yhdysva lto je ll t äkl1läie en 8uurl ähettll!Uiu 

MAC J4IJR&\Y'n luona mulelD&aaa, mit ä ti tOJI:I. hänellä oli ftr. 

It1Il Ja Neuvostoli i toll väliaiatli whteiata tlUlli het kolU .• HIa 

kortoi t ällöin käynoen sä Joit a kin päivi! sitton Ulkomiuistori 

s COQLUn puha1l1a Ja kysyuoend. täl t!! nimonomaan. oliko 

turkkilais-lleuvostol a i nell Julkilauwma ant anut aiheen j oihialt1a 

k!,ytäanöll1eHn j ärjestelyihin mai den välill ä. saraooglu 011 

sen kieltänyto Hän 011 lw.itenkia li8 !!nUyt juU .. ilausulII&II ehkä 

välillisesti va i kuttaneen siihen, ett!· neuvoatohallitus oli 

yht'l1kk1l1. ilmoittanut olevaa_ nyt halukas j är Jeatl1m!!.b auta 

t a lmlJetuakyaymyksen Nauvoatoliiton kautta toiselta puole. 

Turki., toiul t a BIlotaiJl ja SUOlla välilU., k,yaym,ykaea. joata 

JAKELUOHJE: 

favalliae .. 

UI!: 1: A'. 

Jakeluohjemalleja , 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIolkai .... mlni"erlOlle. 
EI ulkomaaedu.tukae n lIedoltukalln. 
EI ulkomaaedultuk.en, mutto ulkoa.loInmlnl,terlOn tledol .. 

tukoUn. 



• 

• 

TIlrltk1 jo pitommb aikaa oli käynyt uouvotteluJa os1l:.0V&,8-

sa , tähäll s ako tulo ksot t Omasti. o Unrr 1 Oli s anut 

son kesit ksou, ott ä asia ol i Jo posi ti i visosti r at t.tu 

j a sopi mu s tobtl. x ) Tät ä v llvistaa h äun kOllo gal taan KO •• 

kov ssa s& ma sa tieto. ottä onaim!1 on laati Huotei.ta 

otisi Jo matkalla.xx ) IYsl ossARi k&tsooko bäR, ett ä kautta

lall jotusoikouteou 8ieältlvät my(Sa sotat arvikel äbot kaot 1'I1rk-

kiiu, v 8ta si h ' ota kauvaus&, uiia olevan asi&1l laidaa. !I. 

aääa on kuitonkin Åaatolian Tiototoimisto tlodottanut, ettl 

Ul koOl&ank&upaa kollliaaariaatti on kiol tänyt k&ikkioa 80tatar_ 

peldeD kulJetukson Neuvostoliiton kautta. 

~osketelle8S&ai lopuksi tämän r ap ortin alu8sa maluit_ 

leuani k,y81l1l,V8tä lau8ui hän uskovan8., että Neuvostoliitto 

mlelell ääu aäkeo Turkin asettuvaa vastarintaaa a1l:..elivaltoja 

vastaan Ja että .e, jos syttll 80ta. mahdolli8esti tulee 

a~tamaa. Turkit le alueell i sta apua, kuitenkin vaia uii •• 1 

r a joi.8a, joia&& ao Sakaaa vuoksi uak&lta~ seB tehdä. !lml 

va.taa lIl,Vöa omaa käaitY8täal. 

I / . !/ /J. 
j . . fI;'f)- /~~ 

x) 

xx) 
Kiama oa valkea .vmmArtU, ettl !l'urkUla, periaatteell1_ 

.eatl ottae., oliBi ", .. lkeuka1. aiukaaa SUome.ta kbl. ta. 
pahtUha Ilaatt .. mlJ.tult.... .Abd... kO.ka m.Ull o. kautta. 
ImlJetulolkR8. ~1 aala 0., että knlJ.tue kl,ytba6ed. ta.
pahtuu ep ätl.Y4.1ttbAett. Bbkl beUU o. ollut vaik_bia 
omilla tavaralallhetlklllll1a .euvoltol11to. ~tta SRo.e •• 
.1& aa. ote 1i •• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No 20 /88. ~akara •• a, 2 pAivA. ! toukokuuta 1941. 

Q /J.. 9' IJ. i, y /. 

!'/r''I1 

Herra Ulkoasiai.ministeri, 

Knn.io i ttavimmi. l!hetb reUle, Herra 

Ul koasiat.mi.i.tori, ohee.liitettyi.. 6 kappa

letta •• kar .. a-1Ahetystö. raporttia li: 0 a7: 

~A. ka.kn.telu SuurlAhettil!e 

KJliIWlliC!OGLU·. ka ...... 

Ottakaa va.taa., Herra . iaisteri. täJ

delli.ea knDnioi tuk.eai vaknutu •• 

Herra Profe •• ori Bolf • i t t i a g. 

SUomea tJlkouiaiamiDhteri. 

H e 1 • i a k i . 

VI: 10, A I/L 



• 
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... .. SSA OLEVA LÄHET YSTÖ . Sala i nen. 

RAP ORTTI n:o ;;7 • 

.. kab ..... 55a lL p: nä .t.ouko kuuta 1 g ... ~. I 

" ,y I 

A5 i a: B!J!.IL .. ~9..a .. ~eJ; .~:t u .. ~~rlJ:\h~.:\i.;tll ä. 
/ 

"Cl0GL.u.... JI:&..... ... ....... _._ 

Itl,vbaali i t än !l.äJ Ulkoministoriö. Pl!.lieihtaorin , suurI 1. 

hottil lia cl0GLUa luona lcyayl. hällel t ä m.m., mito • 

rtlrld:a t holla k··sitetl!.lia turkkllais-vouältHa .... yhtoiajulldlau. 

tol • 

• e. slt,?utuu oaoittamaau .Uu!!. tapauk9.uaa, että toi.e. tul •• 

pakototukai puoluetama&.liI aJ.i.l.elliata koske mat tomuuttaa... Häll va •• 

t a ai aan~11 tullen jul ltil~uauna&ll ueuvos tohalUtulta81l .hdotult. 

sosta, miukä vuoksi SGlI tulldtsomino.ld.. oa läbia:l! a8uvoato. 

hall i tukee. aai_. Häll pit i a .. outaa lmito.lti.. .1 a.atiaemp.&Jla 

ja e uamm!!Jl mahdo Uiauukei& ei eäl t äväJlä, mi äai t. "suop ... . 

mieliIlOliI puolu oettolIalua" va.U. lcan.a111vlUia.a oikwdalil IlRlkaaa. 

rtlrki.. haJ.litue toivoo, ottä liI~voetohallitu.,. j 08 rtlrkld tu. 

la. pakototuk:ei aotaa., tul k1t... julk:ilausulD&. • .. on ... yht. 

vapaamie1iae stl, ltuia Yh.wniollat .Yk3!Hi.a tul k1taGV&l.t puolu.et. 

tomuute..... Mitllb lUll&ukal& e1 rtlrkilla Ialite.k:a.aa tll..all 1Uh. 

t..... 01.. likI!. Turkilla ~ö8kl!.b olo t1.to~ Nouvolto11lto. 

U !hhpu •• 1telmilt... Tllmäa vuoka1 t~yy HU ottaa l ... k.lmi .... 

lumun ~15. .., .ttl!. sak.a ja Bwvo.to111tto voiTat, jOlk1. 

JAKELUOHJE: 

............... ........ ~!.~1.1,J..'., .. ........ ... ............. ............. .. 

UII.: A • . 

JakeluohjomanoJa: 

Ta.alllnen. 
Ta •• lllnen ja lIalk.i .. ..mlnl.t.riOn •• 
EI ulkomaaodu.tukoon tledoltukalln • 
EI ulkomaaoduotuk •• n, mutta ulkoaolalnmlnlaterlOn tledol

tukoIIn. 



< , 
90 OR epätode.~ äköiatä, ... vuttaa yb teiaymmärrykaaa Läheietä 

1tää koskovis.a kysymy ks i ssä. 

L jenmo.l1. pobjalle aiirtyo. buomautti h äJa lDlukauai mu. 

ltaudol t lcäyväu solvommäks i , ott ä :3 kas Jo tOkee va l miatuk.l& 

v äl iou ri kkoutumista Nouvostoliiton kausaa ailmälläpit äea. Sitl 

todis~av t. paitsi jouLlcokoakitykeot s a kaa it !U'a j &11 a • 

te. huomattavien j oukkoja . .ijoi tua P ohJois.uorja.. ja vlime~l 

" • Samotra.ld.- ja LalDlloa-eo,artGa v lt aua Darda elleh suulla. Iyttem

mln ov~t kaikki Neuvostoli i tou knlknybte det l äJat.e. s akeaa 

t&.knlkn mcirlcitse juuri mitääa. antte. 8a1l.ijaa kyllä Neuvo.to. 

liitolla. ~iaittuje. .aarie. valt uat 0 11 ae»vuokai piaettlYl 

1 ähb.ä r euvo.tolii'tt.. va.taall tähd ättya' teko.... Tätä tan.t .... 

va.taa.a lcateottuaa .l!,vtti häa m,ytl. hyvia k aittävb ... k8&l.al. 

aet jouklcomljetuuet 3Ilomeu kautta POhY§'i •• NOrj...... m auUe 

odottama.ttomalU, vorllll1udel.la l .. u.ui hb lopuk.i Olevit.'llA valDm. 

• tettu .Ht Ii , että suomi aiaalcill toi.tainui e&a oU.. Neuvo •• 

tOl1itOll tallol ta rauha •• a. ko.k& .eu pIU\,huomio uyky ä . epAU •• 

mätt! 011 kohdiatuaut läateea ja 1011 ....... . 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Herra Ulkoasiaiam1alatorl, 

lnaaioittavimm1a l!hetäa reille, Herra 

Ulkoaaiaiamiaiatori, ohooaliitGttyiaA 6 kappa

letta .akaraa.lähotyat6a r ap orttia B;o ~8: 

Otta kaa vaataaa, Herra Kiuiat.ri, täy. 

delli... kuanioituk •• ai vakuutua. 

(j I{r---ru.~ 

Herra Prof ... ori Rolf W i t t i a g, 

Suomaa Ulkoaalalamiaiat.ri. 

VEtO: A~ 



• 
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.. ~ . . ~ .. :4. .. Ji. ~ . . ..... SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sala j nen. 

RAPORTTI n: 0 ~8. 

14.l0U." ..... 558 ~ ... . p : nä t .OI1k.o ku uta 

As ia: 

lQ .,u. nl :J.. '1' JJ . 
Il/r -YI 

Tiedoi t ag alemp~ua viimeisi ä kuulemiani t i l gteon kabi-

tyksestä tällä suunnalla, joakiu pidän tödeunäköiaoa ä , ettl 

r aporttbi parille tullasae..au jo historian piiriiu laluluv8u 

~oi8taisokai ei, saamieni tietojen mnkaaB, ole havait. 

taviaaa marlckaj ä eiitä, ett e. sana lähiaikoina v lmistGlhl 

hyökkl,yatll. 1'urklda vi,etaau. TlU l ä tarkoitett De_ lähiauä si

tA, ettei viel ä ole tOdettu mliuit~avampia joukkokeskityksil 

TtlrldB r Jo iUlA Ireikkaa ja Bulga riaa vt.ataaa. roiul t a puo

lea pidet!Utu 1Urkia kaunalta pitGlIIIllUle l ltoeki.. lavottollll1ut .. 

ta horättävbä eitä, että i)aksan on onnistunut luoda !raktis • 

sa eUBiaatilaiavaataine. rogimi .. katsotaan aimittäin ael. 

viöksi. että maassa tapahtunee. va llaakaap .aukso. \ akaaa O. 

saksalainen vaikutus. Syria OJl m,yöa ougls,lIltilaiaea vaikutuke •• 

ulkopuolella. Pliolest1iaaata OJl lisäksi s&apuJlut tänne toistai

seksi toai. vahviatamattomia tietoja arabialaistoJl kapiJla.uua

.itolmiata. KAikki t!mA, varaiakia Joa aiihe. vielA liittyi_ 

si M,ytlleeaea (Lesbos) ja Dios.saart.aa valtAus, mikA vii. 

JAKELUOHJE : 

UE.: A 4. 

J akeluohlernalfeja: 

T avallinen. 
T avallinon ja li.lksi mini.tenGlle. 
Ei ulkomaaedustukaen tiedoituk.lln. 
Ei ulk omaaedustuksen, muU. ulko •• iainminlaterUln tledol. 

tukaiin. 



• 

• 

. '" . 
meksi eaamieai tietoja. ~kaan ei toistaisekai lio.o ~. 

palltUllut. Oll m01l1 B8 piireia.ä tM.l.lä aihouttaaut tUli uolmt.a, 

että S"kaa aikoo ona1u aaartaa Turkiu pakottaakaeea u. 
sitteu helpommiu polvilleo.. !ilallteea yloi8eaal epftvarmQu. 

dona tUl!. hotkellä lDlulee knitnki. m,y/Se eellaiaia kl

aitykalä. että Sakea aaaristootapploll ja 10lltoknljetuato. 

avull.. oaglalltila1avo.eta ieell lUkkoo. tukema.. Syyria ... , 

!rak'is8a ja ehkä ~~~oatiiaaaaakin, pyrkisi e.al eljassa 

lI&avuttamaall tarkoitu~oräne! tUlä !lUunalla jätUmAl.IIl 

toiataiaekai koaka TurkiL vaetarillUIl voit. 

tt.m1l1e. olhl knite.lt1a paljon voimia Ja uhroja k,vayvl 

tohtävl. 

Idelll seloatami •• i tietoja. ja arviointien peru.te.l. 

la 011 käeityksolli tUlä hotullä 80, etU v. E4P1II'1a pa

lattua, 1mtoa odotet&al1 lllhipäivial., tUllI!. toietaiaekai 

jatkuu verrattaiu h~ll!Yaraiae. diploma&tti •• ~ keakustelu, 

jola1 ma.hdoUiaeat1 ldriatyy aitl lIJIlkaa ml. sakean _..no. 
ketju furki. ympärillä tiiviatyy. Saaou mahdOlli.osti. koe. 

ka pidä. tOd •• alkala .. I, .ttl Sakea, joo .e kataoo voiva •• 

a .... vuttaa Illh1mmät tdkOitu.porlbla! Lov.llt1eaa eoclatt .. 

furld. taas_. mioluulllmill valita.. tlmla ti ... 

A ;//.. _ /1J /.~ 
u. ''1?'' ~ 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No 217/96. iblcarae.a, 12 päivänä toukokuuta 1941 • 

Herra Ulkoasiainmini stGri, 

Knnnioittavimmin l~etAn Teille, Herra 

Ulkoasiainministeri, ohe.nliitGttyinA 6 kappa

letta Anll:aran-lähetyst5n raporttia No a9 : 

TllantG .. ta. 

ot takaa vaetaan, Herra Mini steri. t Ay

de11ieen kunnioituks.n! vakuutus • 

Herra Profe.sori Rolf • 1 t t i 11 g, 

SUoan Ulltoasilt1uminieteri. 

H e 1 • 1 n k 1 • 

UE to: " I{I. 
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.. N. .. X .. li ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

Tilanhes.a Turkin kannal ta ottaen ei ole tapahtunut 

mainittavampia, ainakaan tiedoe s ni ol evia muutoksia Jälleen 

viimeisten rap orttieni. Lehdistössä eaiintuotu ja vaatuun&l&i~ 

s111a tahoill~ kuultavissa oleva mielipide t01.t~a jatkuvas. 

ti Turkin päättl\väi.~ytt ä puoluatu.B. alueellista Itoakelllltto

lDI1utt &n. Xilitonkin katson aih.eUiseltai t1edoittaa erUat! 

vii.. päivien huomioiatani. 

saami.ni tietojen IDI1kaan on mieliala 

Iän n •• ~ levQl1~iini.n k •• lt1ludesaa eri ttäln hermostlinut, j ohtuan ........ ,.' 

mittA pälaäUs" hititl. on a1.ttu p kottluL 

vu.rsinkin varustuatöihin ~atoliasaa, osakei armeiJaankin. KO. 

n.t heistä pf,kOUevat. Sikäli mi hnkin lcuin täml!. hermoatu-

neisuua. Jolla n~ttää olev&n dafetismin luonne, rajoittuu 

mainitsemiini piireihin, ei sUl ! nähdältaeni ole sanottavaa 

m.rkitystä, s1111 nllmfl vflest&t.inakut ovat aina oUeet enam

mk tai vllbellllllb isftnmlLattomia henldl1Sltohtaiun edun ta.voitte. 

liJoita, mutta väitetään tartunnan levinneen joasakin mlärin 

llli1Ss turltk1laiaiin piireihin pohJoiapuolella a&lmien. 

Mitään erikoiata aihetta tllbän mi.lial .... n e1 nlhdllt-

JAKEL.UOHJE: 

........................... ~ :v.~1.111 •. 11.... . 

UE' : A'. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.all lnen ja li.lk.i ... mlni.terl!!lIe. 
Ei ulkomaaedu.tuk.en liedoltukalin • 
EI ulkom •• edustuklen, mutta ulkoa.lainmln' lterlGn tledol

tuklnn. 



aeni tAlI ä betbIlä ole. oi etaiaakai ei ole hav itt vi ... 

sake 1 181a joukkokeakitykdä 1'urldn maar ll joill I Väi t tään 

suurimman osan ZZe1kal. toimine1ata saka&la Iai.ta divIe1oo_ 

nel.te. jo v1edyikai t i olenn mt.tkAlla. t a kaiain BIlmt.n1&an 

H.. raHan r ajall e t joka Ju gOalaviau ja Kr ikan epiaodin 

aitana Jäi auur.kaI osakai ruma.nial aiat c;m joukko j an v 1 von. 

.. toan. ioiselta p~olen ovat knit nkin kreikkal ieet aaaret 

TUrkin l änsir~nnikolla . tile.ne (~eaboe) ja Ehioa, a1kai

sempien li.äkei, nyttemmin saksal a iat an vll t &mla ja Italia 

lien •• llI3ö a tehnyt ertlit ä aa.ariveJ.taukaia yolad1_. rir,h

mA .. ä. Wurk1n _arto toiain ... noen ti iviatyy. Imten Odo,tet. 

t aviss.. on Ollut. ~!atä huolimatta en t~toiai ulkoa erää • 

... n !akan mulemt.ani tietoon aiitA, .tt! sake n j a 'rIlrkin 

välill ä jo nyt käytäiaiin neuvotteluja "'kaalaiaten joukJcoj.n 

1 !p1lmlun aall1miaut .eettomina TUrkin kautta ! r ak!ilb. Jo.. 

.. kin tämA tieto on eräAl tli Ulkominlateri ön virkamieheltä, toit 

ain v" eta toi...... käde •• A, -t knhn a&nottu:. toi.ta i.ekå 

Ole taipuva inen pitämään aitä luotettavana, ko.ka mi.leatlni 

näin tärkeitä n.uTotteluJa, ainakaan tälUlA, ei voida k!,ydl 

v. P.APlIltin poi •• oU .... x ) Sitä. aiht merkits18i tAUaiaeata 

ka.len.tel.minankin luullakaen1. jollei ehkä hU li ftlTaihdoata, 

niin ainakin Ulkomlni.teri OOGLUn poistumiata, mihin tAlli 

h.tLt!lä el merkkejä ole haTaitt.TI .... 

Uen.. luonnoU1ata, että trt.k'ln mappaDaballi'mltaao aO

te.m1niaterin paralUaan Jatm..... Tie:raUu tllU.lä aaetetua monia • 

.. piiraiaal ,htel1aen Sat.&n tOdelliaten tai kDTit.lta.~en p.vrk1~. 

tao. kaa ... !Urtln aahtaen. !1atoni hänen matkan. tarkoi tu~.ata 0Yå 

x)--.(.el t. puolen alkaa T.R apentin pitkllllnen Tl1p,m1nen BI:rUa' 
1 •• A U.I111 Jo Jaul1ltH Jmerat.ota • 



mitenkin toiat Laeltai pautt eUieet. saanen lähipäivinä 

tilai.uuden palata ai&an • 

• 

• 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

No 233/98. Ankaraaaa , 
,. päivänä tonk;:~;r, 

~ -'t1 

(J -- Clv 

Herra Ulkoa siainministeri • 

~nnioittavimmin l!hetän ~eille, Herra 

Ulkoasia inminiateri, oheooliitettyin! 6 kappa

letta ' nkaran-lähotyatBn raporttia N~o 40 ~ 

.iU' Ili tIi. haj a tiet 0 ja.. 

Ottak~ va staa.n, Herra lliniateri. täy

dol t 1aen mnnioi t ukuni vamutua • 

Herra Profealori Rolf ~ 1 t t ~ n g. 

Suomen Ulkoaaialnminieter1. 

H eli i n k i. 

UI: 10: II. IfI, 



• 

• 

Asia: 

Tänään oliva t lio'ngl nn i n täkäl äinen suurl äilettil s Sir 

IN T HBOI.L-m.TG SSKl sekä Kreikan su.urU.bettil äs 10.0 .. 

n IDme lounaalla. ~tin hyv!\.k:s oni tilaisuutta kysyäkaeni mem. 

mit ä he tietävät irak'in sota lAinis ter in N DJ! HEVDT!tn 

viel ä j tkDva n viera ilun t ar~oltuksest täiUlä. rnmpa inenkaan 

ei oHut h änt ä henldl6koht isosti tl!.iUlä nyt t ava nnut t mtta 

Rapheel mainitsi hänen oUoen viel ä 19Z8 h änen kollege.n&an 

An~l'assa. Chevlattitn ma.tkan t a rkoituksesta e iv ät he 11 lJoa 

tietäneet t a i olleet tiet ävinään. Sir HyBb sanoi knitenkin. 

että ~evketi on täiUlä yrittämässä a&ad TUrkin halli~ata 

auhtautumaan my6tämiOlisosti RAaH!D ~!tn kaap~anahallitukaeen. 

mutta saaneen kylmän va staanoton. samanla isen v staanoton aanol 

hän irak'in nykyistm hallitu·ksen kannatuadelll8.l' chien 

_ a.neen. Yleensä nÖ3tti hän. mielestäni ohkä liiau1ldn, väbek

syv I!.n !rakt in konfliktin lIIBrkl t yst a. x) 

Täll ä hetkell ä kiiUloata.a t äiU 1 ä mieliä. Imi tenkin enem

män, kuin iraktin s~am1.niaterin vierailU, RDDOl.:i' HlSS 'in 

pakoiStka Skotlantiin. fapahtuma on aika! tuore Ja t iedet 

iJ toiailta iälioilta 0100. kuitenkin .... uu.t tietoJa, ~oit& en ole 
voiuut varmiataa. ett!. Chavltetl neuvottelia1. l113a. Turkin tar~oa_n 
vllitykaen ehdoiata. aamoinlmln !Urkin auhtautumiaeata aaklllat..ira-

JAKELUOHJE : 

Tavallinen. 

UE 1 : A • . 

Jakeluohjemallaja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ii •• k.i . mini.tarjOlle. 
Ei ulkomaaedu.tuk.en liedoituk.lln. 
Ei ulltom •• edultuk •• n. mutta ulkol. lainmlnlateri6n tledoi

tule.iin. 



f 
j 

• 

• 

puuttulliaia, että tlU11 hetkellä vielti. ei ainakaan 

voida muodoataa käaitystä paon ayiatl Ja aeurauk.i.ta. Sll. 

nl aeuraa.a, joka luonamme tänään oli, saatoin knitenkin 

eelväati haveita, ettei vähiIlllllIUU.ltU.n t anll& uskottu lll

nen pakon.a jOhtuneen mittlenhAiritSetl tai ~o.tak1n tähän 

v9rrattavr.at , vaan ottä tlitrlr.na on en8llll1än t a i v ähelllIllln 

vaka.va ak1am1 k&naal.l1a.oaiaUatiaeaaa uolueeaaa. Lähimmät 

päivät, Reu'in llmoituuen t11l. tua tunnetuui, ant&vat lII&b

dollieoati enemmAn aelvityatä tapahtWll&an. miltä kaikille on 

";lll.lut y11 itt;kaen!.a 

SUurlähettillls v. PJ.PlIB on eilen palannn pkaraan. 

011.i nMn ollen liian aia.ista.kin wlel.1i ttetU, mitl hl. 

neIll mahdollisesti on ta.ku •• aan. Joa. t&paukae.~ on mie. 

11tJ.a nDraes .. tilli hetkellä verratt in rauhallineIl. 

ranhalll.empi kuin joku ailta aitton. S kaalaiat h70ltltlys. 

tl pi4etlän Itylll niin hyvin dlplomaattilmnnloua, min 

turltk1la1aella taholla aiJaa mahdollisena , III1tta vaaraa 01 

nlQUn pidetl DhkM.vana, huolimatta TUrkin Jatkuvasta II • 

ro.ta. Oaoitteena tl,ta mainitsen, että .olemmat luonamae 

tlnlAn olleet ~lähettilUt puhuivat ehkl esiintyviatl 

mahdolllauua1ata viettlll aUavana kaaAnI ainakin ..... k 

end'lt- Bo~o on rannalla. !laal lhhyd •• al mainit.en 11 • 

• IIU1, ettl T. ~.,1.n tilli kartaa aaa,pue.aaan on nonut 

rouvan... IIIIlka~. nHnaa ei Boun T. Papan ole AXlDrae •• 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Bo 230/100. Ånkar eea, 16 p!iv8.n! toukomuta 1941. 

Herra Ulkoaaialnminieteri, 

Ennnioittavlmmln 1Ahet!n Teille, Herra 

Ulkoasiainministeri, ohoenlUtettyinll. & Imppa-

\ 1etta A.naran J,KhotyatlSn 

Bräe keeknatclu. 

raporttia N:o 41 : 

ottakaa vaetaan, Herra Mini,torl, tli3-

de11i,en knnnIoitukeoni v~kuutue. 

Herra Profe .. ori ao1f • 1 t t 1 11 g, 

SUomen U1koaela1am1nieterl. 

li • 1 e 1 n k 1. 

UI: '0: A 1/1. 
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..lL ............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sala i nen. 

RAPORTTln:o G. ... /' 

....-.. ,,. 16 .. • ,nO . • ou ...... 'uuta ,...... ft !u.r/,W. ~I 
Asi a: )~~' .. _ ... l!":!,.".~."tolu • .... _ .......... _ . ~76 -rt' 

sen 

Tr.paaln toiaaa. 

jaostopäällikBn. xl 

äivänä erään Ul koministeriön p olii tt1. 

~aye88äni h änelt ··. mitä t rveil11i 

v. P.1PltI on tuonut IIIIlkanaen Berlin'iatä. v st ai h!!n nnia. 

terilS •• ä mulleen.a . että v. Papen käydeaaään pal&,ttuaan Ul .. 

koministeri SA COGLUn puheilla oli p 1nokkaastl jatkanut .1. 

kaiaem . la vaknutnk.iaan $aka~n ystävälliaeatä euht~utum1.eat. 

Turkkiin. JaoatopiUUllkkö näytti olevan vakuutettu aiitä. et. 

tä Turkld ainakin toiataisok81 vol aääatyä sodal. t a ja .aU. 

toi tl!mll.n tiL.bi lI.hinn! kakal soiklrJA.a: onainnäkin Turkille 

m,y5t Imi 01 iaon kohdan H1TLEB'in viimo puhoeaaa ja toisoltal 

• . .on. että kalkki aaksa!fl.iaot joukot on viety poi a Turkin ra. 

lia llel h!!n -- ovat 

I 

j 011 ta.. xx) neilta.ta käytetyt joukot -
.iirrotyt Be •• arabian r~ jalle. 

TOdennllkBiaoati on v. Papen p1tkälllsekai vonyneen ole. 

kelun.&, jlUkeen BUlin'ieeä tuonut lIIIl.k:anaan Turkin h&llituk

ael1e mw lS • joltakin poaitl1vl.i. ehdotukaia. PAlaan nilhin erik .. 

• een. mlklUl voln .... 40. nliatll. selkoa. nlllolev n olen pannut palO 

puUl., koalla minulla huomenu. 

olut !I1rkin 

JAKELUOHJE : 

......... _ ......... . !&vall iii.n;; .. ·· ............. . 

UI: 1: A •. 

Jak.luohJ.mall.Ja: 

Tavallln.n • 
Tavallinen ja lIalkai .. .. mlni.t.rllllle. 
Ei ulkomaaedu.tuk •• n tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu.t"k •• n. mutta ulko .. iainmlnl.terllln tledol

tukaiin. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

No 232/ 101. nkaraaa a , 16 päivän ä toukokuut a 1941. 

Q6~6' %-YI . 
o (l'~y 

Harr Ulkoasiainministeri, 

lW.nnioittavimmin 1ähet ! n Teille, Horra 

Ulkoasia i nministori, oheen1iit ettyinä 6 kappa. 

letta AnkLran -Lähetystön raporttia N:o 42: 

v. PAPmPin 'Palattua. 

Ottalat.a vastaan, Herra 111niated, täy .. 

dellisen kunnioitu seni v kuutua • 

Herra Professori Rolf i t t 1 n g, 

$Uoman Ulkoasiainminieterl. 

H e 1 • 1 n k i. 

UE '0 ' A I jl . 

'II 
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. ~ .... .. 1/., ....... ............. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. {Salai nen. 

RHORTTI n: 0 .2. f{; fis)6 
.. J;lkal'fto .. ssal.6 ..... p :nä t.Oll.ko . kuuta 19.n .. ~ - VI 

~ , 'tl 

Asia : v .. ~_ ....... ~~ ;pal8.t~ ~ .... _ . . _ .. . 

nr~oitGttu ni jo edllllisen raporttini olen tll.nä U-

·tan.a tavannut er äi t kOlle goj ni. Tiedoitan t äydennyksekai seu-

r 8.7aa: 

!ieto siitä. että v. P~EN pkl~ttnaan Berlin1 ist! on 

~atkanut vatnutteluja S kaan yksino~n ystävällisestä subt~utu

misast a Turkkiin on oikea. HIin oli käynnllH .. än SA.R&COGLtJn luo

na 1 isäkai i lmoi t t anut, että ;;saltea oaoi ttaaksean r u.h&lllsia 

t arltoitueparlA.än vie kaikki jaukkonaa pois Bulgarian r ja1 ta JA 

p&l&uttaa ne salt!!. n.ika.s.~ toimin.et J aukot t i.ka1a1n BlUllAniun. 

VI.1. to.ukaen ylU.pitAmiaen D'eU:aeaa Jää ttal1an tehtävältai. Uuaia 

positiivisia a.ityltliä oli hän tehnyt v~n taloudelliaella al&1-

la, llhinnä tlhdätan maiden v!.U.lsen tI,v&.ranvalhd on 1iaäAmi.ean. 

lf !!iden kollegojeni käsi ty. oli .e, etu S kaa todennAk5ha.ti 

toivoo .aavuttave..ns& t rkoituaperäns! Levanthaa !Urkkia loukkaa. 

mt.tta. ~.o,ka Turkin v ata.rinnan voittaminan 01ia1 Aillaa ja voi. 

miak1n kyayv! tehtäv Kerrottiin my5a. että aak8Uaiaia "tu. 

riateja" on pitkin tuvea lmlltanut 1'I1rkin kautta syyriaan.fto-

matti.v&iim18U lIl!äriatll ei mitenlt&an voi olla ky8y-my8, ltorkeintaan 

JAKELUOHJE: 

................... ..... ..... ~y.~.1. .:J,.~.,.~~ .. 

UE.: A'. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ullkli mini.lenlllle. 
EI ullomaaedulluklen tledollukaUn . 
EI ulkomaaedulluklen, mutta ulkoulainmlnlalenlln tledol

luklnn. 



• II:: • 

1000 a 8000 mieheetl!.. 

TIll!..kerrottu lienoe ayynä 8Uhon, että mieliala 

t lUU. lI! ny y ään 

• 

• 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Ii 0 24-2/102. Anltarusa, 2~ pM:vAnA toultokliuta 1941. 

C./ /..72 IJ. . 'I I 
· ----- l· . 

/{,/, ,y I . 
~.,;. l .. , 

Herra Ulkoasiainminiatari, 

Xnnnioittav1mm1n 1lhet!n Taille, Harra 

Ulkoasiainministari, ohaea1iitatty1nA 6 kappa~ 

latta Ankaran-Llihatystl5n raporttia Ii : 0 .. 

JoultkOk .. kitluiaU Saksan ja 

.auvoato1iiton rajalla. 

Ottakaa vaataan, Herra Yiniateri, t!y~ 

dallisen knnnioitukaen1 Talmutua • 

Berra Profa .. ori ~olf • i t t 1 n g, 

SRomen Ulltoaaiainmin1.tarl • 

.Ii • 1 a 1 n It 1. 

UI: .0, A 1/1. 
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Nl: , R .. 1.. ...... SSA OLEVA L ÄHETYSTÖ ," 

RAPORTTI n: 0 
b / .J. 97 (J , 

Jt~''I1 ..wltau .... ss a 2 1 . p: nä .. touko kuuta 19 ... 41.' ~ 

Asia: Jou~Ok~Qkit,{lte ist. ~ . .8~~ n ja 

.1iQuv.oet. oUi1<.on .. ~)aU 

(1) ~ v 
L- ,.. I 

Sala i nen. 
VI 

3uu rl ähettll e.a v. PAP 'in ollessa tan U n loun all luo .. 

n e otin puheeksi v iilDlil aiko i na yhä kasvaneet joukkokuki. 

t ke ot sa~an j~ Neuvosto l i i ton välie~11 ä ra ~ 11 • N ttl 

tenkin e11 t ä.. et t i v. Papan halunnut t · än kysy kaeen s 

tyä. Hän huomautti ni i ttäin va in jouKkokukit y ston a lkaneen 

Neuvostoliiton t~boll~. minkä vuok i Sa k a vaxov i auua.yiat ä 

on ollut p&koit . t , m,v5a vahvista.maan joukko jaan t · l ä 8ll1Ul .. 

n"11ll •• 

olemmin puolin t apahtuneet jo~kko s kit kset ov t kni .. 

t nkin .iltai nuomattavi t että niihin nähdäkaeni on kiinni .. 

t tt!!.vl!. va kavaa huomiot. juri t~SELT.!i. al.llmieni tieto~en 

mukaan ol i ai ni ittäin N.uvo'3toliitoll~ nykyään koakitattyu ll. 

1 änsira jaUeen , JIUi.mU08tä l.Iuata a.n lIlIIuan yhteenali t.inaldn 131 

d1vi.ioon ..... x ) Sakaan puolella t .t Unkar':'n Ja BlUDani n ra .. 

j t IIDlkaan lukien. vähint äi n 120, joista huomatt v 

toriaoituja. Joutuu pa~o8taldn ky~ään. voiko t 11 iaten ml1. 

JoonaarmeiJojan keskittäminen va stakkain johtua v 1n v~rovl .. 

x) 
Tarkempi dlalokatio Ylei.e.ikunn&11a. 

JAKELUOHJE : 

i'&.v&l.linen. 

UE' : A 4. 

Jakeluohjemallej a : 

Tavallinen. 
Tavallinon ja liaAksi ministeriOlle. 
Ei ulkomaacd ustuksen tiedoitukllin. 
EI ul komaaedustukaen, mutta ulkou iainmlnJ,ter'On tiedol .. 

tuksiin. 



, 
lI1luasyiatll ~"t jos niinkin oliai, v~ se ajan pitkä ·n ~at

kna j ohtamatta konfl iktiin. 

Tämän vuo ksi onkin l iUlell ä aJatua, että Joukkouakitya-

ten t akan.. Sa kaan taholl .. on Jotakin muuta , min v rovalwu, 

saka l a iaath n eiv ät nimittäin yl •• naä p.itä käaityatään, .ttl 

neuvostolii ton tahoIt .i nykyään ole olamaa.. mitä n hy6k-

ltäyavaaraa. v an pyrldi STALtN päinvaatoin toist. iselCai kai. 

kin keinoin vl!lttftmään sekaantumiata sotaan. Tä!U.lll onkin tA.-

.. män mukaisesti viime aikoin. knullut niin hyvin diplomaatti. 

mnnaesa, min turk:ldl iaella ta.holla esitettävän arveluita • 

• ttä Sakea v~miat utuu tekemään uueia vaatim aio. Nwvo&to. 

liitolle* niiden aillU16etlllt1n jo liikllllu sp.knlation T!lrie1! 

hubutietoj liiinpä kerrotaan, .ttä Salt.. v atiei oikeutta 11l. 

h.ttää ta1tnikkojaan v lvomaan ~a t.bost maan tuotanto 

Sairaalle tärkaUl ä t otantoaloU1 , varsinkin ~ lä-V.nI!J!U.IA. 

Puhu.taan 1000 8Peei&l.istiet&. Paljoa pitemm!l.lakin man.viat! 

vaatilllllks1ata knul.. pubutt van, kntGn ~elll.Venäjän knlknl.ai. 

• tostan luovuttamieuta sauan va l'fontaa!4 Ja ltyaytllAn thai 

yht8ydeM., miten pitkllU. Toi Stalin 80dm ,.10 .. &&0 lII1l5ntlA. 

A:l 01. voinut aaada edellä Itarto~i miuään 8Ilbt •••• 

• a Tar:niatetuqi, minItä vu oka! t oietaiaeltai kal1 i atuult1n aiUan 

k!a1tyka •• n, etu: a. ainald.n pUaa1a"il p.ruatuu speknlatlo_ 

niin. SUla antaa Joka tapaukae •• a tau.t~ ylllmalnit •• manl, 

palottavau wurien joultltolt.skityaten mnodostama toai&a1a, 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

10 2'9/10'. 

Herra Ulltoae1alnm1ni.teri, 

Dlnnio1ttaTilllll1n llbetln Teille, Herra 

Ulkoa.ia1nm1ni.teri, oheealiitett,inl 6 tappa

letta Änkaran Llhet,.t5n raporttia 1 :0 ,,: 

TUanteeata. 

ottakaa Taataan, Herra lI1n1aterl, tl3-

4elliaea kRnnioitukaeni "'-knutua. 

l ' jll;._ 11/ /J • 

/ .(.tt;~ I~~' 

Herra Profea.orl Holf • 1 t t 1 n " 

SUomen Ulkoaaialam1niaterl. 

Bel.lnlti. 

UE '0 : " 3/2. 

'II 
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1 

" .•. ,.~.+., .•........ ua olova LlUletYatB' •. .N saainon • 

.:Japortti n: 0 44. (,1. ! fl (0 , '/ 
A nkaraeea 26 p: nä tonkokuuta 19U. 1,/" Y I 

.s1&: Tilantoosta. 

lIotatapahtumion tulOTaata kehlty~oatä Llh.l.o.~1 t4 .... 

on mahdotonta kl,y4ä mitään ennu.taDaAll, III1tta ak.ollTalta1n 

1lU1lnnitel_t tBlll llUuon&lla alkaTat ~o.-.k1n mlärin hahmot • 

tua. &:Aeityk.enä tlllll nl,yttll ol.Tan, .ttä ak.elinJ,lat, 

llUlinnl sakea, Talmi.teleT&t eyuyUi 11e1.tl rlnn~1 ••• ·ia 

va.t&all, a.llll llUoritettaTlna vBllet .. ppe1n& n.stan, IJproa'_ 

~a lyp1t.n Tt.l taua. _allUl' ln öl ~yn 'V1loUi .leIU tyn.e trak 

lIl3e. llUuunitelaat.n. SYUlyn menu •• eI tuHå Tat m,ra. 1'0h~01e

ÄfrU .... a toimiva t Tol .. t rl1tt!Yäael mll!rln vahTletet1l1b1. 

'eht!Y1 .1 olo helppo, III1tta aon onniat1lmi.ta el mltenkaall 

p140tl mah40ttomana. 

frlrkt:1 ~l1ai nl1 •• 1 _unnltelm1..... .1'V1lUe, ~olld.n aa 

tll161n tullal kolmelta auunn&lta at.&rrotu~l, mikl merkit.l. 

ai Hn puOlu.tu.aah40111I1Uukalen huolll&ttavaa helltantymi.tl. 

Ä~_kohtu.eQ1 ei Tl1meb1lll&1nlt1ln q~uen mltenkaan otaka 

_t.. tulftan annan ellei Dl' ättl ~a e11hen menn ... 1 onnlttu 

pal~on te.p&htua. Jo. tukki ~Itetl!n la.kolmi.ta p01e, el 

e4allBmalnit.oaanl tolmintallUunni talll& a140 Sak8&n taholla ko. 

Jaltaluoh~e: Jakoluoh~omalloJa: 
feTallinctn. 

Tavalllnon. Tavallinen Ja lieAlta1 •••.• minl.'. 
1'1Dlle 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ulkomaactduatultaon tie40itllltal1n 
11 1l1komaae41l.tllkaen, matta uleo

•••••••••••••••••••••••••••••••••• a.1&lnminl.tor1Dn t1e40itllbiln. 
u. a: • ,. 



• 

11nkaan huolll&ttavia ~oukk03.. Sen pUvoi-.t ~U.iT!t 84e11 .. n 

va.pa.ikai kB3ttölSn lDIlua.Ua. limenolll&an et Sak.a tllmln toimin

taauunnltellll&n TUoni 01181 pakoitettu v!hllntlmllAn 4iTieioone. 

3 .... n lauvo.toliiton va.taisilla ra30illa. 

!roieetta puolen, Jo. tlm! toimintaauunni tallll& onnl.tui. 

ei e4e. S~yrian 3a Ira.t'in valtaami.ta mflSten, mihin t!!ll! 

tolatai •• kal chta.u4utu.n ep!U~ltain. tul181 ~kk1 kl,ytbnlJl.

llee.tl ottaen er1.tet~kei liittolai.e.taan lD81anni.ta. !1b1D 

perapektl1vl1n peruetune. .e. .tt! ~kk1.t mitAli va.imtelani 

on oit.a. on vlime aikoina. tullut e&Doi.inko enti.tlk1n varo

vai .. mmake1 ~tautum1.e.eaan eotaa lt!Jviin valtoihin. 

a.l.#jZJ.·~ 
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SUOMEN LÅHETYSTÖ 

10 268/109. 

, 

.'-nkara •• a, 

Herra Ulkoa.iainmini.terl. 

InnnioittaTimm1n l!hot!n Teille. Herra 

Ulkoa.i,ainm1nietori, oheenl1itett.vin!, 6 kappa

letta .'-nkaran-llbet.vetön raporttia 1:0 ta 

Xe.ko.telua lehdi.ta •• ! Sllria.ta. 

Ottakaa Ta.taan, Jl8rn. 'nni.teri, tl6-

'elli.en kDnnioltuk.oBi Takuutue • 

, 
Her~ Pr01e •• ori Bo11 • 1 t \ 1 11 S. 

Saoman Ulko .. lalaadDl.terl. 

H • 1 • 1 D k 1 • 



.. 
A I IC A B A 3 S A OLBYn. LÅB..Il.'"'TY3TÖ 

Raportti 1:0 .5. 
Ankarae8a 2a p:ol toukokuuta 

Aa1a: x.oekuwtolua lohdletöuA 311riaeta. 

!U11 hetltelll 00 tAlllA lt~nuh.1 _no~.ht1lte.metelll, 

~oka herlttU 30nkin 'Y8l'ran huolll1ot... lIrle turklt11ainen lehU 

• eeUnt01 n1mi ttl1n ll.ltettl1n .. ~ .. tulta.n, .ttl !Rrkin O_n tur. 

'Yall181111ten ... nolta1 p1tl1a1 'YIU .. 1IrabuU 'Yallata 1,y,yr11l, ~otta 

e. ei tuUI1 aazretultl1 1IItV1S. .tell.ta. V&1.tf.ult •• l.la ei 011.1 

III1tUn 1mper1 .. U.Ua1a tarlt01tu.."r11, 'Yaan pitl1l1 een pl1ft .. -

h1n soto.tu.. valm18tulta.lta1 31,nU 1ta811I1.,,4.11 •• JDl1l t1ll'k_ 

Wain.n 1.ht1atlS on, liikU 1 01811 'Y01nut I1tl •• ur .. t .. , .... ttu. 

nut 'Y ... tu.ta'Y&ll. kannalle. 

111Z'1an 'Y&l tau. 011.1 t04ennlkö1auti ainakin tOl.ta1aeal, 

h.lppo tehtbl I'IlrkUle 3" ...... p01ataaan 'Y"&I' .. n !t1rkla hei-

• kolt.. etellr"~&l.taZ), _tt.. to1ael.ta PUOl811 _rkih1a1 tI11a111 .. 

akUo, b.ten 1I ... t leh4et ont huoJaUUane.tk1n, t114.1Unl 

kIIIlnlS.tl lUk1n tllhln a.U noudattama... poUUlta ..... ".1&111 • 

••• tl •• rkit.l.l •• n1a1ttl1n .pl11 •• lttl !Rrk1n .. taantuaieta 

.0tUll, 30ta •• tllhlll a.U on tabtonllt, ~opa eop1_ltaiaan Q. 

'Yln vap .. amhU ••• tt ed1llte.en tulkit.n, 'YUUII, .Utl ~Oht1l'Y1a8 

r1alte1n.en aiUa ra~ollla. '''In noQ1 81 .llh41lta •• l ole .,,_ 

Z) 
.,qlln on "'rk1. n3~1 .. .,,n.aa 'Y ... taan 6 3&1Jra'YIJd.41'Ylei .... 

~ 1 nt.'YlkS.4ble1 .... 

.rauluoh3.: 
"''Yal11n.n. 

va I :A.'. 

.rauluoh3.mallo~ .. : 
"''Ya111n.n. 
tan111non ~a l1aAltal: :JI1nhterta. 
II .lto .... 4 •• t.lta.n tl.401t.kal1 •• 
• • lto ..... 411.t.lta •• , IDUtt .. alto. 

".1 .. ln1111.1.t.rtDn tl.401ta-.l1 •• 
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tl o4oU.... .UI halUtu. tllbb .e1ktalluUll alltautu1e1. 

'lapaiin pal'1 plbl! l!tt_ hall1tllkl. IlIlenllallaat. 

taJ_1l -Dllll·.I.h4en plltoim1ttaJall, taneanlau.taJa ~!LytD. 

Dn tein hlneUe k.vll'lIIIklell, "tl lIel'k1hee 1lIq1n_ _. 

llomalehtik.lm.telu Sl.Y1'1alta, 'Yalta.1 hb Ilb7"U, Io&P .. l. 

l1aukl1a. 
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LEGATION DE FINLANDE 

1:0 270/116 • 

Herra U1koaeiainmlä1etor1. 

illnniottta",illlllll.n 1 Ahotln 1'e1Ue. Bura 

tJlkoasia1Dl1d.nietort, Oh .. nl.l1tett,hl 6 tappa

letta AnQ.ran-I.lhet.v8tlSn 'raporttia 1:0 46: 

furJd.n a.e •• ta. 

ottaaa "'a.t .... n. a-ra w'nt.tor1. t!,v

'elli.en kDnnioitat.eni ",ataata •• 

Her~ Rrofe"orl Kolf • 1 , , 1 _ •• 

kO._ Vlkoa81a1ud.nletor1. 

B • 1 • 1 _ k 1. 

UI: .1: A I/L 
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ISTEF. 

.Å B E: A R A 3 3 A oleva LAhetyat6 

Raportt1 B: 0 .6. 

.(). IgYi 
Liitt. ,. 

Ankaraa.a, ~ p:nA keaAkDuta 19.1. 

A81a: Turkin aaoeaata • 

n .. ul u.kotau tUllA. ettl !Urltk:1 Tiell t .. 1a 

1t .. 1n ... 011.. rauha.... mltn1 •• ei •• ka.ntu_n. 1h. 

tapahtRma1n kRlkRun Syyri..... ..nna a1h.tta aka.11Taltaln 

T •• tat01m.npite111.. ..llt_.t .. pllttl.n 0 • . ~rlt1n hlllitult • 

•• lla lAhi .. iltoiaa. .d ••• 11n Grittlin tArkeitl tannanotto~a. 

~oill.. tul.. ol .... n ra~l'lT" merlt1ty. !Urlt1n ••• maaa 

nykii •••• 1 .04& ... . 

tU .. uuo ei 01. !I1rld.n ltauu&1 t. ottaen h.lppo. lou. 

\ 4&tt ........ n tlhllla.ti.ta pOlitiikkaan.. '.0. PI.y ••• 1In tol

mettoana nlD. •• tulnan_ pliTI pAiTlltl Ihl ....... 

.. 1te.liT"lto~.n ,aplzötålltel, oll.n paltot.ttu e1ih.n o_ltel 

it •• ld.n ~ötba1kRU....... S. ei .1m1.UUn .11-. Tol o.tU • 

• ttl .. ltealai.1a -turl.t.~ .. - .ri mai48D p .... 11l.. matltR •• 

t.. SlYl'la.. tult1.} kautta, Ito.. h.U11 on tulO'fl ..... 

"P1aaa. Illl.ida tur1et.~. U.... ~o "taln. ..lu .... 

hRomatt.Ta .11%1 kRllte.ut .t.llla ~.. ~.tltRu -trafl1tk1-

V. 1: .& •• 

JateluobJomallG~a: 
1'aTaUiDon. 
"'TaI11n.n ~ .. 11eKlt.l ••••••••• 

al.t 
Il ullto .... du.tulte.n tl0401~KI~J .• 
• ullto ...... 41l.tulat.a. _,t .. Dl 

a.1.1am1a1.torlöa t10~1taltei 
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kD.u1.emani ma.Dan edelleen. ll1.tAb nUr8ll1lll1.ta jouko1.ta ei 

tA .. A inltenlc&&n vol olla k,y81'~., vaall llenee lApi_tin •• 

tajlen tohtbänll. vain ollut valmi.tua ottall&an valvontaan. 

1 Ah1nnA Syyrian lentokentll.t, niln p i an inln ybtG1.YllllDllrry. 

Sakaan ja V1Uyn hallltHaen vllillll. Sy,yria". ol1.i _&vu. 

tettu, mikl. IlYttemmin lienee tapahtunut. 

Olen vilme aikolna havalnnut merkkejl. .1itl, ettl 

Bn·gl.annin amba .. a41n taholla ei olla tyytyvll.1.U !1'llrldn ~&t. 

invaan pakoiluun kannanotoieta, jotka voi.lvat johtaa eell 

.otaall, .amalla kuin eell omat puoluetuemahdollieuudet vlh •• 

nnll.t. Pariltak:1n taholta olen 1Dm1lut, ettl lIlngLanti ol1.i 

ko.ttanut tai vuttu 1'I1rklQ,a. vahvi.taata.en turvalUeuutta" 

~& helpottaakeeen liitto.uhte.n yllll.pltAm1etA. vlliaikaiee.ti 

val a&lS&n Syyriu, niin kauvan lalin ae 1'I1rk:1Ue on h.lppo 

alia. 'oiata1.ek81 on nAhtbl •• lI. valn. etu !I1rldd on li • 

• bnyt ~ouk:k:o~.... alllrb Syyrian va.tailella rajalla kOlme •• 

ta jalkav·lld.41vldoonuta lleljll.An. SitApalhl 

1. jo vanhaltaan ykli ratnvlld.d1vi.ioon •• 

On vaikeata ryhtyI. mitll.b ennakoimaan tilanteen nhi. 

tylt ••• tll. Syyrla.... IIIlUa jo. niin lt~. etU. Ttlrkk:1 tAhlau. 

ti.eD politiik:kanaa IIIlkail •• ti ei ryh" mih1nkö~n toimintaaa 

.ielll. .. turkk:1lai •• lta taholta eaatavat tiedot vilt'aava' 

k1elte1e .. n taIlnaao'toon .. ~a JOI Iln.i~"1l salt_ _ie! 

v&1 taan. ',pia,. Oll fU'kllla tu.Jd.n lIIlu'a 84e .. '. bill r,aa. 

", .OYUte11111&&1l Salt._ llan.... a1h1ll .rU' .otit ~o .,.. 

vl1t' .. va'. 

Irak'l... 1l~'11 til&nae toi.tai.ekll eelvlytl'TlI .IlS. 



lantllai.tao .duk.i. On niin ollen mwij. mahdolli.ta. ettl 

englantU"het Ja dege.u1lelahet. tllllallld.n Turkin mwöthai. 

IIlltu.ta. rlhtyvAt Irak'1eta Ja 11J. •• t1inada klltlin toimin .. 
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LEGATION DE FINLANDE 

11:0 887/119. 

Q/ k ($.pg t:; '1/ 
i) 9 ~1 

~~ (!~ y 

Herr& UlkO.lia1umin1lter1 • 

~nloltta~lmm1n l~tln ~111e. 

UlkoaI1a1nmin1Iter1. ohee~iitet~3inl 6 
j 

lett. Aukarau-llhet,lt6u raporttia 11:0 

Amiraal1 DlUiLAlI '1u ra410puhen 

~a.taka1kn furki .. a. 

'eUlIen 

Berl'& . lrofe •• ori Rolf W 1 , , 1 • 1. 

Su.... Vlkoa.ia1am1n1.'er1. 

• e 1 • 1 • t 1. 

UK 1': A 1(1. 

Herra 



• 

• 

olova L!botyatö. 

Rap ortti Jl :o 47. 

Ankara.ult , 7 plUvllnli. k.oaäknuta 1941. 

Alia: il.m1raal i D m.AN ' 1n rad1opuhoon 

vaatakaikn ~rki8aa • 

salatnen. 

t1~rC 
~T-'fl 

/J (!/}v 

VI 

.Amiraall DAm,Aw'iB I..keinu r .. 41opuhe on lybyeU 1. , 1'llrkkia 

ko.uva! ta o.a1.ta.an aiheuttanut UkUI.1.. 1.h4iat!hl ti.polla IIt • 

.1mielie11. va.talau .. lta. ÄIIlir8Al1 1 .. ua1 tl.a.1. .uht ...... a1lll1t. 

tl.1aX ) , u.a, la .Ime ' clpoqu" l'"gL.terra laD9alt 8n OU1el. 

1 'al'lllll. turqu. oODtr. nou. fai"'Dt uraoher par la l'1l'. et 1. 

vl01ano. o. qU"ll. neU. av&1\ reoouun eD dr01t.-

turlt1D leh41.tCS huoua.ut't!&. .tu Å/Diraall ~BUli o. tll. 

11. vl1UallQ.U .... n _UmanaoUn aiilrl.l1D tapahtuU.1D tehlll't U • 

•• n.1 I1IPl.l.kal h1.torlan TI.I.r1.t.1IJU. Siihen aikaaD uim1ttl.1 •• 

~ollo1n turltlt11aia.t .. uar1.. tai.telni4.. ~Q.k... aivat t,h • 

•• t,kei nDakalal •• t ulo. It&n •• 11i... &lu •• n... .t.ll.1.1atl Tl • 

1..,.t '.18t 1. , 011 ~kIt1 11131:1. .0U .. a _gta.aln kaD .. a, ~oka ,i. 

tlpaitd, oaitte,1a ~r_ata lortt1alt1n ~1kappa1.._a ItIi'tt .... 

aih .. tt1 .libi. ailtoihin ~tolla.,a ~o40,tun •• ll. kan .. lll,.11e 

fUk1lle p&1~on sUn hIT1n 11,1-, kuiD ulkopoliitti,1a va11tak-

s, 
Aaat.11aD t18t.t01m1" •• 

.Jalt.luoh~.: 

Tavallin.n. 

Jakeluohjomalleja: 

Tavallinen. 
TavallineD ja 11.A .. 1 •••••••• m1n1.teri&11. 
a1 alltolll&&e4uetult.en tiodoituk.iiD. 
a1 ulltomaa.du.tukeea, mutta ulltoa.1a1DlIl1ai,

t.rl&n t1e4oituk.iin. 
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Olen t&htonut mainita ylläoleTaeta eiltä Taralta, ettA 

kot~n lehdi.töaaä pyr1ttäiaiin antam&&n puheon~oloTalle ~. 

nOma!ehtireaktiolLe merkitys, ~ota aillä kaikoeta pAättäen e1 

ole. Se ei nähdälteeni minään euhtae.... ole Olll&De& a1hwtta.. 

maan muutoata turkkilaieten perlunAieeeeA ranekalailystATyy4 ... A. 

jonka kohteena tosin tAllI hetkellä lienee OilI! eija.... 4e 

Qaulle n :Ranea.. 

l' 

{ 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ.: .. .... ~ ... ~ ............................... ...... . 

OSASTO: ..... C~y ... : .......................... . 
.-

ASIA: .......... ........................................................... . 

,< #'!':~.~SS.~ .... ~~_~~ ... ... ~L:>. ......... ... 1Ar. 
\ ft~ (~ ~?- 9Q.i:~~;' 
I .............................. ....................................... ........................... ;f ...... l .......... ·· .............................................. .................. .. 
I 

Itr!~ Yr . 
................... ....... ..................... .............. .... .... ....... ..... .. ................. .................... ............. . ......................... / .................... . 



-

• 

LEGATION DE FINLANDE .t. 
Ii: 0 292/120. 

... ........ 10 pU ...... ~7~"~. 

p-r,- ~I . . 

C::RV 

Berra Ulkoa.iainminiateri, 

DlnnioittaTium1n lähetin l .. ille, Bern 

Ulkoasiainminiateri, oheealiitettyinl 6 kappa. 

letta ~nkaran~lhetyatön raporttia B:o '8 : 
SAt.alaia - neuyoatolaiaiata auhteiata. 

ottakaa Ta.taaa, .. rra ll1nt'atert, t!6-

4elli.en kRnnioitukaent TakDntua. 

Berra Profe .. ori Kolf • 1 t t 1 • g. 

SUO". Ulltoa.la11U11a1eter1. 

H e 1 • 1 n lt i. 

UE 1&: A 3/2. 
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A Ii 1C A R A 3 3 Ii. oleva L!bot,v.t/S. 

Bapartti N: 0 48. 

Ankarassa, 10 p:nA kosAkuuta 1941. 

Asia: Sak.alaia-nouvostolaisista 

suhteista • 

Sala! non. 

lfl 

S&k_lai •• n.uvo.tolaisi.ta poliitti.i.ta .uht.i.ta 0& 

vaikeat.. _ala täemll11atll mv .. a. Tielot owat vOl'ratta1ll 

'Iliukko~a ~a oaittain riatirl1ta1e1a. sallllJ.l.. min Beuvoeto • 

111to1l p.vrk1m.r. p,vs,vt.llll .1.U.n .Odan ulltopuol.lla 0& 

,vl..1ee.ti tunn.ttu ~a tunnu.tettu. .i Salt.... aunanit.lmi.t& 

B.uvoatoliiton auht... 01. u,vk,yään tUllI aaatavi... luotet. 

tavia t1eto~&. Raportti&i 10 d lisIltai tiedoitan mit8llk1n 

Ka~url w!tfASW ..... miau t1eto~.n III1kaan out _kaa. 
lai.t.& ~OUkkolt.ak1t,vk •• t Beuvoatoliiton va.taiaalla r"Jall& 

Jatmll •• t. Tarkkaa lukllmllllrää .i t1el.ttlne, mu.tta la.ke. 

taan •• nOueOTan ~o &. 120 • 1<60 41v1eiooll&&ll. PUvolat 

OTat a1~oitetut .ntia .. n hol .. , DIltta 0& B.eaarabiallk1& 

nJalla _kaalai •• ruaala.laiaia ~oukko~a &. ~ div1aioo ..... 

Joista _kM.laia1a &. BO 41viaioon.... oliai ~o h,y~tu,y .. al. 

lII1u4 .... , naual.a1aten lIIlolo.ta... .1Tu.ta_o~a&. B1uaua& 

llh.t,yeta& taholla ei k1el.l.tIltlb, .ttl ~oukkOk •• k1t,yka11 

Be.arabiaa ra~al.la oa tap&htullut, _tta vl1tetUa _alla 

Tavallinen. 

"k.luoh~.mall.Ja: 
1'avallin.n. 
Tavallinon ~a li.lIk.i ••••••• a1ni.t.ri/Sll •• 
a1 ulko .... 4u.tuka.n toi4oituk.iin. 
a1 ulltomaa.4u.tuks.n, mutta ulko ... iaina1ni.

t.ri5n tl.4oitukailn. 
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. ~ .. 

ei tiedettAY! n niiden t &rkoiiusta. 

lIidellllaelostettu vahvistaa t!!U.lä jo jonkin &1kaa v&l. 

linnutta k!ai tystl, että Sakaa valmistel.e painostn.ta Neuvo ... 

tOliittoa va staan Jonkin aille tärk.b tarkoitulPerb .avut. 

tamiaekai. S.n kOhte.ata on tlbäo aati .... ut kRnlla vai. 

he.kilökohtaiaeati v!ritettyjl arvailuja. &11e. kuitenkin .. 1. 

erään tiedon. J 01aL on hieaa tlamI1l1a_'Pi ja j oata aalaallh. 

oell ä Bo a3009/20 varautua. tiedoi t1n U1niateri/SU.. holu 

• UklUine. aIlurlllhettillla kertoi nimitt!1n mi.nlle aaa .... _ 

en.iluokkaia.sta turkkilaisesta lAht •• atl ti.tl!. .ttl B!!LJa 

oliai .e1ttanyt S~!Btill. Ukrainan luoyuttami.ta a04a. ajak. 

ei Saaan -.tupiirU.-. milll l!hillDl tai &luItai tarkoitat .. 

taisii. Ukrainan tuotannon ja kRlknlaitost.n luovuttamista 

sakean valvontaan. lt ) 

Olan ko.ttanut tarkiataa tlmln ti.don tOd •• p.rl1ayyttl 

ja 1 Ilhetin ai1a1 tarkoi tulta... _ juri iitaa.n )(enraa11 

BOHmIIl luo. !!mI ei ti.nnyt aaiaata m1tUD. nOlll&utta.. _. 

• alla kRita.kin. .ttei:sakaan Ulba •• ad.ill. Dlkoaill. yl ..... 

• 1 ann.ta ti.toja poliitti.i.ta aaullDit.lmi.ta. .nn •• kui ••• 

jOhtavat akt100n. roistan s.ntähden Tar~U")Bi.~ 
/J ;f /17.',- -

0-'(' 1) /'1' - ~_ 

lt) 

lIrU.tl klbhiatl hlnea pah...... ..in aih... .PI1111 • 

• tU U.tollh4. 01181. 1'Ibiht.ar1 ~ ... ctOIZ.U. 
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LEGATION DE FINLANDE 

N: 0 296/122. 

Harra Ulkoaaiainminiltari • 

Jmnnioittavillllllin llbetlln Teille, Herra 

U1koaeiainm1niateri, oheealiitettyinll 6 kappa

letta Ankar.n~äbet'8t6n raporttia 1:0 ~9: 

TUrkin ja akaelivaltoje. 

vlliai.tll eUhtei.ta. 

ottakaa vaataan, Herra ll1niater,-, tlly-

4I1118ln kunnioituuen.1 vakuutua. 

Herra Profeaaori Bolf ~ i t t 1 n 8, 

$uomeu Ulkoa.iai.mini.teri. 

H e 1 • 1 n k i. 

UE la : A 8fI. 
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_.Å_Ji_ .. I: .. Å .. R .. Å ..... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. SiW..a;! nen. 

RAPORTTI n:o ......• ~.. . . t!./~ 

....................... . H .'n' ........ " ........ uu,. 1 • .... . tl-" )l9--{, . '-II 

Asia: ~rkin Ja ak.elivaltojen 

...................... y11 bht ! IUhhhta. 

fIlrld.n on UhAn a.t1 onnietnrmt taitava8t1 luovia 

tai.telev1en pnolien 'V1U1UI, huolimatta l1ittoauhte .. taan 

Bng1ant11n. Vetoamalla liittoeopimnkeen Beu'Vo.toliittoa ko •• 

ke'V ... n .,arauma&n on •• 'Voiat 'VlIlttll.l o.a1.li.tumia.n .0-
taan, 'Vaikkakin liitto.opimn. DDluten ollei .en jo km.,an 

8itta .Hhen .,el'Voittanut. SUurin an.io t !!.et!. muluu .pli

lemllt tl Preeidentti llIöJ'1hle, .1 onka .,ailDltu. on enuri j • 

.1 onlEa .,e,rov&.in.n p 011 tl1kka l113ö, on tunnettu. x) Hlnen ., •• 

ron.1auude.taan .1ohtun.. u,vlqlllnkin .e, ettei !t1rkki ole 

.. kaantunut tapahtumiin SYI%1 ••• a, .,aikka en o. ='Vall1-

auu. on ollut 1q ••••• 1 .1a .,aikka .itl kaika.ta plll.ttlen 

on Bn81.nn1n taholta koetettu taiYUttaa t01mintaan. !llll 

hetk.UI, englantUai.ten ed.t ... 1 Syyrl .... , nl,yttll .Utl, 

ettl .... Z'Z'onaar. etel!tR1 tulee !Urkin it.en.1 .1ihen ~ö

tbaikllttauattakin torJutuu1. 

!Urkin .,aro.,a1.e.ta .. ennoitumi •• eta l113ö, llittolal • 

... nea JlDglUltHn n!!.hden johtuu kalket1, etu .811 on Oll

x) 
flrkkilale1... pl1re1a.1 kIlulee u.ein .anotta.,an, etU .10. 

4LkKrB Tiell 011.1 e1ln1t, 01181 fIlrkki Oeal1 1etunut .otaa. 

JAKELUOHJE: 

............................. ~.!.~~g~.!.!! ................... ............. .. 

UI: 1 : A •• 

•• •• 
J .... luohj ..... II.j. : 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. U ..... i mlnl.twl6U •• 
EI ulko ..... eduotuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkom .. edu.tu .... n. mutta ulkoealalnmlnleterlOn tledol

t ukaIIn. 
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nletunut eä11ytt ää auhteenea akeolivaltoihin yerrattaln .1In. 
nalli.lnB. 1'18 40 98anl e1 olo olie1ko Sakea tehnyt TIlrå:Ule 

lDIlunla1e1", m1n kclpallie1e. nitYQ11l, edm. lOUki:o~en tal 

mator1aal1n tai molemp1en kauttamlu.ta, mutta pidlln todellDl. 

kBi.enll, että nlin 01 o~ a.lan lalta. KaRpalll..... ~. 

t •••• a taa. on TIlrki:1. IIIIt.hdo1l181luQlen ra~ol •• a pyri:1n,yt, nl

monollll&n viillllt alkolna, hyvAlteymU.n 9ai:ean ~a 1tal1an .. i-

tykaet kauppavaihdon t.ho.tamt ••• ta. 

Sekä H.t!l!LIIR'ln .ttl lIJSsoLDitn vUme1eet puhut OYat 

!Ilri:1n kohdalta olle.t huomattayan y.tl!v!ill1e1A. 1'8m& ei tle. 

t.nkU.n .eIlll101 •• nalll1 palJoa merkitee, III1tta ni11le antayat 

painon u.eat ulkokohta1.ot merkit, Jotka vlittaavat .1ih .. , 

ettei fIlrk1lla n.ylr,ylllln ole mitUn pel!lttly1 .. & ak.el baltain 

taholta. ll11den huomio •• 0. etup&b.1 ~aQan on . thtl ,lIt. 

tien to1etal .. kel i:1inn1 1II1111a tahollla, ladn J,1h.be.1 

1dllll.1. lIi1 .. l, .1ihen Olen koottanut anaUlon y".tata pa • 

rl •• a alkal.omma.ea raportl.eanl. 

Dlkld. yl1ttaa e11hen, että fnrkld. Pr .. Uontti tnlSuUn 

•• n poli tUkkaa J Ohtao •• a .doU •• ni:1n .. J 11M! r&Wla&1l. 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ,: ..... r: ...... ..... .................... . 
OSASTO: ...... C4.Y ............................. . 

ASIA: ................. ....... ...................................... ........ . 

j~~-..9~~~~&r . ?<,,1O . 
~L4-u ~~~-k~ 

------- - - ~;;6 ~~, 
......... ~ .......... _ .. _ ................. .................... .................................... _ .. _ ...... ............. ................... _ ............ .. ! ... ~ ........ _-_. 
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LEGATION DE FINLANDE 

Herra ~rofe •• orl 

lI.nk&ra .. a, 21 pl!.1'YIlDA lte.AlDluta 19'1. 

{J (~ C '('/ 
)j!t -Y/ 

J (!>fl. V 

Herra Vlko .. ialnminiateri. 

bnnioi ttavilllllin 1 Abetlln teiU., .. rra 

Ulkoaaiainminiateri, oheealiitett;inll, 6 kappa. 

letta lI.nkaran.lAh.t;.t~n raporttia 6:0 ~: 

1'nrkin • ~akean 

OttaJlaa va.taaa, .. rra Jani.teri, ta,. 

4elli.en kRnnioitnk •• nl v.lDlutu •• 

{? 1.~-,(0,~ 

Bolf W 1 t t 1 • 8. 

IRo.ea Ulkoa.iai.miniateri. 

H e 1 a 1 • k 1. 

UE 15: A 1(1. 
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. ~ .. l{ .. X ...... .R .. SSA OLEVA LÄHETYS~. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 50 .• 

.. .. 4UJr.ar.a ....... ssa21. ... p:nä ... .ke.al .. ..... kuuta 10 .. 4rl. .• · 

Asia: ~rlt1n • !alt .. n .......................... _. 

II.Uy.u.l .• . OP.1.g,tl, ................................ .. 

KU1UTau mun 18 p!1.TbA. t.11elt1rJoitettu 1'Ilrlt1n Ja 

Sakaan TA.linen ystäTyy •• opiall. tuli tlkU ' a01.10 diploa.r.atti. 

m1lnalle yllätyk ... A.. Ainoaataan ÅIo'Ilglunin auurll1heUUUlle 

lienee JOitaldn p!1.TiA ennen allekirJoitusta ilmoitettu, mitl 

oli teaUIA. Tosin on siitä lähti8D, kIln aak.. Oli TtJ.lan

nut Eraikan Ja senJälkun lukllia1a kre1ltltal.ai81a .ara TIlr. 

k1.n llnsiraunikolla ollut haTaittaTiea.a merkUjA 81itl, ettl 

1'Ilrkiu taholla alettiin tUDDustella yhtei~rykaan mahdolli

sunk81a SakPn kan.... I!ml merkit oliTat mitenldn 

mAär!1.aiä Ja haJan.i.ia, Jotta niistl oli.i Toiaut pAätal11 

oleTan k3~s niin huomattaTaata a.iaata. kIlia yst~yyaaopi. 

~kaen Talmi.telni.ta. 

KUn yritetUa aelTittA.tl. &yitA 81ihe, ett! ~rltk1. oa 

katloaut etuJen... IIIIlkaieeqi tehdä ,ystb,y,y •• op1mkeen liitto. 

la1aenu alg1.anain T1holliaen D.n_a. lien.. anai siJ&1.1e .... 

tettaT& fttrlt1n puolustuamahdolliauukaiea huomattaTa hei~nt,a1. 

nen DTIlA.ll1aten tapaht1Ull1.en Johdo.ta Balkan'Ula. sake&b&a 

T&1.l1hee 1l.Yk31l1lD l)aru. .. Uetn .unt. Ja Totn.. ....rllt& klaia, 

"AKELUOH"E : 

. _ ....................... ~!~.~.~~.~ ..... ....... . 

UI!. : A • • 

... keluohJ ...... I.J. : 

T ... III ..... . 
T ... IIIMn J. 11 ..... 1 .. mlnl.terHlU •• 
EI ulkomueduatukHn tledoltu"'lIn • 
EI ulkomueduatukHn, mutta .. lkoaalu..mln'-teriOn tlb~. 

tukaIIn. 
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joa so Joutuin konfiiktiin rurkin kana.a, helpoati laakea 

maihin joukkoja Turkin suhteelliaen a-oJaUCNIalle 11ll8irann1-

kolla. fOinan, t!hän liittyvä ayy on epA1lemättä, ettl !Urk

ki haluaa pya.,yä sodan ul kCYiÄ!)lalla. Yhtoiayumärrya sak.au 

k&n.aa on omauaa varmiatn,.an rauhantilan Jatlcnmisen san koh-

d&l ta. Ja kolmaa. nAhdlikuni 8i vlh1mmln tArkeä syy lieu .. , 

että aa mielellläu nlkee saksan Joutuvan aaeelliseen konfl1k-

• Uin lieuvoatol1i~on kanssa ja täti aUmAlUlpitllen antaa sak

ealle takeet aiitl. ettei .0 Neuvostoliiton liittolai.ena 

ryhdy mihinkään vastaakt100u. 

ftpaa1n tAnIlAn auuran nne&l.l1.kokoulcaen ulkoaaUJ,n va 

liokllnnan jäsenen ESIi1XR'1n, joka l&llRi miuUlle aOlmitu.ta .0-
pll11lka .. ta munnUleeu •• raavb: Turkld. tahtoo elO. rauha ••• 

I 

81111 e1 ole mitl!n alueelli.ia tavoittoita aik! se -ole k1innoatunut aiaUaietl ug1meietl lII1i.. mai .... Ihn sallita 

viime a1koina alkoi osoittaa halua .el1aiaeen yht8i.ymmArr;kaeem 

• 1'a.rk1n kan •• a, Jo .. a 1Urkilta ei P;;detA mit!l!.n lIIluta, kIl1. 

y.tlTlllietA auhtautumi.ta. ei 1'a.rWla ollut mitllln aibet~ 

.UtA kietU,ytyl. IUalla haluaa l'urk:k1 .1lil;ttU l1iUo.ua

teen.. ilDglantl1n. mikA hAnen nAbdAkaeen vl1/Dtk:aiJa1.nitulhkin 

on tArkeAtl, koalla !Urkki joka tapauk.eua 1II1040.taa _oj .. -

varu.tuk.en 1.1h8i.eUe Idllle. furkld. ei nimittUn _ lhbi 

hb - koakaan tule .al11ma&n .kllalaiatn joukkojen lBpl

lallkll.. elU m,vlSaklAn III&te:riaal1blljetu.ta, joa on tlhdltt,y 

IIn8'lant1.. va.t ...... 

011n loaaalla Jmglann1n .uurllheUUlb lHA.i'ORBl1I.I. • 

BDQ&SSlIi'1n luona ___ pl1vlal, Jaln .opll11la &1leki:r JOite'. 



• 

• 

'tl1n. H!n oli aUloi n. jlU keenp1l1n eaamieni tietoj.n mkaaD. 

aopilll11.kaeata tietoinen. mtta ei ait ä oaoittannt. I:!yde.llnl 

seuraavana aamna Yhdysyalta in suurl ähettilään C ~RBAY'n pu

heilla. aanoi hän ihmettelevänsä. miten kevyeati Hugoaaen 5h. 

tautuu aopimu kaeen. j oka 0 Mnrray'n miel.atä merkits • • 

tentin huomattavaa pOliittiata kannantarkiatusta lurkin tGholla. 

Hän l1säai palltääv !!.naä . ett ä aopiankun va ata&noC. to Yhc1yn&l. 

loiaaa tulee oloaan orittäin hnono. mit! t ! nne tähän 

aaapuneiden tietojen mk&an kui teukaan ei saata havaita . 

ltltään ealaiaia mll.ärliykaiä ei. miklUi olen voinut ln

formoi*na. aopimnk.een lii t y. 1nitsen kuitenkin lopuk.i. ett! 

niin hyvin Ulkoministeri 3rl OOGLU. kuin auurlähettUlI.II v.PAPlB 

aanomalehdille ant&m1aa&an lauannnoi... ilmoittivat .ovitun .il

t!. että lehdiatö puolin ja toi.in aeuraa aop~ksen vahvlata~ 

DIIla yatäT,y,ylllinjaa. mikA Turkin lehd1at5n kohdalta merkit ... 

.ritt!ln huomattavaa 
"nuonoto. !t:t.'f't: ~ ~ 
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ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RyHMÄ: ...... [· .............................. .. . . . 

OSASTO: ... C4.'f.: ... ..... ....................... . 
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LEGATION DE FINLANDE 

B : 0 'lIJ7/126. 

Herra Ulkoasiainministori, 

KUnnio i ttavimmin l!hetän Teille, horra 

Ulkoasiainministeri, oheenliitettyinA 6 kappa

letta Ankaran -1 !hetyetön r ap orttia N: 0 01: 

~äeitykelä fUrkia8& Sa kean 

uudesta o!!onsii vista . 

uttakaa -yaetaan, l1erra lUuiateri, täy-

delliaen knnnioitukaeni vatuutua • 

Herra rro!ea.orl ~ol! W 1 t t 1 n g. 

SUomen Ul koaaia1nmlnieteri. 

Bel. 1 n t 1. 
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I 
J.. .li .. X .A. ... R..JI. .. ...... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

. h JJt~ . . lt/ RAPORTTI n: 0 ...... 51 . .... .. 

.. .... ke.al .... kuuta 19 .. 4J..~1- -'("1 ' . 

.. 1" ( . 

. A.nDr& .......... sse. .. 2.6. p: nä 

As i a : .. ~Ul_~'U ...... ~;t~".!L ... 3~~Lan 

............... .... lm.4.U.1i!l, ..... Q1.f.(t~.I.11:d .• ~" ........... .. 

Jo pari lalukaJltta eittenX ) alkoi tU1U 11ilåDa huJm~a 

.uurieta JoukkOkeekitykeiatl sakaan Ja leuToatoliiton eekl De •• 

tt ea~abian rajalle. Älukei ei niihin kiinnitetty euurempaa bRo. 

miota. mtta mo tiedot t!emlllietyiT!t ja oeoittautui, ettl 

~eee"l oli tOdella valtavain eotavoimien keakitye vaetakkala. 

oltiin pakotettuJ_ pUttelemIIn. ettl Jotakin tArkeltl 011 Tal. 

miete1l1a. Yleenel uekottlin niin hyvin turkkiliieieea. min tl. 

klll1eieel diplomaattieieea piirei .. 1 viimeieeen .. akka, ettl 

t.Ye~e 011 Sa kean painoetuke .. ta JoUeakin unalen. JmomaUa. 

Tln etnJen e&avnttamieeui lenvoetoUitol ta, painoetukee.ta, ~o. 

• ta pl!ttylel rauhallieta tietl Johonkin kompromieelln. val. har • 

Tat ueb.l. eiTat julkilauIDa YlDDllrlb"el tilanteen ula. eUI 

k,ye~e 011 sak.&D hylSkkll6nalmieteluieta BeuvoetoUittoa Taa. 

taan. lUmI Tl1mek.l-.luitnt oliTat aiia, Ta.toln ialkk1a Uplo • 

.. tUela tOdellulklSlayy.l .. ekelmia. olkeae .... 

Soka D3t keetettyl Tiie1 pl!iTlIl olen voiuut. DIloUet .. 

kbltyben alitl., lI1.ten erl pl1re1eel tl!IlU mhtaudutaall kIIa. 

x) :IIa1ai1... U840taue1l1 ulaeta Oll pl1T!.tty Zl piiTtai t_. 
komut .. 

"AKELUOH"E: ... k.luohj ........ j.: 

........................ ki'äUlän~· ............ · .. .. ............. ..... .. 

1IS 1 : A" 

T_III ..... . 
T_III ..... j. lIalkal .. . ..... mlnlatwlOlle. 
EI ulko ............ uIt .... tledoltukllln. 
EI ulkomllMdu8tuk .. n, mutta ulkoa.lalnmlnletorNln tlodol. 

tukelln. 



• 

nias! olavaan taiataluun. Turkkilai.i... piirei .. 1 ollaau vil. 

pittamlati il0181a eikä pyrit! .ttl e4e. .alailem&au. leuvo •• 

tol1itto on n1mittUu Turkin D..Jln&lt.. ottaen, huolimatta 2\11'

kin pyrki~k8iat! 1l1!p1t!! hyvi!, Jopa yat!välli.i! .uhteita 

auuraen naapuriinaa, . aina 1II10doltallut t!Ul! Takava.ti tun ••• 

tun uhau ai kommunisti.e.aa, vaan TenU!11.im~eri&liatiae~a 

miete.s!. Iyt toivotaan ilmei.e.ti, ettl neuToatovalta .ortuu, 

Veuäjä tulee palotellukai Ja T&&ra Turkin pOhJoi.raJalta poi •• 

tuu. 

ltlgtantllailieaa piirei.s! ollaaJl, mikll1 ohn niwt ha. 

vaita, 11135s tyytyvn.ll 811hell, ettl sakea nyt piteDlDIk.i 

aJaItai. kuteu toivotaan, ou kiinni Ula.! Ja tUli kertaa 

va.tuataJan kIm ••• , Jouka toivoto.an PYltyvlm tuutuTa.ti hellla-u

tlmUn 8&U voima. lIDgtannin uekotaan ..... van J!ädä te.i.teluu 

aJaui rauh .... n. lentoh.vakkB,yksUI. lumunottamatta, Yhdyeval tojen 

avun vahvi stuesla kuukanai kDukaudalt~. ~uulla on ollut uaei. 

• ta keakusteluJa ae!alta engtantllailteu kauI.. mten IBJ.TOBJI7I.I,

IIOGlCS3m'1n. Amiraali ~I.ytu. ~DHa1i .A.!EOLDtin y.m. kau ..... 

Oleu 8&aIlut ulistl ke.ku.telni.ta len It!litylt.en. ettl aglu. 

t! kat.oo taktilli.ista lIiatl olGVan.. .,elTollineo a.ettumaaa 

.oli4&arheai leuToatoliiton kan .... uutena, huoattaTana sakeara 

vihollheua. JOllia. lDlt_ .4ell1 Jo huo_utin. tOivOtUll PIa

t".b ah4oll1d~ _ure •• a mllrill hllTittllmUu saUau uUu 

hJVia alBYl! T01aa, mill .o~tez1aa11a. '1111 kannauotolla 

'901 lD11teukiu _U18 olla hJVillld.ll h&it&l.li •• t aeun.ulteet, 'Yar

d.kln Joa a.me '9oi raJoit'-a .vht.i.toim1ot~. 
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~ain .otilaelli.een ja taloudelll.eea. 

Puolal.iaten kana.. olen my6. saksan hl~kk~keen alet. 

'tua uaeita kertoja ollut kosketuui... He o~at m,y15. Umei

.eu t ylt.vv!!.1e1!!. tap.htumain kehitlkae.U .. X) He1U.n tahollaan 

l .. skelmoidaan niin, etU. jAttiU!iaten joudllttna kamppaU1111 n 

keskan!!.!!.n mmpikin heikent,y ja neu~o.to~alta tOdennlkl5i •• ati 

sortun. H.ikaDt,neen sanan ~oitta~&t .Dlglanti Ja Yh43naUat, 

mikA merkitsee Puolan undelleen .,ynt,mi.U.. _ Puolan llh.t, •• 

tl5n lakJauttami.eata H.laingi •• ' ~.t he olleet erittl1n mnr. 

hUllina. 

Yhd3naltain anurlAhettl1AID MlC KU~ytn kan •• a ol.n 

h1i5kk~keen al.ttua m,yöa ollut keamatelu.... Hln oa koko 

tutta"uutellllle ajan o.ol"'''.ut ~UpittlSm!ka1 SUomen ,.tblk

.1. nUn mln Ileen.' amerikal .. te.t. Hln n~tt1 n,t nol ••• 

tunee1 ta aelittlmQ" ml teakaau 1 1b.lID1n .,,tl. 

x) 
BeIlnalmo.utulta .... ua1n1h.n na1"i POItBSI!a Puolaa ...... 

u.41na II1ll1llle k8l'tona... sttl Uec10n .... ~ttua sakaan hJDk. 
klTk ••• tl • .a'foetoliiton ~ppuua, a.b ...... 41.... "lat.tt11. tak-
.1 ~orot.R". ~ubl.D .. rte1 .... 
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LEGATION DE FINLANDE 

N:o 338/127. Änkara. •• a. 

Herra Ulkoaaiainminilter1 • 

~nnIoittaTImm1n lähetin ~eIlle. Herra 

Ulkoaliainminilterl. oheenllitett,1ul 6 kappa

letta Ankaran.läbet,.t6n raporttIa 1:0 62: 

K:llIitlkl11 !lUrk1.. SUolII .. ta 

uu4en 104an !lnulklelll. 

Ottakaa Taltaan. Herra Janilter1. tlf4el-

111ft mnnIoitukleI Takuutue. 

/; 1/ 

II 1. M;o' -. ~~e., 

Herra Prof ••• orl Rolf • 1 t t 1 u g, 

SUOIIIID Ulkoali.1uminl.t.r1. 

B • 1 • 1 II k 1. 

1/1! II: A lfI. 



• 

• 

. . . 
Å. . .N ... .I: .. Ä .. R .. Å. .. .... . 

RAPORTTI n: 0 .... .. 6.2 •....... 

....... nkl.rll ... .... ssa .. ,2,&. p: nä ........ kleä 

As i a: .D".~_'!!.Y..~".".!L 'J\l!Ur.I!:1,,,.~~ _ . SUom ... ta 

....................... u~den .odan 9nnykeellL 

Maininta Suom •• ta .iinä proi1amat.iooni .. a, 

~ntoi .ak:.alai.-neu:vo.tol"ieen tai.toluu &.lka...... h.rätti tliU

lä niin hyvin turkldl.a.iei •• a, mln -e-arainkin liittolaiepl1-

roi .. ä meUle .pllm1.11yttll.väll huomiota. Jo.kaan Hitler launa. 

no.aaan ei p&.l~oa poikenunt totuude.ta, antoi •• 

JltiU.r kataoi .,oiva.n. puhua m,vö. SI10lUn nimen! .M •• 1i pii

rei •• a aih.en k!aityka.en, ottä suomi oli .i1rtyult tai .iir

tfmä •• a akeeli.,altain leiriin ~a luopuma.aa puolueettomnud •• -

taau "kaalin Ja lII1gl.annin vlU.1ae.ali .04a •• a. 

Ttlali käcl.ty. h IU.., Olli .Uten • .ura.vien pMvi.u mlu .. -

.... Ialn SUom •• ta _oraan alkoi eaapua tietoJa tilant ••• ta • 

K1nleteri GB.tPlIl.BlIiiG'1n llmoitu. Ulkominiateri RDil"Ule Ja 

tlimlu aitli ko.uva lau.a.uto ,Uahuon..... teki .M .. 1i piire1 •• 

ei. m,vö. hy"fAn .,ailaltuke... lUoman till,nta.n Ja kannanotou 

ymmllrtAmwatli o.,at .eu li.äkai oll •• t olDan.. .,oimakkaa.tl li

.Ii!m!!u ADatolian ~i.totolm1.ton pll1vittll1 •• t ti.40itukaet n.u

.,o.tolai.ten toime.up&n.mi.ta 1.ntopo.-1tuka1eta SRo ...... Ial

k1.a piiroi_1 on aUuut .olvUI. .ttl SI10m on Joutull1lt 

JAKELUOHJE: J .... 'uohjem.II.J. : 

T ••• II ...... . 
T ... III ..... J. 11 ..... 1 .... .. .... mlnlaferl&l' • • 
EI .. 'ko ................ tlecloltu .... 'n. 
EI .. 'komuedu .... k ..... mutta .. 'koullllnmlnlstllri6n tIedoI-

..... In. 

11&1: "" 



'. , 

• 

• 

uuden hyökk!ykaen kohteeksi Neuvo.toliiton taholta Ja on 

pakotettu itaepuoluatuka •• n. ~~v~lan Pr •• iaentin Juli •• 

tuata ei tälU.U. toietai •• ke1 olo radioita aika Julkai8tu 

'ietotoimiaton uuti.i... lIIlutn, Ial1n llby.n! m&inint ..... , 

Jo.sa knitsekin ilmoitetaan Julistuksen p!!tt,. •• u .elit,k

s.an, jouka Eansmnta lksimi.lie.sU hyv!ka11, .tt! .olli 

aikoo säilyttää puolu •• ttolllluteuaa Englannin Ja sakeau v! • 

11.e .. ä sod& .. a. '!et! on turkk1laiaissa ja liiUolaiap11. 

rei .. ! t.ht, s. jOhtopäätös, .tt! SUomella .d.ll •• nk!!D 

.1 01. &1kollllsta li1ttl! kolmivattoihin. ir.sidentin a.li. 

t,. on engtantilusten taholla aiheuttanut ulk,yvU t,,t,. 

v Usi,tt 1. 

Yll!kerrotun p.ru.t •• lla ovat .uSLautilais.t t!1l11 

toistais.kli .ahtautun •• t meihin tlhäaaatis.lla 1st IY IU.li-

8114.UI. lDlitnkin on .. mb ....... 41u taholta tahtI mei.U 

.YDmärrettlYäk8i~) .tt! EnglauDiu ~tantumis •• n lRome.n vai. 

·mU.... al!rUvlni •• , mi •• ä mläriu o.oittautuu oiuaui 

vIitt .... , .ttl kI,pIrIa va.1.n pUOlu.tu •• otaa, olkoonpa l1li'0. -----paktDranballa men.ttlmi.mme alu.i4.n ta"ttwvoitta.1 •• ta1 j .. 

• ttl .111,t'" puolus.Uomut.lIIIl. sakaau ja ilUglnDia vi. 

li .... 1 t~.t.lu.... Jo. rlh~aa. sakeau rinD&11a tai.t •• 

luu neuvonov&ltu. v ... taaa •• lIDOi •• uu.u, voi auht.i4.u 11-

11;1tlain.n tulla va1t.atai. 

augt"lUl1n j.. au_n vlli •• n JIUllU.kalllppaUlln t ... 

t... v ... tun ahoUu& oa ~U.I a .. unoituminea mi.l •• tlai 

J1aIrr.tU:n. .... aa __ u toivoo, .ttl ta1.telu 1U ••• ~ 

x) 



• 

tUe1 mt.b401 li e1I11D&U kauvan ja m1uttai81 niin paljon. tu1n 

mahdollhta sa~n voimiA.. 1 .... j1maa... IDerkit,Ita •• 1 ot.tftu. 

V1imo tailtolua8&mme oloittamaltammo aotilaallil •• ta voima.ta 

laI.1 johtuu, .ttl SUomenkin &1'II1.1j&11. tle.1 IUhtae.. ann ... 

tae.n muld.t,.. toisin aanoeu, että me1"u 0.a11ilftuatto&11 .. 

taume Saltaau ja N8Ilvoltol1iton vlli.ean tai 

41!.n kbi t,keonal!. lII1k&&n ei t I pl t ld. t n.1. !1mIIl l'1unaUa on 

luull&k.enl vllhemp1 muld.t,1 e1llA, JOI 11'ittll181_. tUa.1 .. 

auuden eiihen ehkä tu j on tu..... HU UI maablJlllle kan -.l.lhl1q. 

rajojen eil1111 PI81en alu.ita ltl...ta1'jala.ta. 
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LEGATlON DE FINLANDE Ankara •• a. 

N : 0 34:>/128. 
1(, . J..yr IJ . :- '11 

1 
I • 

+---
' " 

.. , . ---
Herra Ulkoasiaiam1ni.teri. 

Knnnioittav1mmin l!het!n ~eille. Herra 

Ulkoa.iainministeri. oheen1iitettyin!. 6 kappa

letta Ankara.-l!!.het,ystlSn raporttia li:o 53: 

tnrkki ja Neuvoatoliitto. 

Ottakaa va.t.... öerra Ulkoa.iai.mini.teri, 

täydellisen Iamnioituksen1 valmutua. 

derra ~rofea8ori Rolf W i t t 1 • g, 

SUomen Ukkoa.ia1.miniater1. 

H e 1 a 1 • k 1. 

UE .5 : A 3JI. 
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• 

.... 4. . .lL K.. ..lL .\. ....... . 

RAPORTTI n: 0 .. 15.~ ... 1" ,.1../r '1"-1 
.. .AJIJaUa. ....... . ssa ... J1 .. p:nä .. .. h.oll1A. ..... kuuta 19 ... 1,l';' ~;: 

A s i a : .fg,nld. ... ,1 .... .B .. "'Y.o.Wl.1it.t.o.. ... _ 

.. " '- -'-

Saksan Ja 1'urk:1.n "Aliaon ,vstA"Yi .. op1mD.kae. tultua aol

mitukai Ja 3auan aIUl~!l.lteen alettua aotaretull Neuuatoliit. 

toa "aataan O'Yat turkkilaiaet niin hyvin JUlkiseaaa aanaaaa, 

kuin ykaityiaiasä keakustelui .. a hnomatta"aati muuttaneet lAae.

sl1'Y.vll. Neu"oatoliittoon aAhden. On aolv !!.at1 hno .. tta"ia,&. ettl 

he "aata .,10, tilanteen perusteellisoati muntuttua, uskalta"at 

"ap~sti t uoda oaille a Jatuksen.. Inurosta Ilaapuristaaa Ja 

suhteistaan aiihoa. 

NlmA a~atukaet O'Yat kolaUlUa 100111&, lal1a mitl "leli 

~okD aika aitten n!lt1 lehtien palatoilla ~& u,ei. kuuli 

turkkilaiate. InU5~alt1.. NeuvostOliiton !nrltk1a " a,taan koh-

di.tuneiata .uuunlte1mi.ta kirJoitotaan J& puhutaaD n.vt ~ul. 

lt1aeet1. D"aulL.eka1 m1ell&loiata t'Ilrki... tULI hetlteUI 11ft

,,08to11itol1 auht.~, 1&1 •• ttakoo. tlhän 010. -ra.1 I&b&b· - 1eb. 

d.. pUlt1r~01tuka.a1:& 16 pli"bl ,,11me ta,lI.tnuta . ~o.... ..

.. tta. turkkila1u.. lehtim1., Le. ~D. taR.tu. 1I811.ueta1.11. 
x) 

10ft »ar4U.ll.~a koakeTat p.v.vte.1o. 1&u81l.U .... , 

8. O8tte her. 41ffioU. pour 1.. IOTiat,. C(1l1 '0.' •..•••..•....... -.. ----_. 

oIAKELUOHoIE: oI"'eluohj-'lejal 

T ......... . 
T ... II_ja ....... I .. .. .... .......... ............... ... 
II ulk~ tIedoHuUlm. 
EI ulkomuoeduetull ..... lIIUHa ........................ ........ .......................... ~!~.~.~.!~.~ ... ................................... . 

tuktlln. 

valt A .. 



&u.X priaea aveo 1 'Ulemague. pour 1e. soviet. doat le. a.u. 

va iaea intontioae. 1a duplioit6 et lfia1miti6 ponr 11. Blpub-

1iquo turque .ont man1fe.te.. 1a R6publique turqu., .. d'ol •• 

raat ea asutr&lit., lctur 1. repondu aveo la droiture 1a p1ua 

graude. .A.Uralt-oe f!t6 1e. turque. ~i :tu.ee. eatr6. ell SUerre, 

qutou ee roade oompte quo 1e. Soviete. _118 heaiter. eneeeut 

• profit6 de 1 t oooaaion et aouob.taDt l.v.r eugagemeate, en •• e1lt 

attaqu. 1e territoire turo. 

• 

Lee bo1ohevii:a 01lt lDOutr6 leur vra.1 vieage i 1.. !I1r

quie. h. out detru.it 1 tUlu.ioa qui Gurait depu1e pra. de 

vlagt D.-
SIlunuU1eea ...... Ilbella!!:YyMll pubnl ~eu.vo.toliito.t .. 

x) 
lIUlu.-.lehdell pUto1m1tta~.. !rAY' '. ~.... e11.. oli luoll&lllD8. 

1118 JlUomautti 1'II.rkia hallitukaea T&ra1ak11l ~Ilkeea Ulkomillie

tori s:.RA,OOGLU'1l vilmai.ea vien.1lu. Ko.kov .... a tietlae •• ettl 

aeuTo.toh&lli~el1a o. pyyteit! »ardaaellei1l aalmii. .Aha... 

T11me aikoia", c.l. eallnk1. lIITL.'ia ~ul.k1.ta p&ll"etu.ta. 

o. tilat! ... tu ~atlDlVUt1 t1eto~... KIa ll1b1: !oiTottava.U 

.Ia! Tea~b imper1 .. l1atieet toiveet .yt lopulli.eeti IIIlrua-

.......... ,. .... -..... 
Ullaeloetetuet.. ei lDliteaDu ole ..,ytl tahll aitl 

~ohtopUtlSetl, ettl tukldki. v&lmi.tuia1 hlGtk ... U. _.Toato

Uito. killppa.un. se ~atkaa q1l1 a.evelTOUlIte. kIlteum1at .. 

.... 1aUa ~a yU1 uue. 41Ti.ioo.. 118... soUateUla D1Ua • 

• 1aa alalla. !1Il1D:1a, kIlt.. ...,l1a ftrltill ft~oiU.. olevia 

~oa.tko~e. t .. rkoitua .. aikeat .. ,UUIn ~~u ,kaiu .... ,.f._ 
.iirl.... . tl.1#~--.. 

xl Iät.ot .... hA111tute •• 11 ••• ka1l.atta~atel. 
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LEGATION DE FINLANDE 

N: 0 351/1a2. Allkiarassa, 12 päiväll ii hoinl!Jmuta 1941. r ULKOAsiAlNM- --

-, ~. !_r ! -':L. f' j I 
I 

f 
Herra Ulkoaeiainministeri, 

~unioittavimmin lähotäu Teille, Herra 

Ul koasi u1 aministori obeellliitettyiu!i 6 kappaletta 

Al1aral1 - Lähet ys tön r a orttia N: 0 5' 

HUhuja Bngiaanil1 .uuuni telmieta 

tral1'ia .uuunalla. 

Ottakaa vaetaan, Horra Ulkoaeiainministeri, 

tAydelliseu knnuioituk~ eDi vakuutus. 

Herra Prof •• sori Rolf wlTT!BG, 

SUomen Ulkoasiaiumiuisteri. 

H e 1 • 1 a k i. 

UE II : A lf2. 
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. .lL . .K.. ..B... Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... .5, •...... ___ lI YI 
.... AD..lcfU'a ....... ssa .. l.2 p: nä ........ -h.oinlLkuuta 19.41. 

;. '1 , -6/1 

' . ~H A 

t 
As i a: ..... ..Bn.buJA-.... .JlingLanni::L ... au.u.llIli t elmi 9, a 

.m ....... m ...... m .. nl+:.§.:@.~n1,:!L .... !IU;u..'!lJ!~U~ .... n._ .. m ... m. --- ---"""',.. ..,...... 

Lehd19töaa!i on v1im9 aikoin/il. n!i.kynyt saksa l a ista alltu

perää olevia uutiaia siit ä , että Englanti valmistautui .i toi

mintaa.n Ira n'in 8Ilunnalla, t auata.na ;)akaan Ja Ueuvostoliitoll 

välinen t ai stelu. Täällä oi näitä uutisia pidetä todonnätöi-

sinä, mntt. keskustellaan nitst ku i t nkin . Latsot an, 0 tä 

j~ 8 uutisilaa Olisi perää, Englannilla. voiai olla lähinnä 

kakli ayytä toil!lintaan tällä auunnalla, nimitt!iu eaainnl!.kin 

Neuvostoliiton avuate.minen kä,ytännB •• ä Ja toiseksi !nUan puo-

lustuksen varmentamineu. 

Sain tilaisuuden kysyä Ruotsin Teheran'in lähettilääa. 

iuiateri HE1DEll 3T~'in käsitystä näistA -huhuista -hänen par t a1. 

Jt&I. oUeesa tlUUll IApiltullmmatkalla lmots1ill. Lähinä t1ecta •• 

telin olisiko h äneB mielestään iran valmis m;öt tlvaikuttamaau 

tlUlaiaiin tIlunnitelm1iu. Hän vaatasi, .ttä iran nykyään on 

~palliliaaa Ja finana.isuhteiasa h vin riippuvain glanni •• 

ta, minkä TUOQi .a varlllLankaan ei haluaiai Joutu& Jmglau.i. 

kaa. r1i t&aa. Sellailia auunlli taImi... J oiata .ale.ala iaet läh

teet kertovat •• i irall.'l •• a hänau lähtiaaeä!n Roin viikko 

sitten kniteulc&aa tu.nnettu. tran ou ain& lcat.onut vaaran uh. 

JAKELUOHJE : 

...................... ~!~.~.~,~~ .•........ _ ................ ... n.· .. ·· ···· 

ual: A" 

Jak.luohJ .... all.ja: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai ....... mlnl.t.rUme. 
EI ulkomuaciu.tuka.n tladoltukalln • 
EI ulkomuadu.tukaen, mutta ulkoo.lainmlnl.tarllln tladol

tukalln. 



• 

• 

kaa.va.n poh joi sesta euvoatoli i ton taholta ja tuntea aea

vuokai n t helpotusta Sakaan hyökätty! viimekalmainituu 

kimppuun • 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Allkaraaaa. 13 p!l1vli.a ä hein äkuuta 19"1. 

N:o ~2/133. 

Herra U1 koaaiainmiuiatort • 

lCUllUioitt&."lmm11l 1 äbotäJl Teille. Herra 

tllkoaaiaiaminiater1. oh ... 1ii tett,viul!. 6 kappaletta 

A.kara ... I.Abet,vltBIl rap orttia Ii: 0 5:5 

Dip1omaattik:uuu&a eUhtautumi.eata 

I.lIhet,vat5ölllllle "vl!.lirauhu" Pll.l!.t,vttll. 

Ottakaa vaataa.. Herra. tJ1lcoaaiailllll1niateri. 

tl!.,vdellia8U lamnloi tUke.lli Tali::uUtuI. 

Herra Prote .. or1 Rolf • 1 t t 1 Il g. 

Suomen Ulkoaaiai.miniater1. 

H e 1 a 1 • k 1. 

UE '0 : "3/S. 
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...... J. .. B .. L .Ä .. li .. J. .......... . .. ......... SSA OLEVA LÄHBTYSTÖ. Salaineli} 

RAPORTT 1 n: 0 .... 5.5.. ......... , '1/1. ~ ? f J. -/ 'II ; 

.. .4.k&u, ......... ssa l.~ .... p:nä .. JH~i.lJ.~ ...... kuuta 19.u''- '' 2. f /r 'Y' . 

As i a : l?1»l_Q_~~.t.1A.:clU..._ .. G.b~Pntll..mi ... ta 

.............. ...... ItIb.,~.U1i.O.a.a. ........... n1r~~ ..... ~ ... pIU~.tytt,t. @ CJ< '1 

~i.dota. KiRi.teri511. ot.ak ••• i.aaa a.uraavaa, 

!1etojn "'aTUttua tAnu. l11k.kau1l&ll~auo.ta m.Ula 

~a liaabt,..1atA aake&la1ai.ta ~ oukkolall jetuk.1ata. !Uom •• 

kautta. joihiu viimemaiRittuihin u.kottiiu ta.i oltiin ti.ta

viuAäDld.ll liittyvän .n.mmb tai vähelllllb vahvoj.1l _kaalal.

tn joultkoo.a.to~n vakiuaiaempi .ijoittumill.. SUom •• t aaatoia 

havaita tlkl!.1l!.1 •••• 1 •• gLa.tl1aiam1.li •••• A dlplomaattikauna ... - -
.rAA1lla1.~ .plr51.tll ~tautum1 •••• a ma1hill. ~ilant ... ~ollki. 

v.rraa •• lv1tt7A ~a varaillki. .itt.. kD.1l oli kA7~ Umel • 

.... 1 Bnvo.tollitou alottaR... .otatoim.t _itl va.tao "0. 

IDIIU huouatt .. vu "jaR v1eU. • .. Id.R jl!.1k... P787 ••• A nuh&ll1 • 

a •• a. alkoiv .. t BagLa •• 1. .,.url äh.t7.tlS. ~ !!eeu.t 7JIIIIlrtU p .. k. 

kotllaRt.... mihia olimme Joutuu •• t. ."U. lAhti_ 01l ha14b 

.uht~tum1ae •• a ma1hi. ollut 7htl 7.t!Tl!.11i.tl. kal. altai ... . 

IDi.. !ImA IMrld.t... Joka tapauq ... a aitA. .ttel:IDgt .... 1a 

Mba .. adl aiukaaa tolat .. l •• kal ole ... aut ohJeita J,outooa. 

ta .... tellA tolat. ~a .ttA h. .1vU. aiaataaa tolstU •• ka 

ai. 1&.. ..itl. t .. 1ahU..... lh_U87.vt.1IIU Ja turn.111-

81l1lt.- puol •• t... ..gl ... tll .. 1ava.tal.... riat...... kaUluvlka 

.JAKELUOH.JE: 

Ii '1.401t.'tav .. ~1. 

OI, A" 

.JalteluohJ-I"Ja , 

T ... I ...... 
T ... II_ Ja 1 ...... 1 . . .... ........ lnlatwNII .. . 
EI ullt~ tledoltultali". 
EI ulltomueduetult ........ utta ulltouWn ...... _ .... tIedoI

tuIteIha. 



• 

• 

81. :r.l.U.s, .tU. .0.iaali4.mokraattl... puolu •• IIII1. ~a .... t. 

ti3ftr3.et6 j.n k.8~sllito. v.toomn. Bn gia •• ia t~ÖT!ke •• , 3o.ka 

tiedol ti. INA.TOHil1Lt..m GlISS j~P U18, 011 tl • .u. w.bt •••• a 

... i m,v6. tehuyt b~än v&1mt1lke ••• 

BIlghuill .. lmerEJdI OTat DIlut eallall.. riutaD».l.la 01 •• 

vQ.t IlllLat. aamoialali. Ybc1ynal1at .oudatta ll •• t yhtl poikkeu •• 

ta lumunottaaatta, lI.imittllill. 1l0r3..... lfill.1ahripari o. mUte1 

katkai .. ut &1kaia.amat, erlttUa yeU.v älU •• t auht.... mel • 

bill. Luulen, .ttl •• 30ht1lu .tupllaeä rou'Ya. 'Y almtuka .. t .. . 

30ka. o. hiama. hy.t •• rill.... S.urauk ••• a .äyttll 

u .... t h.ldaa omi.ta yatäviatll.lll. d.1plolll&attikulllla.lla .ivät 

mllZrl!. heIdb a ••• utta.... Kem. lU'eIk:aa curllUl.ttUIl-.pari Oll 

otta.ut ael'Yb Iaunaa Suomen puole.ta h.itä va.ta .... 

iilt.n aikaI •• mmin Olell tl.doltta.ut, ovat Puola am

ba.aa41 ~a vara1ukb w.urläheUU§aparl sOm.N1on IlllU'h •• Ui • . 
• 1& 41ploaattiat •• aullt814.. katkaia.mi •• ata II&lttemm. vllUll. 

a. ova t alm1ttlill aikal •• mman l lUl.ty.t6.päälllkk3yd.1l a301lta 

SUolII .. a 'Yllpittöllla *0.. y.U.'YlIl ~a h81111l 011. --.t tol. 

'Y .. t bo18M'Yl.mia lalld..tumi ... ta. kuin maUlIJd.. a. .i'Ylt 

mit •• taaa 01. ...ta ••• t .d.llämaiuituu •• 1kau 'Yalkutt&a h ... 

Wl5ltoht&1d1& 8I1htal.UIIIlII8 sut_. 1mb .op_ttaDa11a 1111. 

h1. h1.ma. w.ruml el 1... .or41.o •• 

B.lg1aa 3- 1I011a.u1& Uh.ty.tlSt yamlrtblt tila.ta •• 

lIe 3- ahtautll'Ylit luOMa llh.ty.tlSö., .hlt.· h.ki. .Iagl •• Ua 

• .arata., kut.. ..n •• tta. 

oa 11loa.ollhta. .ttl ltolll1paktI'YaU_t nhtaut1lnt 

ho__ llh.t~ltlSGa. 31ll1atattu.... .otatu.- •• 1l'YOltol1i toa 



• 

luottallllltaelU,. saamme nyt. ote.ldu låjuri wtttiJlTlI, jatku

va.ti tiotoja Salt... &mba ••• di.ta til •• t •• n kehitylta.atl 

rinta malla. 

Mitä lopult.i BIlotli. ll1hotyat6öa tUlea, ol.~ koko 

aja, varai.lt1u li1ll1ateri IaDtG'1a .... vuttua , l1llpitA. ... t 

koslt •• amm. luottamu kselliaia suht.ita. B. ovat jat~u •• t 

my6. uud.. aotama18 publteamiaea jM lC.... Kaiuitao. illit.nlti., 

ettei M1a1at.ri Kodig ke8kuateluiaaamme ole .aiiutuouut mi~ 

uull. ymml!.rt8myatA.1!.a aodaa pUmA.l!.ri1mm. • Ahde.. Ol.n uaaut ------- -~ 
.oa '1'a1Iw.al..a, .ttl häa mi..luuamin oU.i nAhnyt pitbl!m-

1M alu.lII8u.tyka.mma Koakovaa rauha.. . lopuUiaiu., lIIluata 

pubumatta, ja pyayvlmm. raRhalliaiaa .auvoatolaiaiata provo

katioon.iat. hUOlimatta. !i.toulda oliai 8. ollut omausa 

vAh.1IIJl1la htirita.mllla .. otain vuoaiaataiauatt.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N: 0 362/1~5. Ankarass a , 17 pllivänä hoinäkuuta 1941. 

lierr~ Ul koa siainministe r i, 

Kunnioittavimmin 1 ot än Teillo, Herra 

Ul koasiainmin i ster i, ohoanUi tottyinl. 6 kappa

lotta Allka r an-L Hbotyet ' u r a90rttia N:o 56: 

Kroi vi ' .. 3CHlJLENBURG ' ia 

matkasta oakovaata. 

Otta kaa va a t aan, Herra Ul koasiainministori, 

t äydo ll i sen kun ni oitu lLSOlli valalutu s. 

Horra Profossori kolf W 1 t t 1 n g, 

Suomon Ulkoasiaiaministori. 

H 0 1 • 1 n k i. 

UE '0: " 3/2, 



.J.. .. ]i ... Jt . ..\, .. B. . ..\............. ... ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ...... ~.6.. . .... . , g I / ).} 7 I J . I 
Dkar& ........... ssa . .17 ... p: nä ..... h .. llll1. ... . kuuta 19 .Q.. •. 

o/r -Y I 
Asia: .Xr.ivi v.d. SOHDLlmBUIiG ..... _ 

...................... !II&1i.ka.~ .. ~ ...... Q.~QY." .. ta.. .. .......... .. 

Jt.rron allaolova.ta, Joakin a. Joaaaki. mAäri. poik-

tt k.aa poliittiat~R raporttieu tavalliaiata aih.iata, 

tt 

.111.. ko.kiviikkou. aaapui~at tb1le t.eni.aalcau'i.t .. 

sakaa. euurlAhetyat6R ~a U.kariu .ekA BIlmaRiau 1Ahet.v&t5~ •• 

hellki15~nll&t. Olimme asemalla RouvaRi kansaa varai.k11l ter-

vohtil1keomm. neiTi ~.d. SCBULliINBUBG' 1a ~a U.k:arin lähetti. 

11l.paria mSTOi'i'eJa. v. P.&PlII ~t8U1 yatävUl1aeat1 me1dllt 

1llalla luok •• eu _adakeomme tilaimud_ enemmb ualautella 

v.d. Sobu1 .. burg'1. kaa •• a. Hb kertol a.uraav.a: 

Sodall puhJettua SI p!ivbä ea1 sak.an aDlb.eaad1 U

moltuke.. Ulkoaeialllkomiaaariaatiata 24 pllivbA, ettll .e tul

tai.ll1l v!1ittöm!etl eva~oimaaa. Puoli tUlltia & •• ettlill a1-

k:aa yhdeR, aallitun kbillap •• ki. tl1.yttlm1.... v!1 tt!mAtt&l1m_ 

m111!. HtUl! el ollu t tiet 0&, mihin hei4!t viet äi .11., Dl t _ 

ta lalvat .ittaa tiet!!, etU. evalaloimi.palkakal oli m!!rlltt, 

~o.trom&. Mnut 1lbety.töt ~1~8tettli. hAIle. tleto~en.a mRGLaa 

mRih11l palkkolh1.. Ko.troma •• a 81 ~1 te.kaa. ltauvaa ~l1v.Ytt" 

vaaa ~alhdo.ta .ovittua alettll. heitll .. kaikkia .... 100 .... 

"AKELUOH"E: ...... luohJ ..... II.,.. 

T ..... lm... 

!a~a111 .... 
T ..... II_ ja 1 ...... 1 ...... .. mlnletwNIIle. 
EI ulkom ............. n tledoltu .... ln. 
EI uiltomaaeduetukeen, mutta ulk ....... m ............. tIedoI-

tuk ...... 

11& I I A6. 



• 

k.1 .. knljettaa turkin ra~.. kohti. ~eninankan·11. ..apui. 

Tat h. 1II1btaak.eni & plbllll heinlknuta ~. pU.1Tlt Ttb. 

40in rajan 111 12 plblllll. 

A1n.n h.1Un llht6UIl t,.nlnalltan'ieta 011 1116. SUo_ 

llh.t,.t5 .aapuuut einn.. Sen.ij.an .1Tat ttall.n .ikl Ban •• 

tan ....... 4it oll •• t Ti.n .. pun •• t, .i ..,15.klb !&ne_n 

l lhetletl5 • 

Matta .euToetoli1to... oli ollut erlttlin ra.ittaTa, 

Tareinkin rauanea&ntlTalk8UUi.1l TUOkei. leuToetOTiranomal •• t 

Ol1Tat knitent1n oU .. t kohteliaita ja uahdollieaukel.1l Jal. 

kaan auttaTai.l., T.4. lolml..nburg maillitei Tiel! .nn.n llh. 

t6UIl kB,yn.en.1 jUh,yTIi.U11 JmLOmV'1n luona. ~ota 011 01-

11lt korrekti, ehkl hi.-n ..u-umielinen. STAlit.'ia hln ei 01. 

lut lIhU ... I8.n t.Tallll11t. .. 13., ••• lni ollko perU JmJm. 

t1e401eea, .UI Stalin'in .. e. kolll1.eaar1en lleuTO.tO ••• ~ 

POlitb,ro... 01181 h.ikant,DJt ftMDSBIIIDD T.ikntuU.1l ta •• 

• Ta..... Ta.t •• i hln, .ttei Jmhu1 .. a ole p.rU, ~0U1D ~oa. 
j 

kialabta alltago,\,iu1. 1t8111l'1Il j. !iaOeh.DbIl TIl.U11 e-

ki 011 ollut 01 ....... 

0-.11. llh.t,.t5U.... tlll.. pitkl ~. Talua 040tll •• 

aita I..llill&ll_n'i .. a, jo_a olo_ht •• t OTat _l'uat. Iran 

toi.t.i •• ui .i altlln lop1l11i.ta ti.to. ole e&apanut nem. 

To.tollh.t,.t6n llh4ö.tl luo ... ta. ... H" Toi 011. .Ih. 

UTalh40." r.~all. odottaTi.n _ll88a. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

N: 0 363/ 136. An kar a 811 ~ , 21 piti väll l!. hei ulUOlut &. 1941. 

1~ I I 

<j~ i-.ii-. IJ. ,.l. 
I1Y' , y! __ 

I 

'10 

Herra Ul koasialnministari, 

~KunDloittavimmiu läh.tA. Toille, Horra Ulkoas iai •• 

ministeri ohe.alUtettyiull. 6 kappaletta .1.a ks.r n ~ LillietY9töIl 

raporttia N: 0 57: 

Turld.n aseIllasta. 

Ott akaa va staan, Herra Ul ko&.i&iam1~isteri, t!l4.l-

l1ae. knuuioitukaeai vakuutua. 

Herra ~rofea.orl Rolf i t t 1 a g, 

SUomall U1koaaia iam1niatari. 

H • 1 a i a k i. 

UE ,0 , A 1/1. 
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... .JL .I<: ... iI. .. K ..... SSA OLEVA LÄHET YSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ........ 51.... .. J 
.... .. .i.llkarll ..... ssa .21 ... p:nä ..... h •. 1D.ä ..... kuuta 19 .~.. ~2.. J.. 91 

V . ,j' - Y I 

Ill t' '!1 
A s i a : .~+.1;.1.~... . .(I,.,.~~.'-~~ •... _ ... _ ................. -

l41.klUi olen voinut ha'Vs, ita, aletaaa Turk:1u odusialnh .• 

ja haltituapiiroia8 Ii jo ola lo'Vottom.ia siitä, liiti tule • 

tap&htum&an Sak. an murakattua bOlshoviamin. Tosin asll aisiaki. 

lausuntoja kuuloo. kui., mitä tapahtuu, joa 3ak:ea 8i tä •• 1 

onnistu. Yleeneä ollaan kuiteukin siinä uakossa. että •• u. 

'VostovQ.llau loppu on edoasli. 

Huolimatta lehdistö.aä ilmen.väatä luottamnkaesta hil. 

Jattain solmittuun yst ävyyesopimnk.8en ja Sakaan politii-.. 

jOhtajien lauauntoihin kuulo. kuiteukin jo kniakalltavan, et. 

U. vaatuuualaisella t aholla tlUUl ä pelätään 3akaa •• 

Ve.ajllll plätyttyl. taas kääDtl'Vän kaiee&uaa turk:k:1ia. JOa . 

alin klviai. olisi tlll5in l!hiuaä lc,vaYlll,Va U!.:pilmlun natl. 

muksesta Turk:1u alueen kantta lAhoi.aou itläu. 

Bn katso 'Voi'Vaai ruvota o.nakoima&n Turkin k:&nnanot. 

toa t!llalaeaaa tapa.uueasa. Julkisesti 'Vakuutotaan kI1it .. ki • 

• 4.ll .. ~ mahtipolltiaoat1. .ttir Turk:k:1 tulee puolustamaan 

alue.llista koakemattomuuttaaR. Turkt11a1... luonte •• mRka1.ta 

olisiki. GPIib_IUI .!landell. al1a, boUtta tuleoko Pr .. i4 .. t. 

t1 m~ 'Valitsomaa. tBmIlD tie., oa Q-Q1II.fka .. &la1ata. !Dr-

"AKELUOH"E: .. ak.luohJ ..... II.J •• 

T .... IlInen. 
T .... lllnen j. 1I.lkol ......... .... . mlnlatwlllll •• 
EI ulkomaaedu.tuItMn tledollukalln. 
EI ulkom .. eduatukeen, mutta ulkoaalelnmlnletwllln tledol

tukoIIn. 

HI:At. 
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kin strateegiuon 

jon heikontyuyt. 

a soma OR nimittäin sodan aikana nii. pal

ott ä aill· tuskin on •• 11 mahdollisuuk-

s1& nosty ksollieeen puolustu S80n Saksaa ja 

ltaliaa va staan. saksa laisten 0118ssa silloin 

siinä sivuaaa 

jo l uultavaa-

ti myös KauA&aaiasaa. 

mias ! ait ä On annottu. 

ettoi sillo täälläk!!.J\n 

hgl armin apu taas on kaikkialla. 

osoittautunut aik.i vaatimat~omak.i , 

annett ane mitään auurompaa tai a1. 

naman r a t ieovaa merkitystä. 

Näi n ollen 311ä Turki valittav ai nähdäkaeni. joe 

edtllämainitso~ni olott~mua toteutuu. jo ko kan sull iao kuu

nian pelastaminen 3ättämlUlä lIl84 h ävit k.aGlle &1 ttiiksi epä. 

toivoiaessa tai stolu .. a t ai alistuminen. 

Toiatai.okai oi minulla kuiten paan olo mi tään luota 

tamuata ausaitsGvaa tietoa s1itä. että Saksa suu nitteliei 

NeuvostoUit on jälkeen toimintaa tlill ä 8Iluunalla. Joa nlin

kin Oliei. t ä3 tynee pitää solvänä, että Saksan sotilasjoh

to on ottanut. jollei Turkki taistelutta alietu, l &.slelmis • 

a a n huomioon Turld.u ,armeiJan joka tapaulcaoaaa pystyväu 

ID&ttavaa.. ~alta&l ta uuna uhreja vaativaan vaata rinta&.ll. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

1; 0 376/UII. 
. -

f'J I J..?j fJ. J -'II 

I!lr-YI,~ • 

Herra Ulkoa.1ainDdniater1 • 

IIlnDiolttnll1111d.n lIli.,an '.1Ue. Hena 

Ulkoa.ia1DDdn1.terl, oheellli1tett,1nl 6 kappaletta 

Änkaran.lhet,etlSn raporttia 1; 0 158 

Brtitl Imlmtietoja. 

Ottakaa ,.a.taan, Herra Vl koaeiaiDDdniater1, 

tl14el11a.n kRnn101tukeeni ,.akantu •• 

Herra .rof ••• or1 Kolf • 1 t t 1 n S. 

Suo .. n Vlko .. 1&1a.in1.t.r1 • 

• • 1 • 1 n k 1. 



IL B ... K. II. _.R .Å .... _ ..... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... ~.e ... . 
1Ln.kara .............. ssa .. 28 .. p : nä ....... ~~.J:I, .~ .. kuuta 19 .... ~. . f /1.. '11 

Ill r - ,/1 

Asia: . ___ .IfU~J .. lmhutietoja. 

T11me ~port1aaan1 kerr01n tll!llll alettaTan nli .. 1l pii. 

• re1 .. 1l jo olla huoleatuneita Sakaan .unni talmiata !I1rkin cJl. 

teen taiatelun Venllj!llll pllIlt,ytt71l. Snka1 _1n1hin pellltt&.. 

vln, ettl sakea 81ll01n e.11nt01a1 llp1kulkuvaat1~kaen ete. 

lliln. TiilIII pl1'f'1nll O'f'at kuitenkin Mo.kovan j. t.ontoon ra· 

diot hvittlneet tietQja, etU S.kaa aik01.1 jo lIh1a1k01na • 

• i18 ta1atelun Venllj!llll Tiel!!. ke.tlle .. l, 'f'aatia TIlrkilta 11. 

p1kulku01k8l1tta. I'.7Q111,Y. 01181 tUlISin joultkokuljetulta1.ta ou

kaaa1aan . jokO maitae ta1 mer1t.e. 

K1k1l11 olen To1nut haTaita, ei !I1rkin taholla. ainalcaaD 

• toiata18eka1. ole 1d.1nn1tett7 auurempaa huomiota nM.h1n tiet01· 

hin. liiU. p14etlln 'f'errattain kömpe11Snl englantila18-n_TO.to .. 

lai.ena ,yr1t71t •• nl hlir1tll !I1rkin ja IaDtan Tlllhil. D7k7lllln 

.uhteel11.en h7Vil _hteita. lRitenkln kuulee ni1.tll jonkin 

'f'erran ka.kunoltaTan, _tta a .. tetaan nlall ti.dot aill01n 7h • 

ta,yt.en, ei S.kean j. I_To.toliiton TI11aea .odan Dn •••• 

jonka S.kean u.kotaan TOi'f'an aaattaa onnel11.een plltlSkaeen 

.aukin .. 1nittua kierto11iketta. Taan ni1den bRbujen tan .. a, 

joita tl!lll ou UikkeeUI englantl1a1aten IIDlnnit81mi.ta PJT-

JAKELUOHJE : 

UI: 1 : At. 

Jakeluohjemalleja : 

Ta"alllnen. 
Tavallinen ja lIolkll _. . ._ .. ' mlnloterlOlle. 
EI ulkomaaeduotukoen tledoltukolln. 
EI ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoaolalnmlnloterlOn tiedot

tukIIIn. 



k1.1 ~ oko !l.'Drk1.n tai tran' 1n kautta DuDa.1&aIl. 

Sak.an euurllb.t,.t6n taholta ei tl1L11 ntt 01. ba. 

vaittavi .. a mitl!n diplomaatti.ta toimintaa. KOko a.b .. ea41 • 

• ot11aea81am1 •• tl ~a paria virkami •• tl lulamnott..-tta. viet. 

tll Dlk1l1n kaik ••• a rauha •• a k •• lLoaaanea Boaporin 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

Bo 91/146. Ankara .. a • ., pUT8n!l. elomuta 1941 • 

.. 8if~ '-~1 
"~/~C6 __ 'tt _ " " __ :_ 
'.. . .. " 

Herra 'Ul koali&1.nm1n1.teri. 

InnnioittaTimm1n llhet !l.n Te111e. Herra 

'Ulkoaaiainminilteri, oheenliitettyinA 6 kappa

letta Anlaran-1Ahet,vat6n ra-porttia 1:0 &9 : 

lCrUU huhuUetoja. 

Ottakaa Taltaan, Herra 'Ulkoaaiainminilteri, 

t!l.ydollieen kunnioltukaeni TalDlutuI • 

!lI!f.t.J~ 
.. 

Herra Profe .. ori Rolf • i t t i n g. 

Suomen Ulko&li&1.nmin1eter1. 

Hel,inlti. 
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R~P:~:;:'·:: ·~ ·:·.~.?. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Y;f) ~. Salainen . 

y/ 
... .... llD.r.&. ....... ssa .. 7 ..... p : nä ........... lD .. : .. kuuta 19 _;'1~_'I' 

As i a : ~-~-~-~- .. --AA~U_.j-Q;! .... _-------'::~_ .... - c 

Kitlln .rikoi.ta .i tlllll poliitti .... a ~t .... a 01 • 

tapahtunut ~llkHn viimeiat&n raportti.ni. Diplo_attimnnaa ta

holla .i tilli haavaa ole havaittavia" mitään toimintaa. 

K.lkein kaikki Uhet,.t öp UlUklSt ~a _uri o.a henkUölmnaia. 

takia viettll paraikaa kedlomiaan r .tanbul·in puolella. sv..
ri .l. •• amblea oa to.in viiltoltal mtnttu koOlle. IIIltta lllh. 

t.. .en~Q.k .. n t..... mukau4.11 louall •• 

~l1tl toi.tai.eltei huhunluontoi.ia ti.to~a olel1 lmit.l1. 

kll1 tl •• 1 14,,11iae.1 rauha... _anut, J oiata kat.on olevan 

aih.tta tt.40itt.... Ii. kO.keTat Iaukaa.i.... Sotila.taholla on 

ti.to~a, Jotta ... vat Jonklnlai.ta vahviatu.ta !rak'i.ta aaa. 

puvien matlm.ta~ien kerto.mk.i.ta. .ttl lD81a1ll1il1 .0 tav 0 1a1a 

_ia1tu ........ a !momattava.U lhltUll ~a .ttl amerialaia. 

ta _t.ri&&lia ~a l.ntokon.ita ~atmva.ti aaapuu a&ahaa. !l. 

aion antanut uutta virik.ttl Jo &.itah • .tn l"h..v •• ti _i. 

D1h •• ll.a1 ha.Jml.l~. .ttl .lIIl81anti .-unnittaliai tUI1Datuai.ta 

l11h1l1al iran 'in tautta ~taa.ial1 lS1 Jlll1htaill., 

aalai •• t .inn. ..alttlvlt. Yht.in.a .1181antl1a1 •• neuvo.tol&.1D ••• 

.. kaalai.t.n turi.tl.11 Ja vat1aai •• ..tn Ol •• kelevi.11 lukD,i.mat_ 

.lAKELUOH.lE : 

.......... _ ............. ~!.~~.!.~!~_.. .... ...... .. . ............. -

UI: A4-

.lakeluohJemall.ja : 

Ta.alll ... n. 
Ta .. lII ... n ja lIalkal .. .... mlnlaterlOlI • • 
EI ulkomaaeduatukun tledoltukalln • 
EI ulkomaaeduatuka.n, mutta ulkoa.lalnmlnlaterlOn IIMIoI· 

tukaIIn. 



ta koat.Ta d1plomaatt1akt10 Toheran'1 .. a T014&an holpoat1 ei
x) 

~ oittaa tll11a1aon aD1lnnitel_n lhtolteen. 

~euTootol1itolla 01 lieno itaelllln onll bao .. ttaT.-pia 

aotaT01a1a fab.- tai POh~01aahllD&e1 .... a. ,lIarhaat ~OQkot 110-

neo ~o Tietl leuToato111ton otellrinta_Ue neT'ln cunD&l.le. 

Uuala 41T1,100ne~a toa1n ,rltottlne.n mm040ataa reaerTolatl. 

• _tta k,r8Jll\Fkoonalaiet& on, aika ta1,teluarTo n11111 Olle sen

e1~aan olen a&anut muUa. ettl huomattaT& 0... puolala1a1ata 

,otaTange1ata 011,1 ollut 81~01tettuna ~uur1 nl111e aluo111e. 

I1itl 01181 11ft tarkoltuk.ona uu4elleen ~Ir~e,tll eakea1&1,ta 

etenemi.U. kukaa81 .... n aUaI1.1"1thn. S&al.la ol1eiTat ne tie

tenkin .,öa omanaa tukemaan mahdol11,ta on81ant11a18ta akt10-

ta etell,t" 

irantin aenteeata. ~o, e40111a1nitu1,.. h1IJmie .. owU

tautui.l OleTU perII. en ole onni.tunut 

• p1l Ueto~... !1e41n mUnkin .... oatol1iton ollen ~a et.l

le_kin OleTan ban"Ule d.ÄOll1.on ao 1 ~a .UI 

reapaa P1141. lI:a.1n .ttl n.no8tOTaUa aorhn. SUli On ~G. 

O-'a taTott.lt.. ...kaa.ta.... ,lain TRokal tuntaa mia .ta ~1_ 

t.aUa u.koa. otti .. npaaehtoh •• U &l1.tuh1 ~l5tllTaiDUa_ 

.... n onllantlla1.-n .. To.t01 .. 1.ten .. annitolmion toteuttaat .... 

koakeh11u,.a .. Ät...... Jo. •• t ..... a.ettuu llplDlDua alla-

ha kioUo1 .. l1e kalmallo, on tuakin luultaTaa. eUI ___ -tt 

8.Tqt11aate ... a, .04a1lT&&l'an lllaote.e1 ~o .ou &1'll~ta ht1aa 

'a .1U.tratian paolel.la, rlht,t.l TlkiTalloin ,rl tt...... 1"1-

Dlm .. u ) ... pUIn .. paina •• ~15. tuktUa a1la4 ... 

zJ 
!ollelta kilolta TaitetDa. .ttl pIinanoin 'll81anU1&181a 

·hrht'la· 01181 T11.. alkolaa Tirn.alUlt tna' 11. 
u) ta'kotaan ban'lUa OlctTan .. ~a1b.1eo.t1 Tan.tettuu 11 • Ui 41-
Tie1ona ... 



Voi ~6.kin olla a&b4011i.ta, ettl en81antilai.ten 

JoukkoJen TahTi.tami.e1la !rakti .. a ei ole muuta tarkoitusta, 

min valmi.tautua .en -h4011ilUu4en Taral ta, ettl saQa. 

V8nlJIn .otaretken plllt7tt,I, p,rkiei tunkents_an pohJo1a ••• 

ta kAl1n SUu·tille. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

5:0 a98/U8. Änkarae .. , 11 p~iv!n~ elokuuta 1941. 

. .;J 
0ti ~ trl 

, _ _ ~v l ' , ? g -YI ' 
'. . . :, \ " .,\ 

äerra 111Jcoaeia1nminia" eri • 

ERnnioittavimm1n lähetin Teille, Herra 

Ul koasiainminiet eri , oheenliitottlin! 6 kappaletta 

Änkaran-1Ahetlet6n raporttia .:0 60 

Keeknstelu Ministeri PAYART'in kanes •• 

Ottakaa vaataan, Herra Ulkoaaiainminieteri, 

tAydellisen knnnioitut.eni vakuutue. 

Herra Professori Rolf W i t t i n g. 

Suomen Ulkoasiainmini.teri. 

H ele i n k i. 



• 
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. .A. .. ll .. x: .. .A. . ..IL.. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö . ' (J. Salainen. 

RAPORTTI n:o .. J!9.L .. ... _ _ rf ~ 
..... hlto"" ......... 11 .. .,n' ......... • l • .... kuuts 1. ·~~7'1 '. 

~ :xLI 
. ! 

. ---1 
Asia: Ke.ku.telu Jl1nieterl PJ.y~t1a " 

............. .......... tan.·a . ....... ............... _ ......................... ...... .. 

Jiuon&lllllle 011 tllnUn lounaalla l(an.Dn KouOTan _UI'

lllbetystön DIOni~otlnen (n. 10 ... ) amba .. a41n811'YOII. nyttelllll1.n 

m1nieterl~l reheran'lin nimitetty Herra PJ.lÄRf. Hln on t,a

menllUnta pli .. 11 .itten }(anekan lIIlun amba .. a41n kera .aapu

nut Leninakan'in blDtta !D.rlttlin Ja .. almi.telee nyt lllbtölb 

reheran' lln. ~eakuatelu.ta hlnen kan .. aan kataon ole .. an syyti 

tiedoittaa a811raa .... , 

Jiuonnol11ee.tl koett keaku.tetu en.laiJaieeatl sakoan 

Ja liI811voatoliiton .. nt.tl aot .. , Jonka eyttymietl _ vlitti 

hln - iZe1'Yl ... ele SOBDLliJiBUllG ~.: Kenr&all IÖSTRtNG oli'Yat 

mabdolllanakalen.a IIIlkaan koettaneet eetll. BIn otakoul. ettl 

sakaD eotlla.Johto oli teu.,t, ehkl SUomen tahiaoclan anta

llion kobllllet_ pom.toolla. erlitl .. irhe1".ullll1.a eotaretan 

kohit,uoon nllbdon. ..ara1nkin eon. .ttl •• 011 &l.1anlolnut 

Punaar_iJan q-.,.. .. oluetautua pur81ltumalla ... toon. Joe ... 

•• 01 oplplto .. 1n ~oh40n ~okal _urla Py.t,klln al~~. 

_an offeneii'Yl .. L tlletl syy8t1 • ..,U .. I ane11 hln _k •• 

laiat. eten.lII1.eon V.nlJl1l1 tape.htan .. n hitaua1a ~.. q.,._ 
no. lIIIö. nurellP1a nh1'o~a. mln III1.tl ho t040nDlklSle.etl 

"'AKELUOH"'E: 

ft .. a11lno •• 

nl.,. .. 

.... keluohJem.II.J. : 

T.valllnen, "'-
T.nJII ..... J. lIalltal mlnl.tarIIIlle. 
EI ullr.omeuduatulr._ t\edoltulr.alln. 
EI ullr.omaaectuatuk •• n, mutta ullr.oaaIaInmlnlllterl6n tledol

t .... alln. 



• 

• 

olivat ennakolta la.keneet. 

SUomen .... ma.ta .oda8"'. ~Ouduttu.DIIle lopuk.l kolmin 

kuun. keela1ateliame m,yö. pitkUn. Hb hu omautt 1 tillISia, 

ettl SUomi talvi.otan.a aikana 3a .en an.io.ta ~!luenkin. 

plin on hankkinut it.elleen ~uret .,mpatiat lln.ival10i .. a 

3a m,ylSa J.merika .. a. auurelllD&t. min mitl pienien maiden 

oaakai auurnJ. ta3en taholta Theoa! aattuu. SUomella on 81i • 

.1 kapit&&li. 30ta on .TTtl vaalia. IUn k&uvan min no. 

m! tai.telee omaa taiate1u&&o menetettT~ea alueitten... ta. 

taatna&Uli.ek.i ~a tunall1cutena . varmentam1.aeui muten el 

.e hlnen n!hdlk ... n kolut.. tltl ~lt&&lia. olkoonpa ettl 

al11! on apunaan 30itak1n aak.alaia1a divl.100ne~a. Joa.e 

.itlvaatoin men.. pitemmille a.o. rThtTT aktiiviae.tl m,y6. 

tlTaila1ttaaan sakaan puolell.. -dan. la gIl.rre dtu~r.

Sak.an 3a :S.uvoatol1iton vllU11 tai 30a ae DIlutan pOlUt. 

tl.e.tl lAhemm1n liittTT ak.elivalto1hin. voi4aan piti! var • 

_na. ettl .. inittu tu1avaiauu4a'Q varalla Dll1aanoinen 

aU.at6l1apita&li on lII8I1.tettT. Sodan lopputUl,oahan .1 viell 

ole ti84o..... Hln 11.la1, 11 pant .... arriver qu. 4. 

ton. 1.. p~a qui oombattent aotuellameat aRr le froat 

•• t la ,1nlan4. a.la. _ niTut un. poli tique pru4ent •• 

aortlr.. vainqueur 4. 1.. lutte. tarkoittaen tilli kai. et. 

tl *glannin 3" sakaan vUinn aota !!!. plltt~1 bglanun 

voittoon. 

II1niateri .L'aArt'in lau_nnoata huo.... .ttl lain .1 

ola .1o~1I1nft. vaan plu.nnk1n ... <M.1JLLa tannatta~ ... 



• 

• 

. ~ . 

apmemlttl on hln W1oh,y'lle täya1n 103&&11, mntta pitkl. 

a1l1:a1a.~8. tuUaTa~ puhu1 hln UmeheaU tlUI kertaa Ta .. 

paa.at1 Uaydll.menall k,yll yydeat 1·. 

K1e1eetäni a1inA. mitl ~.y&rt SUomen aodaata lausui. 

on pa130n T8.rt.en otettaT&a ja T8.ataa ae lUur1n piirte1n 

omia klaUyka11n1. Joa 01ke1n olen .vmmlrtbyt, Taataa a. 
m,yl5a, IIIIJldollisuukaien ra3 01a.a, 3 oi ta en tunne. h&l.li tuk • 

aen yleial1n3aa • 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

No 4011150. Ankarassa, 18 päivl!.nä ebolaluta 1941 

Herra Ulkoa.iainministeri, 

.l..unnioittavilIll1in l!betAn l'e1110 , Herra 

Ulkoasi ainmini.teri. oheenliitettyinA 6 kappaletta 

Ankaran-ll!.hetystBn raportteja Dot 61 ja 62 

Bo 61. SuurTal tapropagantaa Turki .... 

No 62. Tilantee.ta I ran'i.sa. 

otta kaa va.taan, Herra Ulka..iainministeri. 

t I!ydellisen knnnioitu kaeni vakuutu •• 

Herra ~rofe.sori Rolf • i t t i n g, 

Suomen Ulka&sia1nmini.teri. 

Hel.inki. 
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Å .. .JI .. x .Å ... R..Å ..... . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... .61 • ....... 

. ~sss .18 . • ,ni ...... 000 • ........... kuu .. lOi!" C(!~ V) 

As i a: S~~n~a..~~EroEagau4 .. .. _ ................. - g 1ft - I.(I 

................. ~.~.ld,."e ................... _ ................................... _. 

Sak.an hlökkly. Neuvostoliittoon ja ait! aeurannut '0-
tU •• Uitto Brlg1.annin ja lfeunatoliiton .. AlUU. on .. ntanut 

taakl3vien ,uurTaltoJen propagan4atoim1atoille aiheen .. iime 

koina kohdi.taa huomionsa erikoisesti ~rkkiin Ja iran'iia. 

BiinpA Saksan taholla on koetottu .. akuuttaa niitä maita 

lantilai.-neuvoatolai.ten viham1e1iai.tä aikei.ta niitä va.taan~ 

fIlrkin kohdal ta nimenomaan Dardane11ein aalmien .ubteen. Bng

lannin ja NGu .. o.toliiton taholla taa. .akaalai.ten aamanlai

ai.ta auunnitelmi.ta. Saksalaiaen propagandan an.iota kai -nee. ettl B9glanti ja Neuvoatoliitto ovat åLt.oneet tarpeel-

li.ekai Imunnille.n lhtApit!Yi .. ! nootei •• a rauhoittaa ~rkk1a • 

TAArinkAait,.ten v/u. ttlm1aekai on __ anti mit8llkin .... nai

tai.e.ti toi..... .ooti.... teho.tannt. .ttl Ult 'en taholta 

annettu vamntn. ei merkita. lIIluta. min liitto.opillllkaeu 

v;lta 19. lu .. n artiklaan .i.lltlVln aitoulll1k.en tohtami •• 

ta. aitOUlDl1kaen. jota unei 'Yakuutua ei mUllAn ta .. &lla la .. -

Jenna eikA .upi.ta. 

1'a.rkiaea on mainitut 'Yamutukaet otettu rahaUia •• ti 

.. a.taan. tahtomatta a.taa uimano .... n NlUvoatoliiton 'Yamutuk_ 

JAKELUOHJE : 

ft. .. al1inan. ..... ~ .................................... .......••. ...................... _ ..... .............. . 

"':At. 

J.keluohJem.lleJ. : 

T.valll....,. 
T.valll...., J. 1I.lkol . .. ...... mlnlaterlOlle. 
EI ulkomaaadu.tuk .. n tledoltukalln. 
EI ulkomaaadualuk .. n. mutte ulkoaalelnm ..... terian tledol

tukoIIn. 



• 

aeUe aen 8Ilure!DPa.a merkit.v~L IUn mailman lOhdh)ö8IlA mi

tenkin on käytetty vakuutukaiata sanontaa "garantia", on 

Turkin lehdistö reagoinut. s. ~omautt .... , .ttl TuZkki ei 

ole pyytänyt eikA halua ottaa ~.taan .uurvaltojen tahotta 

mitAän garantio'., joia.a 8e itae ei ola taaaarvoi.ena 

pimuapuolena mukana. S.llai.ton hyvllkayminen ei oli.i .opu

aOinnua.. Turkin kansallisen politiikan iteenlli.yyden kana.a. 

En.lDIDA.n huomiota, kuin naioi tut nootit, n/!,yttU U .U. 

1! viime p!!.ivinä herättäneen erä. "!rima.'in" artikkali. jo_a 

.aiintuodaan ajatu., .tt! .odan jälke.n on ~ropa.aa tarpe.n 

"nne aotion dirootrioe" suurvaltoj.n taholta. LIn.i. ja Ke •• --
ki.:inropaan nähden knuluu tlld a.ell8 .lnglanni te ja .en rin

nalla YhdYfialloiU., !t!.a1ropaaaa taaa VenAJ~le. !Ull! -.ytti1n nlrkä.tya .... 1 .ävy .. !, kun artikkeli.. a1. t! .i 

mainittu, tarkoittaako lehti, .tt! Turkkikin tilaa! miete .. ! 

.i.ntyy Itl.BRropaan. "Timea'in" •• littävän artikkelin ja Tar. 

einkin min. BDBItin Älahuon..... Turkille kohdi.tamien y.t!-

• vUU.ten 8&noj.n ja aelity.ten jälkeen on Uml .0raUni 

t.mmin tui tentin Taimennut. 

Yl.i •• nl huomautuk •• na toi.tan lopu kai , ettl mieliala 

on tlllll ny~äln kaikesta p!ättl.n täysin rauha11in.n. Ui

tlln yllätykail .i puolelta .ik! toi •• lta Odoteta. 

lllk·-~i 
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Å .ILX. A. Ii .A.......... SSA OLEVA LÄHETYSTö . . 

RAPORTTI n: 0 ... 62... ...... \_ 2/ 
A.nkan ......... .. s s al.8..... p: nä ......... el..o ....... k u u t a 19 ... ··W '- tt ( 

( Salainen. 

~ ~ . V) 

•• , 1 • • " 

T IlmAnp Ill. v tli ... aala.ähkeeni 110 152 ja raporttini 110 

&9. tl,ydena,ykeakai tiedoitan .8l1r ... v .. a; 

!ran'iata on viime pKivinä eaapunnt tietoja. joita t!!l. 

1ä alet"an pitää hlU.yytU.vinL Biiden lIIlka&n ka.ni.i Bng1an. 

nin ja Neuvostoliiton p&c1noatu. Teheran'i.ea. Julkianude ... el 

toein ole uainittu lIIli.ta vaatilIllltsi.ta Iran'Ule. mln ealta&. 

lai.ten wreaidenttien W karkoittamiaesta. mihin iran lienee kal. 

ke •• a hll Jaianudeaea j o_akin l .... juude.aa 1lI3'6nt, nytkin, IIIlttll 
- -----

keskustelui.sa olen ..... ttanut havaita u.kottavan, että tAmA 

vaatilIll. on vain ~re1uudi· odotettavi •• a olevi v _ .uurempien 

TaIlt1II1l.ten •• ittl.m1..elle. JiähinnA. oliai q.YIlI3'. englantilai •• 

ten joukkojen vapa ... ta lllpilmlu.ta Iraulta.i .... n. ennan min ealtea. 

1ai.et ainne ennAtt!l.vllt. v .. atilllla, jo.ta aakaalainen propaganu 

jo jonkin alla.. on levittAnft tietoja. YleensA on kAalt,e 

tAIlIA ollut ja on luullaltaeui viel!.k1n .a. aUA. iran ei -sitä anoel011a salliai .. iran'111ab&n on erittlin huonot 

kokelIllksat anglantila _e.vanlU.tli ••• tA. lhtai.,mmArrlltaeatA. v. 19O? 

.. ja ettA Bnglant i .1 .itA. v~val1oin ,rittliel. 

Kinulla oli t.1t. 16 ptivAnA tilaisuue pitelllPUn ka.me. 

JAKELUOHJE: J.keluoh Jem.neJ. : 

T.".lIIroan. 
T.valllnen j. 11 ..... 1 .mlnl.twlOII • • 
EI ulk ........... tult .. n tle(ioltut","n • 
EI ulko ........... tuk ... '" m~tta ,glkoa.lalnmlnl.terlOn tledol. .................... ....... fty.~l.l.iQn..... . .. 

lI ... alln. 

.,..: A" 



teluun iranIin tälclU.Aison .uurl!hettUIH!.n SEPAHBODYn kan •••• 

30nka hyvin tunnen Moskovan a30ilta. B~n vakuutti, ettei 

mit~än aakaalailta vaaraa Ole iranli.aa eikä tran .a11ie1-

kaan mit~~n toimin~ ulkomaalaiaten taholt., 30ka ei oliai 

sopusoinnu.sa iranIin ehdottoman pirk1~ksen kan... py.yl 

puoluoettomana aOdan ulkopuolella. BAn oli kuitonkin nAk3-

vAati levoton aiitA huomioata, mikä Englannin Ja Nauvosto_ 

liiton t.hol ta v 11m, aikoina on kohdistettu !ranl l1n.!p1mI 

kävi ilmi siitäkin, ettl h~n koskustolun kulueaaa pariinkin 

kertaan tieduateli kleityat!ni aotatapahtumian Odotottavaata 

kehitykaestä varsinkin .ltell.Ven!Jllll. Hhtl!. näytti nimit. 

tAin erikoiseati k1inneat.van .e, miten pian voitiin odot~ 

taa aakaalaiaten ol.'f&n lCaaka&.ia ... , koaka, mten bAn lUO. 

r.an .aaoikin, sOdanv$ara tranlin kohdalta hAnen luullakaeen 

.Uloin poi.tun. 

Intaa edelläm&in1t.ema.aani raporti.aa olen tledoitta. 

nnt, la.kataan tran'illa Olevan Ufk3aikai.i... varu.tei .. . 

12 1 10 divia10naa .. tiedot vaihtelevat nAis.~ ra301 ... . 

!P1IIl1 on nlh4Weal rilttllvä vou., nra1nkin huomiooa ot

taen lia!kai maaston tar3~t ednt, ajatelinn hy6kkllt.en 

va.tu.tami.ekai niin kanv.n, ettA s.kaalai .. t, Jos kalkki 

kll la.kelm1en DiIlk&118.t1, ovat Dntaliaa. ennen englanti. 

la1lla. !Plldkin vahvistaa nil t! Ua1tyk.t!, Joiden IIIlkaan 

englantilahet aiTat vliivalloin yr1 ttlisi lApllDlllala. lUJ.l

Ilon puolalaiaten 4ivi.ioonien k3ay.,.merkki. 

!lla'-~~ 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

Ankara •• a, 23 p!1vAn! elokuuta 19U. 

Herra Ulkoasiaiuminieteri, 

Innnioittavimmin l!het!n Teille, Herra 

Ul koa.iainminist eri , oheenliitettyin! 6 kappa

lotta Ankaran-lllhet,vstön raporttia Bo 63 

Li sIIli tilante •• ta 

!ran'issa. 

Ottakaa vastaan, Her1~ Ulkoa.iainminieteri, 

taydellis.n knnnioitukaeni vakuutus. 

Herra Profe.eori Rolf w!TTtlG, 

Suomen Ulkoaeiainminieteri. 

JI e 1 • i n k i. 

J / '. (/ /) 

. l. V1(}- 1~~. 
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Olen v111118 pl.haall. S&&Dut lll.hinnll. Jlajuri V11taeen vi. 

lityksellll. erllitll. til_nnetta !ran'in kohdalta Itoauvia . U.y • 

dentävill. tietoJa, joista katson olevan aihetta; ede11iaeen ra. 

porttiini liittyen, tiedoittaa. 

Tiedot Itosltovat !ran'in mohdol1iauukaia vastust&a eng. 

lantilaia.neuvostolaiata painostusta aiinl. tapagltaesaa , ettll. ae 

aaisi vll.lt1v&1. taisen luonteen.. Tll.aali euhteeaaa ansaitsee enain

nllt1n mainitsemiata, ettl Nenvostoliiton aotilaaJohto on ol

lut pakotettu viemll.!u pois Marshalltlta BUD!ONN!J'n mmrtuvan 

rintaman vahvistulta.kai miltei k&1ltld. lohJoia. Ja 1'aka.lAu. 

ltaaian aotllaapiireissll. olleet divisioonat. Useat niiatll. lie • 

uev!t Jo tulleet tuhotuilt8iltiu. JIl.lje1U on nlli_1l. .otilaa. 

pUuhal aiJoitettuina faka.I&ultaaiaan. ainoaataan e jlUka----.. 
vllt1d1vi8ioon&a. to4ennllt6iaeati re.eniJoultltoJa, Ja 1 rateu. 

v 1lt14i vieioona. 1I1liat Ilt1n ~ oukoiata 11en.e vain korlta1u-

_aa. kak.i ai~oitettu .euvoatoliiton ~. !ran'ln ra~an 11. 

heiey,yt •• n. loput ovat !1lrt1n ra~&lla. - Brlglannilla t ..... 

oa trak'l... tran'in raJan euunnalla ~aioonaa. oaaltal 

kOloDlalli~oultlto~a. ~oiata 1 aotomeltaniaoitu. .A.merikalaia1a 
'--

JAKELUOHJE: 

UJ: 1: A" 

J.k.luohj ..... n.j. : 

T.valll ..... . 
T.valll"... j. 1I.lk.1 ... . ........ mlnlotwlOlle. 
EI ulkomaaedu.tu!t .... tledollukalln. 
EI ulkomaaedu.tukoen, mutta ulkouielftmllll8terNln tledol

tukoiIn. 
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tietoj a BngLannin aikeiata hy6kltl ~öa tntiasta pidotlJD 

aa18,n tuntev1 saa pU reiaaA tlUU11 1ehtimiosten kOkaintöill1!. 

J4at ka ol1.i ' liiau pitkl ainakin Jraukaaiaau ja maa.toTai. 

kaudet voittamattomat. !Alll suunnalla e1 tran'taan ole 

järjeetl!nyt mitAIn puolustusta. 

SenaijUll on tran '111a ylemplnll. mainittuja joukkoja 

vaataa8a RenToatolU ton raj&lU. ~ diviaioonaa ja irak'in 

raj.... Ta.t .... n , 41via1oon.... minkl 1ial!.k.i ailllaa.aa on 

n. & 41vi81oon.... heitettliv I1kai ainne, miaal tarvitaan. 

iran'illa on nllin ollen nykytilan* .... a huomattava aoti. 

laal1inen ylivoima, joa ae joutUi8i hy6kklykaen alai se kai , 

puhumattakaan hyökkll1jAlle erittllin epl1edulliaeeta maaato.ta. 

Lien.i on liytl! ottaa huomioon, ettl Tarmaankaan '!'Urkki 

ei suopein ailmin katseliai hy6kklyatA iran'in kimppuun. ----Silll on laukaaian rajaa Ta.taan aijoitettuna t a i helpo.ti 

ainne aUrrott!viaal! 9 d1T1aioon&a. In tUli t1eteakll!.n 

tahdo .. noa, .tu 1'urkki hylSkkll,ykaea tapahtuo .. a iran'ia 

vaataan luopu1ai puolu •• ttoDl1uelinjal. tåaD, lII1tta 01181 hy!Sk. 

klya !ranIin I:':1mppuun käaityks.ni lII1Dan Jarl tentin Ollan .. 

TUlentlml1ll aen .,.hhita BIlgLantHn pUn ja Ta.taavaeti 11-----h.lltlalln IQhteita Sakeaan. 

Ii IlUd.n toaiaaioitten Taloa.. juuri voitane tulla 

Ellhun Jtlaityka.... kuin .tu Bnglannin ja JWTOatol11ton 

painoatuapol1t1iDn takana iran'i .. a .i 010 lIID.uta, min 
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25/8. Tänään olen sakaan amhaaaadin taholta knullut, .ttl 

neuvostojoukot oli ai vat Kaukaaiaata h16ktnneet Iran'iin aekl 

englantilais et s&manaikaiaeati 1r ak'in auunnalta. lI,y6a S~eitain 

lAhetystölll on aamanla i.ia tieto~a. Joa tlaa! on per!I, mi. 

tl en viell ole voinut t!,vain Tarmiatt.a. ei aUa oaaiaan 

ollut Itya,ym,ya miat!än "bluffiata". 1'uuaai kA,y va,!n ,rDID1r

t!I, milll voimilla Beuvoatoliitto pyatyy h16kkllmlAn. 

Tiedustolin tlnlän iraniin tlklllia.ltl ambaaaa466riltl 

S~!lIBODY'l ta tiatälk6 hln mitUn aeiaata. HIn Taataei ei 

a&aneen_ mitl!.!n tlllaiai.. tietoja. 

25/8. lI,ylSbeam1n illalla. B16kkl,ya on alk&nu t 1ran' ia 

vaataan poh~oiae.ta ja llnneata. ~aia tietenkin kotona ti •• 

doa.a tietotoimiatojen kautta. 

1./ !f;- '~'Ja4 
v 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No G2! 152. Ankar a asa, 24 päivänä elokuuta 1941i 

Herra Ulkoasia inminiateri, 

Kunnioitt~vimmin lähetin Teill&, Herra 

Ulkoasiainministeri. oheenliitettyin! 6 kappaletta 

Ankarau-lähetyat6n raporttia N:o 64 

Kuulumisia Loninakan'ista. 

Ottakaa vaataan, dorra Ulkoaaia inministeri, 

täydellisen knnnioitukaeni vakuutus. 

Herra Profe8sori Rolf W i t t i n g, 

SUomon Ulkoaaiainminiateri. 

H e 1 a i n It i. 
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Iloakovan l!hety.tBIIIID8 nai.teD ..... vuttu.. tAnne olen 'foi. 

nut muodoetaa tarkemman ku'fan Oloauhtoi.ta, Joi .... 

.a on el.tty ja jois.a jAljeUe jUneet 81ellA edelle.n eli. 

'fllt Ja heidAn miel.ntU •• ta.an. ~teon 01n8n .yytll eUtA jo 

.nnakolliee.ti ti.doitt ..... 

S .... 'futtu .. an Lenin"kan1 Un heittlmun 8 p.!bAnA illalla 

tairattui"at he kaikki eeuraa'fi.n pAi'fien kuluetta kuta lie. 

'femm!n, kuka 'faikeammin erAänlaiseen liikkeellA ol.'faan vat ••• 

tautiin, joka toi makan .... n u8ein 4O~kin aateen knumeen. H. 

olivat eullottuJ" 4: henkel käaitt!viin 11... p.hmean vaunun 

o.aatoihin, joiden ikknnoita ei ollut lup.. avata. Sieäva.

tiona 'faunu.... oli kakei GrU~n mie.tä j.. ulkona pietinmie. 

het. Jalottolua aallittiin heillo alukai 15 minuntti.. pl1vla. 

aL TauRut olin.t likaai.. ja tl,vllnl klrplail. !Uumant nOll81 

u •• 1n yli 40 ... te.n " .. rjo.... Jan 'faunun mnka'fUU81a1to. 

o.oittautui vateatanti.ille r1ittlmAttamlkai, j!tje.t1'flt "ar. 

tij .. t ulo. ..ltaukaeu. johon oli kaivettu kuoppa tarpeiden 

toim1ttami.ta varten. K1irettll oli kuitenkin p14lttlvA, .1111 

v!hAnkin vUpy .... 1l t1lli vartiomie. hl1kllllomlttA ehlllo er1aea 

.lAKELUOH.lE: 

..... ~~.~.~.!:':.~ .ö.~ ... ~.~.~~~~ ... ~.~~ ..... . 

HI:A" 

.lakeluohJemaUeJal 

Ta"alllnen. 
Ta.alllnen ja 1I.lkai ....... mlnlatwl4l1 .. 
EI ulkomaaedultult .. n tledoltukalln. 
EI ulkom .. edultuk .. n, mutta ulkoulalnmlnletwlan lledoI

tukalln. 



pakottaen palaamaan vaunuun. YOll Ii a. o. klo 8 J I!.1Jeen illal. 

la oi vaunuata poiatuminen ollut aallittua. Silloin oli ai

tApaitai IIl8nt!lvA levolle. aillA kaikki Talot aallllIUtottiin. 

Ruokaa aaivat he. mutta mahdollisimman aopimatonta vataatauti_ 

sille, plHl.ruokalajina päivittll1n D&liaoppa. 

~Iilanne lIIIluttui m.vöhoamin Jonkin verran parelllmakai. 

hetyatölle hankittiin kakai makuuvaunua. Joaaa oaaatot olivat 

• kahdelle hengella. Ykai oa&ato luoTUtettiin lUniatei'i 

• 

LI ykain. ~uten oli komento aamanlainen. kunnea &lTan lop. 

puaikoin~ aaapui ravint01 aTaunn, joten lllbetyst6n ruokajärJoa. 

tya aaattoi ~odoatua Jonkin verran vaihtelevammakai. Täatl 

hetkeatl llhtien m.vöa lähetyatön jl!;aeniä vaivannut vahatauti 

alkoi hellittll otettaan. SitApa1tai pidennettiin lllbetyat5n Ul~ 

koiluaika& vllbitellen kahteen tuntiin. 

Ankaraan saapuneet naiaet olivat kaikki hyvAa" kunnoa. 

aa, ~tta vll1ttävät aen 8llurolta oaalta johtuvan turkkilaia. 

ten mattan varrolla heitä kohtaan oaoittamaata 

re.ta yatlivllliayydeatl ja avulia1_udeata ruuan y.a. ahhen. 

He kertovat Leninakan'iin jääneiden mieatenkin ravintolavauDuD 

aaavuttua buomattaTaa.. mlärin fyyailliaeati tOipuneen. mutta 

olevan henkiaeati lama .. a. He eivlt käaitl, ettA hallitua 

jlttll Tiralliaen lähetyatön ikllDkuin panttivangiksi toivotto. 

maa.a yritykse.allD p.laat.. Jonkin mllrlD aotilaehenk1löitl. 

jOiata monet e1tlpaitai .. Tl1ttlivAt he .. OTat .otil ... 

kal'kureita ja kaikki BOUToato11iton lakien III1kun. olkoonpa 

Oi~ud.tto_atl TakoUuata tuomittuJa, monet ehkl jo 1101. 
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doitujakiu. He OT~t tämän vuokal erittäin katkoroitunoita, 

jot. oi suinkaan olo TAhont!nyt 80. että Bal'komindo1 'in 

edustaja paikalla on hoille ilmoittannt heidät tnlt&Tan 8iir

tämään johonkin keskitysloiriin Siperia •• a, jOlloi neuToeto

diplomaattien ja insinB6riryhmln Taihtoa pian Toida euorittaa. 

Naiston kertoman makaan kat.oTat Loninakantiin j!!!neet mie. 

het Umoitukeon tyhjll uhlrauta TakaTaJllll&kei. 

Näiden ti;t~~oj~o-n--~j~O~h~d~o-e~ta---~l~Ah~e~t~i-n---~t!nä!n a&laaAhkoeu 

No 16 •• / I / 

I )1;/ .- C - ~ . 
. j - ~ /UH/l~ 

;' 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

No 427/158. Ankara.sa, ~ p!1vAnA elokuuta 1941. 

Herra Ul. koaaialnminiatori, 

YI 

Innnloittavimm1n lähetän Toillo, Herra 

Ulkoasiainmini.teri, ohoenliitettyinA, 6 kappa

letta Ankaran-lähotyat5n raporttia No 65: 

iraniin kapitulat1on1. 

Ottakaa v •• taan, Herra Ulkoaaiå1ns1nia

tori, tAydellieon kunnioitukaen1 vakuutu •• 

Horra Profe.aori Rolf W 1 t t 1 n g, 

Suomen Ul koaa1alnmin1at eri. 

H 8 1. a 1 n lt i. 
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!ran on n.vt tal.telutta antautunut BnglannUa Ja len. 

• vostolii toUe. kll ten aika1. .. lIIIl1n !ran.ka. llDmanla. Ja Bulgaria 

Saksalle. Paikotollen vain on ollut havaittavieea heikkoa v~ •• 

tarintaa. annen min hallitukaen ml1ärl!,ya vastarinnan lop.tt .... 

• 

ml.een 011 Jonkoillo eaapunut. Bnglanti voinee aiia 

Joskin verrattain vaatimattomi .. a puitteia •• , kl!,yta.aa... antaa 

apua Neuvo.toliitolle. 

Turkkilai.illa piireille on !ran'in kapitulationi 

p.tt.v~keenl1. en.innl1kin senvuokei, että ne katsovat v.lJ .... 

maan ainakin het kellieesti menettäneen it90naisyyton.l. mmtta 

llhinnl1 luullaks.ni mi teuki n aenw Okei. ett 11 n. kaik .... hl1-

Jai.aud ... a toivovat neUTo.tov~llan nykyi.o •• 1 .oda .. a 

ehltkl1 nUn ollan mi.lallUn nle .en _avan apua ulko .. pl11n. 

~tta kap itulatioai ei tullut nUlla piireill. ainoaataaa pat. 

tJlllkeeal, vaan III,JlSak1n ,uUl'keenl. aUll v11m.taeen IlllAkka 

uakottUn tran'in ei ml.Unoaiolla aall1T1on llpimllala, var • 

• inkin mn oltiin aiinl kl1aitl'keeaal, ettl Iran pyetl'iai ••• 

n.atl'k:eellia.an puolnatukeeen niitl , ~01lkkoJa vaataan, ' ~oita "S-

JAKELUOHJE : 

tavallinen. ................................................................................ .................... 

VEt : A" 

J.kaluohJamallaJal 

T .... III ...... 
T .... III ..... J. 1I.lkoi ....... mlnlltarlalle. 
EI ulko ........ atultaan tladoltukolln. 
EI ulkomuaduatukMn, mutta ulk-'alnmlnlaterMln tIadoI

tukaIIn. 
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l ~ntl ja Neuvostoliitto n;kytl1ante •• aa volvat .1tä ?a.taan 

aaottaa. 

Ka3uri wtt~SELll .~.1 ' tl.dot, jol.ta kerroia rap. 

Bo 6a, liannU kaik ... a pll.be1aa.. o1keita. Hiihtn on m1. 

tenkin lialttlvll., .ttll. onglant11ai •• t o?at tnt1aeta mer1t •• 

tuone.t joukkoja yhd.n, .hkl kahd.. 41v1.100nan v.rraa. 

tran'11a h,akAnna.t n.uvoat041?1.100nat taa. liennll.t kokooa

haalittua ~oukltoa, joita on vamlatettu jOlllakin pataljoo. 

na111a TUrkin rajalla ol.viata 41vlaioon.iata a.kll. plan.llll. 

motom.tani .. ol4ulla o .. atolla. BlI.1n ollan näyttll.1a1 aUtl, at. 

tll. tr&n oliai voinut puoluataatua, jo. e1111 oli.l ollut 

aUhan h&l.ua ja ryhUlI.. Bttll. .Ul II. e1U al ollut ja ~yt. 

kin .iihan ti.d.ttlin .pll.1lamll.ttll. englantl1ai.-nauvoatolai.al_ 

la t~olla ann.1l hy6kkl,yk •• n allt&m1.ta. 

Tllmekalmainituaaa euht .... a 8&in tAalän Banetan nndal

ta auurlähettllUl.tll. tUllll. HIlLLW'ltll., ~ota lakattiin on 

eaapunut tll.nn. !ahar.n~l.ta oltuaan parl vuotta .101111. Han •• 

tan minleter111ll., erlitll. nlale.via ti.toj... Banallll. 011 orit

ttin huono kl!..a1t.va tr&ll.'1n puoluatuekJ?,yata. Joakin tun t ln 

&l'lIIIlja DU_rlll.r~ ahkll. nou •• a 11 moitettui.hln lumi.h1n, 

On .an tai.talutaho h.lkko, ko.ta aili! .1 malnitta?a •• a 

alärbal ola tuun&&1l .allall1.oitu~a ~oukkoja aikll. 11 ma?0 1111.a. 

Koko iran'1n 1.ntokon .. llI.rl nOR... han.n &rT101ntlnea mmkaan 

noln 100 kon ••••• llez ) Ta1a1n aukko tran'1n puoluatukH .. 

~atk01 hln - o. m1t •• k1n tIl'18Il.,. .. ter1&al.ln PU1lte, ~ot& 

iran ll1~tl1ant •••• a .1 ?01 ..... miltlln taholta korjatuka1. 

'lain ftoka1 katu1 hb, .ttl tr ... 'Ula .1 ole ollut muta 

ahloUlnn't'ta .1."1, _111 a118.a. _ 111... hban 1 __ ... ~ 

x) t.leilta liholi .. olen mullut 100 a •• 'tta. 
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Illan", Imi tenldn v äh!!.n 1hmotyttäll, koa" omaata eteilDlu.tani 

!rantil a tiodän, ottll CBlCH!BCBlCB, Joka itae on 10tllal, 

on e.inakin aika1eolllI1in pitänyt arlll81jaa lempllapaonaan ja 

~&nnut lon byväkal paljon yaroja. 

SuurlAhett11111 lia!ai yielA katlOyanla, attei ongLauti

la1aton tuloata !ran 'iiu olo maan itaonliayy4elle yaaraa. 

koalaL he kaiken t040nnlk61ayyden 1IIlka&n tulevat lodan pllltyt

tyll jAttlmllän mt.an. varllliatottuaan iheUeen !ran f ln 61. Jyllh

tei4en tuotannon, joka tAh!!.nldn aati on ollut heidän 1.0. 

~nglo.!ranian 011 COln kA3tett!!.yAnu..- SenaiJ~n .. arvoli 

hlln.. aaattaa neayoatolaiaten aaattullliaalta POhjol_.tran'l1n 

ja vareinldn Kazanderan'l1n lAapian meron .tolAran~lla olla 

!r~n'il1o haitalliaia louraukei.. 'ImA vlljay& alue kuuluu 

Shah f llle, 1IIl040ataen plAalialllaen lAhteon hAnen heuk11~koh. 

taiaolle rlkkaudell .. n. Vleat5 a.ne1Jaan elIA yorrattaln huo-

nol .... 01 ol1lbtoia. , minkä yuoQi on ma.h4011 ata. ett§" ao on 

altilta botabeyilt110l1e 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

; 0 460/164 . Ist1nbulissa , 14 pä i vä nä syyskuuta 1941 . 

I 

0/ 10.-1. ::> . II I 

Serra Ul koasia i ~inis teri , 

Kunnioittavi mmi n l ähet än Teille , Herra 

Ulkoa siainministeri , oheenliitettyinä 6 kappaletta 

Ankaran- l ähetystön r aporttia No 66 : 

Tilanteesta . 

Ott akaa vastaan , Herra Ul koesia i umin s t e ri , 

t ä ydellisen kunn i oi tukseni vakuutus · 

Herra Professori Rolf Vi i t t i n g , 

Suomen Ulkoasiainministeri. 

H e 1 s i n k i . 
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Asia: Tilanteesta . _ ... _ ...... ___ ._ ....... .... _ ... _ 7tv - I 

itään muutosta Tur kin ulk opoliittisessa a semassa ei 

vi ime aikoina ole t apahtunut. Tur kki koettaa jatkuva sti is 

tua kahdella tuolilla, mikä sille t ähän saakka on verra t 

t ain hyvin onn istunut. Kuitenkin on nähdäkseni s yyt ä tiedoi t-

taa seuraavas t a . 

Tur kkilaisissa pii r eis sä , myös hallitusta l ähellä ole

vissa on havai ttavissa oireita levottomuudesta l ä hinnä engl an

tila isten lähisuunnitelmiin nähden. Liikkuu huhunluon toisia tie-

toj a siitä , että vi imeksimainitut, va lla ttuaan Iran 'in , tuli

sivat tekemään Tur ille joitakin esityksiä tai vaatimuksia, 

joiden sisä llöstä ei kuitenkaan to18taiseksi ole saatavissa 

t a r kempaa selvyyttä. 

\ Turkin sotilas-poliittinen asemahan on kuluvan vuoden 

aikana huonontumistaan huonontunut. Nyt se on jo joka ta

holta s otaakäyvien valtojen saartama . Saksan t aholta ei sil

lä kuitenkaan , niin kauvan kuin t a istelu Neuvostoliitossa jat-

kuu, ole mitään pelättävissä, mutta ei mYös sanottavam-

paa apua odotettavissa.+) OR senvuoksi ajateltavissa, että 

~) 
Bul gariassa ei ole mitää n saksalaisia joukkokeskitykslä. 

JAKELUOHJE : J.kel .. ohJem.lleJ. : 

T .... lllnen. 
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Englanti t ä t ä tilannetta hyväksikäyttäen koettaa kiin.ni ttooä 

'lurkin entistä kiinteännnin itseensä . Sillä on tähän pyrkies 

sään epäilemä t tä monta valttia käytettä vänään . Ensinnäkin '!'ur-

kin suht een huomattavasti par antunut strategi nen asemansa , jo-

ka toiselta puolen t arjoaa sille suuremmat mahdollisuudet '!'ur

kin pai nos t amiseen , toiselta t aas antaa '!'urkille varmennn.at 

kee t avustuksen s aan.nista t arpeen tullen. Toiseksi on '!'urkki, 

bensiini- ja öljyhankintojen loputtua Rumanias t a , nykyään ko-

konaan riippuvainen Englannista näiden , s amoinkuin monien mui-

denkin väl t tämä ttömien t arvikkeiden saantiin nähden . - En vielä 

osaa pää tellä , onko tässä suhteessa pidettävä oireelli sena 

sitä , että '!'ur kk i on vi ime aikoina lomauttanut huomattavia 

määriä koi llisessa ja idä ssä olevia joukkojaan. Ei Kokonaisia 

yksiköitä, mutta jokaisesta niin palj on , että koko määrän väi

tetään nousevan 200.000 a 250.000 mieheen . Traakian suunnalla 

ei lomautuksia ole ollut havaittavissa.+) 

On epäilemä t öntä, että '!'urkki edelleenkin haluaisi istua 

kahdell a tuolilla. Useat seikat näyttä vä t kuitenkin viittaavan 

siihen, että sen en.nen pitkää täytyy tehdä valint ansa. 

1/ ) tAi -~.ne.. 

+) 
Toiselta puolen on huomattava, että Saksa 

johdolla neuvottelee ARkarassa paraikaa saksalais-turkkilaisea 
pavaihdon tehostamisesta. OAko mahdollisesti 
myksiä, ei toistaiseks i ole tunnettua. 
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Ul k oasia i nministeriölle • 

Lähetystö l ähettää kunnioittaen t ämän 

mukana 6 kappaletta Ankar n- lähetystön ra

portteja N:ot 57 ja 58: 

N:o 57. Eräs propaganda tieto. 

N:o 58. Eräs Anatolian Tietotoimiston 

uutinen. 

inisteri. 
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C2.y 
Dardanellein salmet ovat viime aikoina taas joutuneet 

yleisemmän huomion kohteeksi erään nä htävä sti MOskovasta pro

paganda t a rkoituksessa liikkeelle lasketun tiedon johdosta, et

tä Italia suunnittelisi eräiden sota laivastonsa osien si1rtä-

mistä Bulgarian lipun suojassa Mustalle merelle. 'ltiJnä ten

denssimäinen tieto ei ansaitsisi mainintaa, jollei 

distö 011si siihen kiinnittänyt verrattain suurta huomiota, 

varsinkin senjä~een kuin eräissä lausunnoissa Englannissa 

asiaa on käsitelty vakavassa sävyssä. 

On nähdäkseni ilmeistä, että tiedossa ei ole mitään 

perää, vaan että kyseessä on neuvostolainen propaganda temppu , 

eräisiin aikaisempiin liittyvä, joiden tarkoituksena on 

ja on tehdä Turkissa epäilyksenalaisiksi akselivaltojen 

telmat sen suunnalla. Sikäli tällaisessa propagandassa, 

vastaavanlaatuisessa Saksalaisessa, usein onnistutaan, että 

turkkilaiset kun ovat herkkiä, herättää täällä koko joukon 

hälinää. Niin tässäkin tapauksessa. 

En katso tarpeelliseksi lähemmin ruveta perustelemaan 

tiedon tad4enssimäisyyttä, koska se nähdäkseni on ilmeinen. 

Ei ainakaan toistaiseksi ole mitään syytä edellyttää, että 

JAKELUOHJE : 

.................. _ ... J\lv:~.lJ.~J;t,!;!Il .•....... _ ................... .......... .... . 

.. 1:.6. 

....... uohJ.m .... J. , 

T ... I ....... 
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tuUIIn. 
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Montreux'n sopimuksen mukaan on ai-

tällaisessa tapauksessa sotaakäyvien 

valtojen sotalaivoilta salmien läpikulku, tulisi siihen suos

tumaan . Bulgarialaisen lipun käyttö ei luonnollisesti voi 

asiaan va ikuttaa. Jos niin olisi, Bulgarian toistaiseksi ol

lessa puolueeton maa, eivät Englanti ja Neuvostoliitto kai 

viivyttelisi julistaessaan sodan BulgarialIe . Lisäksi, Ita

lian jäljellä olevasta laivastosta ei varmaan)aan liikene 

mitään luovutettavaksi sotatoimiin ustalla merellä. italia 

tarvinnee ne kaikki kipeästi Välimerellä • 

.) 
Sopimuksen tekstiä ei minulla täällä ole kAsilll. 
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Anatolian Tietotoimiston t i edonannoissa kuluvan kuun 24 

päivänä s amoinkuin useissa l ehdissä sen jälkeen on julkaistu 

seuraava 'l 'ietotuimiston Lontoon kirjeenvaihtajan tiedoi tus: 

nLa presse publie en bonne place la nouvelle selon 

laquelle le gouvernement Britannique notifia au gouvernement 

finlandai s par l'entremise du Ministre de Norvege a Helsinki, 

que s1 la Finlande envahit des territoires fonclerement 

la Grande-Bretagne sera f orc6e de la tra iter comme une 

declaree, maintenant et au moment de la paix. 

Un tel geste avait ete preconise recemment par les 

journaux comme la manifestation d 'une politique energi que ne 

laissant pas aux satellites de l'axe de doute quant au fait 

qu'ils ne doivent pes croire pouvoir jouer double jeu en 

spaculant sur l'aide ellemande et sur la magnanimite des al

lias apres la guerre. 

Le redacteur diplomatique du "Times" souligne 

tissement a etå envoye apres etroite ' Qonsultation avec le gouverne

ment soviatique. II deolare que les tentatives specieuses des 

finlandais de justifier la guerre au~~ela d~ leurs frontieres 

sont maintenant dejouees, oar chaque pas f.p.t per les flnlan-

"AKELUOH.JE: ....... uoItjMMI ...... 
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dai au-dela de leur ancienne frontiere est une agression 

pure et slmple." 

Tiedonannoissa ei toistaiseksi ole näkynyt uutista, joka 

v~vistaisi mainitun demarchen Helsingissä tapahtuneen. 

En t ahtoisi langeta ajatuksen juoksuun: mitä toivoo, sitä 

uskoo, mutta en tästä huolimatta halua salata vaikutelmaani, 

ettl tässäkin on kysymys eleestä, joka enemmän on tarkoitet-

ta tu huomioi tavaksi Moskovassa, kuin Suomessa. Se kuuluu nähdäk

seni samaan kategoriaan itä-sodanaikaisia englantilaisia 

toja, kuin "'l'imes"in artikkeli heinä-elokuun vaihteessa, jossa 

hahmoteltiin Neuvostoliitolle johtoasemaa itä-Europassa sodan 

päätyttyä. Käy~nnöllisen avunannon Neuvostoliitolle jäädessä 

meisesti riittämättömäkSi, on toki sanoilla ja eleillä tuetta

va liittolaista. Nehän eivät mitään maksa eivätkä mihinkään 

sido. 

Palautan tlasä yhteydessä mieleen, mitä aikoinaan tie

doitin Englannin suurlähetystön taholla saamlstani vaikutelmis

ta virallisten suhteittemme vielä jatkuessa, nimittäin ettei 

Englanti itse asiassa kiinnitä sodankäyntiimme kovinkaan suurta 

huomiota niin kauvan kuin pysyttelemme omien, erillisten so

danpäämääriemme puitteissa, olkoonpa että niihin sisältyisi kan

sallisten toivei'temme toteuttamisen tavottelu Itä-Karjalassa. 

En viime aikoina ole suurlähetystön jäseniä tavannut, jotta 

voisin sanoa, olisiko minulla syytä tätä vaikutelmaan 

'l'Urkin lehdistö ei toistaiseksi ole kiinnittänyt mainit-

tuun uutiseen huomiota. Yksityisissä piireissä olen ollut 

maavinani kasvavaa ymmärtämystä kansallisia ja maanpuolustuata-

voitteitamme kohtaan sotatoimien yhteydessä itä-Karjalassa. 

26/9. 'DlDään saapui Min1ster1östö 

uut1sa. 
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Turk ilaisissa piira issi:l. t äällä I stan.,u l ' i n puole lla näyt-

t ä ä oleva yle i ne n s e käsitys , että s ot a l ä he nee Tur kk i a . 

Niin on t äällä tos in uskottu jo mon t a kertaa a i kaisemmi . 

l iittinen i lmapiiri lstanbul 'issa on aina ka i kenlaiste n huhu

jen kyl l ä stämä ja senvuolcs i levottomampi , kuir: Ankarassa. . 

Tällä kertaa pe rustuu yllämainittu kä sitys .. hdäkseni seuraa -

vaan tilanteen arvioi n tiin . 

Englantilaiset vahvistava t huomattavasti asemiaan l äheises

sä Idässä. Jatkuva st i s aapuu ul sia joukkoja ja uut t a ma t e riaa

lia, e i kä ainoastaan Egyp:tiill , vaa n vä ite t ä" n 

vistettava n my's Levan tin maissa , Pa lestiinassa , Syyriassa ja 

• Irak'issa. Wåiden valmistelujen katsota an nä issä piireissä ja 

hyvä llä syyllä, merkitsevän sitä, ett! Engl anti odottaa lähei-

sen Idän eIUlell pitkää joutuvSll vakavampien sota t apaht umien Jläyt

tämöksi. Toiselta puolen pidetään yhdelUllUk.p.sesti edellä sanotun 

kanssa tOdeJlAäköiseAä, että Saksa s aavutettuaan Venäjä ll' 8ina

kill tärkeimmät sOdanpäämääräAsä tulee kohdistama aJl 

Englal1llill asemia vastaaR tällä sUUAnalla, jä t tämäll ä siis Eag

lanain mantereen rauhaaa. Kun suoraR etenamisen tiellä on Turk

ki, t ehdääa siitä se päätelmä, että Turkki 0.. joutumassa mou-
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karin ja a lasimen vä liiA. 

Eräs mahdollisuus kuitenkin on , a i nak in t eoreettisesti 

katsoen, siihen, että Turkki edelleenkin voisi jä" dä sodan 

ulkopuolelle, nim. se, että Saksa tUAkeutuisi KaukasiaA ja 

Iran 'iR leautt a l äheiseen Itään. Se voisi epä ilereä ttä VeJili jä a 

sota retken päätyttyä j a sen yhteydessä vallattuaaA KaspiaA 

meren raAAikon irroittaa tehtävää niin suuria sotavoimia, 

etteivä t EnglaAAin Iran'issa oleva t voimat pystyisi vahvis-

tettuinakaaA hyökkäystä va stustamaan Iran ' i ssa olevia eu-

vostojoukkoja ei tässä yhteydessä t a rvinne ottaa lukuun. Pi-

temmälle ehdittä essä Irak'issa ja Syyriass a EnglaJ.Ulin 

vastarinta epäi lemättä vahvistui si, minkä vuoksi jää kysymyk-

sellalaiseksi, voisiko Sak., an sotilasjohto tyytyä tähä. ai-

olkoo.pa että aitä tukhivat ai -

.akin lentovoimat myös Kreetasta ja Egea meren saariIta, 

vai eikö sen täytyisi koettaa saada l äpikulkua joukoilleen 

myös Turkin kautta, mieluimmin luonnollisesti hyvällä, kuin 

pahalla. 

Ylläsenottu ? erustuu, kuten sanottu, pää asiassa. täällä 

turkkilaisella taholla kuuler1iiJai käsi tyksiila, joskia olen a11 -

tä jossakia määria itse kehittänyt. lähipäiviaä toiv~a saa 

ai kuulla ja tiedoittaa eräidea nykyää n täällä oleskelevi.a 

kOllegoje.i käsityksiä asiasta. 
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. Salainen. 

~~ 

Olen eräiden kollegojeni t a holla täällä koettanut 

taa niitä tietoja, joita turkkilai sista piireistä olen s aanu t 

poliittises t a tilanteesta Turkissa täll" haavaa 

Kävin t ä s s" t a rkoituksessa t apaamassa J;.talian suurlähettil" stä 

PEFPOa ja Rumanian lähettiIä stä TEL~ QUEa .+ ) Ambassa dööri 

kertoi yhteenvetona seuraavaa : 

Ei ole syytä iiinni ttää kovin suurta huo i ota 

ten p iirien leve ttomuuteen 1st bul ' issa . .:ikäli hän tuntee 

l ituksen kä Sityksiä hän oli viime viikolla t avannut 

COGLU'n ollaan sen taholla r auhallisia ja aijot aan 

sesti ja johdonmukaisesti jatkaa tähänastista politi~kaa , 

painopolitiikkaa, kuten hän l ausui. Englanti, jos se sitä 

täisi, mitä hän ei pitänyt todennäköisenä , tuskin voisi s aada 

Turkkia siirtJmään t ältä linjalta. Senvuoksi ka tsoi hän Englan

nin ambas adin pääpyrkimyksenä nykyä"n olevankin estä " Turkkia 

luistimasta l ähemmäksi akselival to ja. -
Hän vahvisti kuitenkin oikeiksi tiedot siitä, että Eng

lanti on huomattavasti vahvistanut joukkojaan ja varusteluaan 

Syyriassa ja Palestiinassa, mikä merkinnee sitä, että se odot 

taa jotakin tällä suunnalla tapa tuvaksi tai ainakin valmistau-

v.PAPEN 'in saanen t a va t a l ähi ä ivinä hänen huomenna alattuaan 

"AKELUOH"E: " ..... uohJ_II.ja: 
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t uu kaiken va r alta . Hän ei kuitenkaan halunnut l ähemmin sy

ventyä kysymykse en, mitä engl antilaisten vo i daan katsoa pelkää

vän , huonautta en v a in , e ttei Saksan sodan johdon suunni telmis t a , 

jotka pi t källä t äht äimellä jo on valmi stettu ennen hyökkäystä 

Venäjäll e , kell ään ole mi tää n tietoa . Hän pi ti kui t enkin epä

tOdennäköisenä , ett ä saksalaiset I r an 'in j a Irak 'in kautta 

yrittä isivä t hyökätä Engl annin asemia vastaan Val imerellä, 

ka ma t ka on pi tkä ja kul j etusvaikeude t suuret. Toiselt a puolen 

ei hän uskonut, ett.. en l antilai set asetta isivat , a inakaan sa-

notta vammassa mä "" r in , elävää voimaa ncuvostolaiste n aVUksi Kau-

kasian öl jylähteiden puolustamiseksi. Hän näytti myö s 

t ä mie l tä , että Venä jä n t aistel un pää t y ttyä , mikä v i elä v ie 

aikaa, Saksa, sodan ra t kaisua t avotellen, tulee k iinni ttämään 

päähuomionsa Englannin lyömiseen sen omalla mantereella, va r au-

tuen koko ajan kui tenkin huomautuksella, ette i Saksan suunni

t elmia tunneta • 

T[män keskustelun ohella tuli myöskin puhe lehtitiedois

ta, että Ita lian a ikomuksena olisi siirtää Bulgarian myötävai

kutuksella osia sota laivastostaan Mustalle mere lle. Hän vä itti 

kaikki tällai set tiedot neuvostolais-englantilaiseksi keksinnöksi, 

jonka tarkoituksena ilmeisesti on vain levottomuuden aiheuttami-

nen Turkissa. Sitä paitsi huomautti hän ei Turkki 

läpikulkua ~ .~llimaan, yhtä vähän, kuin Neuvostoliiton Mustan me--ren laivaston siirtoa sieltä muualle. 

Turkki seuraa l ausui hän vielä mitä suurimmalla 

mielenkiinnolla Saksan voitollista taistelua idässä eikä parem--paa toivo, kuin että neuvostovalta, joka Turkillekin kaiken 

diplomaattisen kaunistelun alla on ollut painajainen, nyt 10-
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pullise s ti sortuu. Tässä hän epäilemättä on oikeassa. 

Suomen t ai stelusta käytti hän mitä ihailevimpia sano-

ja. 

Keskustelust a TELEr,:AQ.UEn kanssa ei ole muuta maini tta

vaa , kuin että hän kertoi Neuvostoliiton agenttien Bulgarias-s a olevan eri ttäin toi meliaita ja koettavan aikaansaada maaS-

sa levottomuuksia . 
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Ira n 'in a l i stumisesta englantilais- neuvostola isen painos-

tuksen edessä olen sieltä nyttemmin tänne saapuneilta s aksa

laisilta ja ital i a l ai silta diplomaateilta saanut joukon lisä

tietoja . 'l'iedoitan niistä varautuen , koska ajatus on l ähellä, 

että heidän kertomans a ei kokemustensa jOhdosta ole täysin 

objektiivista . Er äi ssä suh teissa käy se kuitenkin yhteen sen 

ka nssa , mitä oman kokemukseni perustee l l a olen ajatellut ti

lantees t a I r an ' issa j a sen mahdollisuuksista vas t a rin t aan . 

Heidän vä itteidensä mukaan oli v a t I r an ' in silloinen hal-

litus ja sotilasjohto pää t täväisesti maan koskema ttomuuden puo-

lustamisen kannalla . itään muuta mahdoll isuutta ei aja t e ltu-

kaan, mistä myös johtui hallituksen Engl annille ja r euvosto

liitolle an tamien va stausnoottien torjuva sävy. Sotilasjohto 

oli vakuutettu siitä , että Iran pystyisi menestyksellisesti 

puolustautumaan, ainakin huomat tavan trrftä voi-

mia vastaan, jotka Englanti ja Neuvostoliitto voisiva t sitä 

vastaan nykyisissä olosuhteissa asettaa. hämmästys oli senvuok

si suuri, kun SHAHINSHAH ilmoitti katsovansa va sta rinnan toi-

vottomaksi ja määräsi armeijan siitä luopumaan. Kertojani 

~----------------tävät dramaattisia kohtauksia sattuneen kork eampien upseerien 
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ja Shah ' in välillä , joissa ensinmainitut m. m. olivat r epineet 

irti olka l appunsa ja muut a rvonme rkkinsä he i ttä en ne Shah ' in 

eteen. 

Silloisen hallituksen j a armei jan kä s_tys on , kuten 

tietenkin kertojainikin , että Shah on pettänyt maan pelas

taakseen nuomattavan oma isuutensa ulkomail l a . Sota olisi to-

dennäköisesti a iheuttanut sen t akavarikoi isen , koska se on 

sijoitettu anglosaks isiin t a i niiden määräysvallan a l ais iin 

maihin . 'läsmällisempiä tietoja t ä ssä suhteessa en eil t ä saa

nut. 

Shah ' in anne ttua k" skyn va sta ri nnan lopett ami sesta oli 

myöhä istä enää jä rje s t ää s i tä va llankaappaus einoin . Yleinen 

tyytymättömyys, joka viime ai oina va i n on kasv nut neuvosto

joukko j en r yhdytty" pohjois- Iran ' issa avoimesti maan bolshe

vi8oimi s een, pakoitti Shah 'in s i t~en luopumaan val l a sta kruu

nunprinssin hyvä ksi t i Kaikesta tästä j c t~~ , että englanti

laiseneuvostolaineu valtaus on I r an'issa vihattu • 

Kerron kuulemiani ja li sään vielä, että varsinkin sak

salaisten kohtelu ma tkan varrella Teheran'ista Turkkiin 

menomaan r a j alla on ollut jotaki n ennen kuulunatonta . 

kaasi ryös t ettiin. Paikalla oleva bolshevistinen naiskome nnus 

kunta riisui kaikki naiset alasti ja päälleenpukie ssaan sai

vat he v a i n otta a jotakin kevyttä ylleen rajan yli vietä 

väksi. Alusvaatteet hävisivä t. Minulle on kerrottu t äst" yh

denmukaisesti ni in hyvin saksalaiselta, kuin italialaiselta 

holta jotka viimemaini tut eivä t joutuneet yllä selostetun 

brutaalin kohtelun a laisiksi joten jotakin perää siinä täy-

+1 
Täällä vä itetään englantilaisten tässä suhteessa painosta-

neen. 
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Se li tykse~ olen turkkila isella t aholla kuul l ut 

e ttä Kot imaaha n palaavat neuvostola iset ol i siva t 

va rtija i n taholta tulleet Jugoslavia ssa pahoi np i -

ainakin eritt" in töykeä sti kohdelluiksi. 
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Tilant eesta reikassa . Asia: 

Olen t a v nnut t ä"llä pari nuomatt a vaa kreikkalaista , n im. 

ent . hlinisteri .~LIS 'en ja enraal i PEPPAS ' in , jotka 

ova t s aapuneet Turkkiin j ä rjestämään l ähinnä elintarveavustusta 

Y~e ikalle . Kun pidä n ~ahdolli sena , e ttä kinisteriö ei nykyään 

saa suorana isia tietoja Kreikasta , katson olevan syytä tiedoit

t aa , mitä he kertoi vat tilantees t a siell ä . 

Sivuutan t ä llöIn elinta rvepuolen , kos ka yleisemminkin tun

net tua lienee , e ttä tilanne s i ellä t ä s sä suhteessa on nälänhä-

dän rajoilla . Poliittisessa suhteessa ansaitsee seuraav ma init-

semista : Kreikan va s tari nnan murtuessa saksalaisten joukkojen tun

keutuessa ma~~an oli mieliala Kreikassa sellainen, että s ponta-

4t nisesti pidettiin turva llisempana kaikessa kääntyä s aksalai sten 

puoleen , kuin i t a lialaisten . Tämä mielia la sai tosin pahan ko

lauksen s aksalaisten t ai etupäässä saksalaisten tyhj enne ttyä 

käytännöllisesti otta en kaikista elinta r peista , mutta va ltauksen 

jatkuessa on t ä stä huol imatta t ehty se toteamus, että 

set valtausvira noma iset ovat korrek timpia, kuin italialaiset . Sak

salaisilla ei tosin ole ulkonaisesti suurta osuutta maan va l-

t aushallinnossa, heillä on Pirewcsen ja Salonikin satamat ja 

Ateenan sotilaskomendatuuri, italialaisilla kaikki muu, mutta t ä s-
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tä huolimatta on saksalaisilla huomattavan pal jon sanomista 

a siainhoidossa . anner- Kreikassa on tilanne nykyään rauhalli -

nen. Sensijaan jatkuu s issijoukkojen va sta rinta Kreetan vuo-

ristoseuduissa . då r jettömästi huomauttivat he 

t e l u on toivo t onta j a repressaliot a.nkara t . 

Krei ' an nykyinen halli t us on v el t au smaiden asettama 

eikä s i l r v·· e stön keskuudessa ole mi t ään a rvova ltaa . Kui 

t enkin koet t a a se te dä , mi t ä nykyisissä olosuhteissa t ah-

t ä vissä on , väestön autt amiseksi. 'yös s e avus tus t oi minta , 

jota mainits~mani herra t ova t t ää U" j ä rjesti:>" ssä , t a ahtuu 

halli tuks en myö t " vaikutuksella ja on sille saatu myös pako

lai shalli t uks en , s amoin kuin Englannin , Saksan ja i t a l ian 

suos t umus . 

' aini t s en l i sAksi, että turkkilaiselt a , tilannetta 

re i kassa t un t eva lta t aholta olen kuul u t, että kuninkaan 

pa on jä l keen ol is i vä e s t ön mi e l iala Kr eikassa muuttunut 

r a tkaisevasti kun ingc sva s taiseksi. Kuninkaan paluuta engl an

tilaistenkin voitta essa pidetään tämän vuoks i epä todennäköi

senä . Jos Kr eikan kansa joskus sodan pää t yttyä v i elä saa 

vapaasti l ausua mielensä, on yleensä mona r k istinen hall i tus-

muoto Kre i kassa väitetään tällä t aholla tuomi ttu. 
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Asia: eskuste lu v . PAPEN ' in kan ssa . 

Saih t änään t ava t a suurl~hetti lä s v . P~T ' in hänen pa

l a ttuaan .tnkar a sta . Se tapa~tui kui tenkin lotmaskutsun yh t ey 

de ss" hänen luonaan , joten keskustelu j"i l yhyemmäksi , kuin 

ol isin toivonut. 

Ti lan t eesta Turkissa kertoi hän suurin piirtein otta en 

yhtäpitävä s ti suurlä hettilä s PEPPOn kan ssa . (Kts . r ap . No 70) . 

tiänkin oli sitä mieltä , e tt.. Turkin hallitus aikoo johdonmu 

kaises ti j a pää ttäväisesti edelleen jatkaa ny' yis t ä t a sapaino

politiikkaans a . 'l 'ämä ll mukaisesti ei se tule sall imaan sotaa

kä yvien v ltain sota l aivo jen , yht·· vähän aks eliva ltojen , kui n 

neuvostola is-engl antilaisten l äpikulkua salmien kautt a . Sensijaan 

• on kauppalai vojen läpikulku vapa a , sikä li kuin ne uskaltava t 

1.1usta lle me r elle l ähteä, mistä etupäässä on kys ymys, 'furkkiin 

on tosin ä s kettä in saapunut ja tänne j äänyt kaksi engl nti

l aista vedena laista, mutta ne ova t Turkin jo aikoja sitten 

Englannista tilaamia, j osk in nyt va sta toimite ttu ja . 

Taistelusta idässä lausui hän Saksan Päämajassa, missä 

hän ä skeisellä Berlinin matkallaan oli t a vannut . m. HITLER'in, 

v. RIBBENTROPP'in ja v. BR;.UCtil 'lSCH'in, laskettavan, että r a tkai

su t apahtuu viimeistää n 15 pä ivään marra skuuta mennessä. tlän ei 

.JAKELUOH.JE: 

............................ ~~!~.~.~.!?:~.~.~ ..... ... ............................ . 

.... A .. 

.J"'e'uohjeMa'leja I 

T ... ' ....... 
T"""- ja '1eIkaI ................ "' ........... ... 
lIu ... ~t~ • 
EI u"~"", mutte ulle ... , .. wnk ...... II" tIedoI

tuk ...... 



• 

- 2 -

l" heromin selittänyt, mit" hän r a t kaisu lla t arkoittaa , I:J.utta pi 

dän todennäköisenä hänen tarkoittaneen jul' isuudessakin esit t 

t y r Saksan l ähim i ä sodanpäämääri" i t l rintamalla . Pitemmälle 

ka t soen on v" 1t t" " tön tå. sanoi hän että nykyinen tais -

telu Teuvostoliittoa vastaan johtaa sii en , että Europanpuolei 

nen Venäjä , mikä hallitus järjestelmä , kommunistista lukuUilotta

matta , siell" muodostetaankin , on valmis ja pystyvä solidaa-

riseen y.t eistoimintaan muun Europan kanssa • 

Lyhyesti tuli puhee si myös Ruotsin asenne nykyisessä 

sodassa . Hän ei salannut kä sitystään , jonka jo tosin tunsin 

entuudestaankin , että Ruotsin oma.suma itsekäs , 0 ah vä inen ja 

lyhytnäköinen suhtautuminen nyky isen 5 0 en nostaoiin kansainvä 

lisiin probleemeihin tulee kostamaan itsensä .+ ) Suomesta ja Suo

men arme i jas t a lilin samassa yhteydessä lausui ::1i t" 

sanoja , tehostaen sitä Päämajassa kuulemallaan , että Saks'lll ar-

mei ja, jonka sotilaskunto ei r t ä toivoI:J.iselle Sijaa , tekee kunniaa 

Suomen armeijalle. 

• Saksalais-turkkilais ia, Saksan t aholta to)t. v. eLODIUS' en 

johdolla käytyjä kaupall i sia neuvotteluja ennätimme vain lyhyesti 

kosketella. v. Papen ilmoitti neuvottelujen sujuneen hyvin ja johta

neen sop' ukseen, joka l ähipäivinä allekirjoi t etaan. Kun muilta ta

hoilta olen asiasta saanut vth4n t a r kempia tietoja, tiedoitan 

t ä reportis". 1l.1~-~.u.... 
+} 

~ivumenben mainitsen tässä yhteydessä, että lUotsin nykyinen lä
hettiläs, ~nisteri MQg~G. vastak~taBa aikaisemmalle asiainhoita
jalle TH~G'ille, näyttää olevan jotenkin voimakkaasti englanti
laisorientpi tu, joskaan hän ei sitä erikoisemmin esilletuo. Suomen 
sodanpäämääriä hän ilmeisesti ei ha1l!§ ymmärtää, johtuneeko se sit
ten yllämainitusta seikasta vai eräillä tahoilla Ruotsissa vallAtse
vasta, kateuden sekaisesta pelosta , että "Pikku atti" alkaa kasvaa 
ja voimistua enemmän, kuin "lson Matin" kannalta olisi toivottavaa. 
Kesklnälset suhteemme ovat tästä huolimatta ml .. t joskin 
koskettelemanl selkka jossakin määrin häirltsee avointa keskustelua. 
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Pari s sa ede l lisessä r aportissani olen esiintuonut käsi 

tyk sen , e ttä niin hyvin Englannin , kuin aks olival t a jen t aholta 

ei t ä llä haavaa viral l isesti koet eta jä rkyttää Turkin halli

t uksen nykyis t ä , t a sapainopol itiikan ylläpitämistä t arkoittavaa 

asennetta . Miten kauvan t ämä tilann e j a tkuu, on e ri kysYIDYs. 

Kulissien t akana kummallaki n puol en t apahtuu kui tenkin yht ä ja 

to i sta , josta va r autuen alempana tiedoitan : 

Engl annin toiminnasta t ä ssä suhteess~ olen saanut seu- · 

r aavia hajatietoja : 

1. Tänne on saapunut eräs engl an tilainen , kuus ihenkinen 

l aiva stokomissiooni , jonka johdossa vä ite t ään ol evan kaks i 

r aalinarvoista upseeria . Se on siviilinä oleskellut Istanbul 'is-

sa jo parin v iikon ajan . Oleskelun t a rkoituksesta en kuiten-

kaan ole kuullut, muuta kuin arvail'tja . Mainittujen herrojen 

saapuminen t änne lien ee tosi a sia, minkä vuoksi minua ihmetyt

tää se, e ttä yhtä vähän v. PAPEN, kuin PEPPO myönsivät kes

kusteluissani ä s kettäin heidän kan ssaan tietä vänsä mitään koko -asiasta. 

2. v. Papen sanoi minulle keSkust elussa , josta tiedoi

tin edelli sessä r aportissani, että Turkki sallii Montreaux 'n 
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sopimuksen mukais esti kauppal a i vo jen l äp i kulun Dardanellein 

salmi en kautt a . En tiedä oliko hän t ä llöin tie t oinen siitä , 

e ttä Engl anti nykyään toimi tta a so t a t a r peita Neuvostoliitolle 

kaupp a l a ivoja käyttäen myös s a l mi en kautta . Vi ime päivinä on 

salmien kautta kul kenut ai~akin kolme laivaa euvostoliitolle 

osoi tetussa S otat3rvela s t issa . Ti etoni on t;a juri ;:Vi i t asel t a • 

3 . Olen saanut e r ään tiedon l ähteen maini tsemi ne n 

ei k iinnosta et t ä en lant lais - neuvostola isella t aholla ny-

kyään käy t äisiin neuvott e l uj a IUr kin kanssa Neuvo s t ol iton r.~us-

t a n me r e n 1 ivas to ainaki n e r äiden osi en myynnistä Tur kille, 

sii ·· t C.t-.auksessa e t t ä ni i den asema !ustan me r en pohjoisr an-

nalla tulis i kes t··mä t t ömäksi. Finansseerauks e n hoi t is i Engla n-

ti. % ska ~t yks1köt upo t ttai siin. En toista iseksi ole saa-

nut t Eih·· n kuul e a ani vahvistusta , mutta t ahdon siitä kuitenk in 

mainita. 

Saksal~isel1a t aholla ei tietenkä ··n myö s kään olla oltu 

toimettomina . He idän t oi min t ans a t ähdännee t·· l1·· he t kellä 

pää ssä siihen , että Turkin joht av t iirit t uli s ivat vakuute -

t u i ksi Sak s an lopull i sesta voitosta nykyisessä SOdassa. Tältä 

nåkökulmalta ka tselen seuraavaa : 

1. Täällä on kä ynyt , kuten valmis t a vasti s lasäCkötin, 

Saksan arme i jan pä ämajoitusmestari , .en raali 1ATZKY. Kysymys 

ei tietenkään ole majoitusasioista , vaan lienee hänen matkan-

sa aiheena yhteydensaanti arshalkka CAKMAK ' iin , j onka kanssa 

hän maailmansodan ajoilta on läheinen tuttava. Kuten niin hy

vin diplomaattikunnan, kuin turkkilaisten taholta yhdenmukai

sesti väitetään määrää Marshalkka kaksin Presidentin kanssa 
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nykyään Turkin ulko olitiikan . oht auksella , Jes 88 ~ete~'~ 

voi va staisuuCeen nähden olla me rkitystä , koska Karshalkan , 

ollen t i etenkin ensi kädessä turkkilainen patriootti , väite -

t···· allistu van Saksaan p" i n , Presidentin taas henkilökoh-

ta i sesti tuntiessa myöt " tuntoa anglosaksien suuntaan . Keskus

t e luissa }"arshalkan k ssa lienee Kenr . L!atzky m. m. i lmoi tta

nut saksalaisten olevan Kaukasiassa ennen t a lven tuloa • 

2 . Saksan sotilas johto on kutsunut k olme verra tta in 

huomatta vaa turkkilaista ke raalia tutustumaan tilanteeseen 

itä rintamalla , nim . Kenr . ARI FU T ' in, sotakorke koulun joht a 

jan , HUSSEIN ERKl ~T 'in , eläkkeellä olevan kenraalin , eräi 

den 'furkin lehtien sotilaallisen avusta jan ja Ken r . ALI FUAT 

CEBESOY ' n , nykyisen halli tuksen j·'senen . Matkalle l ä dettänee 

l ähip': i vinä • 
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........................... kaul?~~~~si s t a neuvotteluista . 

Kuten tunne ttua, on Ankara ssa kuukauden päivät käyty 

neuvotteluja uudeata kauppasopimuksesta Turkin ja Saksan vä

lillä . l euvotteluja on Saksan t aholta joht anut toh tori v. 

CLODIUS j a Turkin Suurlä hettiläs k]l~~COULU . reuvottelut lie-

nevät jo joht aneet tulok seen , niin että allek irjoituksen odo-

tetaan t apa htuvan näin" päivinä . 

Olen usealta t ahl!llta kuullut, ett.. sop i muksen merkitys-
\1 

tä on pidettävä enemmä n poliittisena , koska sen kaupalli sen ~ 

toteuttamisen tiellä on paljon va i keuksia . 'llissä suhteessa 

huomautti Suurlähettiläs PEPPO minulle, että sopimuksella ei 

liene va rsin suurta käytännöllistä merkitys t ä , niin kauva n 

kuin kuljetusva ikeudet maiden vä lillä ova t niin huomattava t, 

kuin ne nykyään ova t . Lisäksi tulee, että kummallakaan maal

la ei nykyä än ole useita sellaisia t a rvikkeita myytävänä, 

joi t a toinen mieluimmin haluaisi. Saksa osta isi Turkista ker

naasti elintarpeita ja raakaaineita, mutta näyttää siltä, et

tä se vain varsin rajoitetussa määrässä voi niitä saada. 

Turkin syömäviljasato on tänä vuonna tullut huono, niin että 

on kysymyksenalaista, voiko Turkki tällä vientikaudella viljaa 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

118.: A" 

J .... uohJ_II.ja. 

T .......... . 
T ... II_ ja , ...... , ......... mln ........ ... 
EI u"' ............ aen tledoltu .... 1n. 
EI ... ---...... .... n. mutta u"' ....................... . ......... 
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e nsinkään maasta viedä , a inanaan e i sanottavi a mää riä . Raaka-

a ineista on Saksaa nä iss neuvot t e l uis s a e r i ko sesti ki i nnos-

t anut kromL Mi nisteri rELEI.:Al UE ke r toi tässä kysymykses sä 

e si int ynei stä va i keuks i sta seuraava a : '!'urkkilais- engl an tila i n en 

kromisopimus , joka tehtiin vi isi vuotta sit t en , s iis jo 

nen sotaa , IJ:enee umpeen 1/1 1942 . Os a l lisena s iinä on 

per in ollut myö s Rans ka . Sopimukseen s isä l t yy kuitenkin 

t a , jonka mukaan os t a j amaa t ova t oikeute t ut j a tkamaan sop i -

muksen voimassa ol oa vielä vuodella , jos s itä haluavat . Tä -

hän k l ausuliin ova t engl anti l a i s e t v edonne et s aksalai s ten 

yr i tt·· e s s ·· s aada kauppasopimukses s a ensi vuoden a lusta a ina

kin osaa Turk in kromituot annos t a itsel l e en . Vi ime ks imainittu-

jen t aholt on t ä l l ·· in e s i i n t uotu , e t t a Rans kan osuus han-

kinnasta on nyttemmin tul lut vapaaksi j a siis käytet ··vi ssä 

hank i n taan Sak sa l l e, mi kä kui tenkaan ei vas t aa eng l an t i lais 

t a tul kintaa , jonka mukaan Ranskan oikeude t ov~ ~ 

ses t i s iirtyneet to i s elle s opimuskumppanilIe , 

tää siltä , e ttä Turkki on , ainakin pääasiassa . hyväksynyt 

engl ant ila isen t ulk innan . Yllä ol evan sel ostuksen olen toden

~ut pääpii r t eissään o i ke aks i myös keskusteluissa ni 

t en kanssa . 

Muita Turkin tuottamia miner aal eja sen s i j aan s i sä l

t yy sopimukseen . Tä r ke immät Tur kin os t ot Saks a lta taas 

t ä vä t r auta tie- j a r ai tioti eka lustoa . konei t a j a 

11a. 

Sopimuksen yk s i t yisk ohdat, s iihen ehkä l ii t tyvi ä 

sia pöytäkirjoja lukuunottamatta . saa tettanee j ulki suuteen al-
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1ekirjoituksen tapa . duttua . llilGli kauppava hdon volyymi siinä 

huo:natta vammin nousisi ny cyise t ä , on syytä suhtautua sUhen 

v~r~ tuen , koska kä ytä nnölli se t tosi eiat viitt~avet siihen, 

ette i maiden v"lis n ka pp:lV ~ ' hdon tuntuvc.nnna11a lisäämi se1-

1e nykyä"n ole edellytyksi" . 

10/ 10- 41 . 'Iämän aamun lehdet i lmoitta va t sopim :sen allekir

j oit~~sen t apahtuneen eilen . Sopimuksen volyymi on 100 mi1j . 

T. p . LäheJ:lpl ä yksitliskoht ei vielä ole laskettu j~lkisuu-

teen . .1ai n i t sen kui tenkin kuul1eeni l?ä.äkonsulil t amme kromista 

sovitun siten , e tt" sitä luovuteta an Sakse.11e v . 1942 päätyt -

tyä . 'J.äs tä j ohtuisi lähiJ1..n" sopim s en voimassaolon pi:ientä -

minen j a t kuma ko e kuuk~utt& v . 1943. Saksa l a isella t ehol-

1a olt",,':'siin t "hänkin tulokseen ty tyvä isiä , koska se rik-

koo Eng l annin t ä " nasti sen kromimono 0 in _ r ki s a o Luovute t -

t avia m.1i.ä r F n ei tuntenut . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

!lo 494/178. Azlkar&aaa, 21 plUvADI. lokalgnlt-& lMl. 

"'PNP ;1, ,pr"egp'p 



A lf .~. :A: . R ... ~.......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

::::1:::.:' "" .H~kaH kuuta l •.... ~ .. /OJ" ~01.J, <II 
rr/l~1 

As i a : .Ttpliia Ja . ~ai)&Hndl} ....... m. 

........... ......... edutlnsto1en yål1sistJL . __ _ ( J y 
.... ............. :" !!bteist,a MkeraMi . ........... _ 

Tapasin joitakin päivU aitten 'l'anskan tlkäU.1sen aaia1D.-

• hoitajan FIlIIS' in, joka aik.oinaan on ollut lIh.t.w.t8aihteer1nl. 

• 

Suomesaa1tin. !iän kertoi aeuraavaa: 

Saksalaisten vallattua Tanskan ovat sen ja Englannin vä

liset suhteet olleet epAlllU.rU.et. Viralliset diplomatiaet auh

teet ovat olleet katkermeita, mutta Englanti on lruitClldn sal

linut Tanskan hallituksen 4p ävirallisesti ed1st.al1 tua Lontooaaa. 

TMl.lA aiheutti va1. tau. m;ye. virallisten auhteiden katlte.ie,n, 

JOKin ;ykli! t.;r1eluontoinen kans~ vi,lA jonkin aikaa ja~ 

kai. Lopulta sekin katkesi. Suurllhettiläa m:nBSSEN on lruitC9 

kin "riis' in eri tUa.isuuksiaea hän,t tavatessaan terveh~ 

ollut yatävUl1nSlltin. 

YllAaelostettuun katsoen häntä joasakin mUrin oudolcautti, 

että 1t.8In loppupuolella .rä. Knglannin ambaB.ad.1n virka ... tu

li hAn.n luoItseen viralliai.aa. uioi.... TImAn vuolIIi ja _

tenltto .. lvittllk ... n Taoskan uenn.tta tavi hIn aitten Bug __ 

.. niin puheilla, jolloin aiheutan •• aaa. pltk1bJr8... kealtuateluaaa 

hh .... ..litti TanaJcan ltataot.an olevana aakaalai ... ta ~_ 

tauk ... ta ja MIl aih.utt.amaata pakkotJ.lm te .. ta huoliJlatta pao-

!u •• tOll ... Iklmalh oli hIn kuit.cltin suoraan ilIIoittaDut.. 

JAKELUOHJE : 

......... u .......... .. tm"'j:;.tHiiiä .~. ............. ..... .. .. .. .. .. .. . 

WI: A'. 

JakeluohJ.m.lI.j. : 

T.""lIInen. 
T.".lIInen j. 11.11<.1 mlnl.t .... OIl •• 
EI ulko ..... edu.tukaen tledoltukailn. 
EI ulkomaaedu.tuh.n. mutta ulko .. I.lnmlnlet .... an tledol. 

tukaIIn. 



saaneensa bal.li tulesel taan ohJ een pi tu. ~llA .,,1& suhte1 ta 

san ambaasad1in. Hugessen naytti swrin 

~ten Fr1is sanoi - olleen keskustelusta t.yytyväinen. vihan ta

aAn Jälkeen pndettiin hänet rouvineen lounaalla !iuges&en'ien 

luo. 

Fri1s ei halunnut laus\l& varmaa ltAsitTst& aiita, olisi

ko Rugesaen saanut Lontoosta ohje ita. DlUUttuneeseen auht.autwRi-

• seensa, IIlUtta piti aitä epätodennAld5isenA. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

o 507/181. anka r a s sa , 25 päivänä lokakuuta 1941 • 

Lähetystö kunnioit t aon lähettää oboenl i i -

tettyinä 6 kappaletta ~nkaran - l ähetyst ön r ap ort

ti : 0 77 

esknste1uata ~ergti 

TAT.Dll.SH1n kanua • 

Ministeri. 
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.. N .l{.Jo. lLA. .. . SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

RAPORTTI n: 0 ... 7.1 .•.... 

....• nkara ... .... ssa 20.. p: nä ...... lo.ka. ....... kuuta 19 .. ~l.E '(1 

Asia : ~eakuatolu.ta Everati 

...... ;rA:: . .. ~. ~~~=sH!:::.:n:......ka=..;n_.;,;:;_~ • ......... _ ........ _ ...... . 

Tapasin tänään Japanin t!!.källli son aotilaaasiamioben, 

tl TATEl:SH!n. IUn låJuri nln m, Joka myöa oli aapuvilla, 

teki hänelle suoran Jr.y symyka en , aikooko Japani tilaisuuden nyt 

tarjoutue.aa hyökätä Siperiaan, vaatasi hän odottamattoman avo

mioliaest i hyökkliykaen olevan valmistoilla, mutta t~paL tuV&n 

dennäköiseati va sta lIIIlutaz:an kD.u kauden kD.luttua. HAn llahl 

tenkin, että Japanin vihollinon no 1 01 ol~ Neuvoatoliitto, 

vaan lmglanti, minkä vaokai hyi:lkkäykaellä Siperiaan oli.i ~in 

tOiaaijainen lnonne. Hän kertoi l i aäkai Japanilla olevan Jouk

koja jo ...iyt l.it.ndahulmoa... n. 1 milj. miestä., IIBndahukuolaiaia 

joukkoja lukD.unottaaatta. l1ouvoatola1aet voiaat Kenra.ali STERN 'in 

johdo.aa arvioi hä~ . • 30 divisi ~ cnakai.x) 

Puheekai tuli my öa aotilaallinon tilanne Läheiseaaä tdAa

aä. Hän piti täs.ä aubteeaaa todennäki:lislnä tietotoimistojen 

x) 
Keatnatellea .. ni jälkeenp!1n ~juri Wiitaaon kan ... aaiaata väi t. 

ti hän ~toiahin ehkä tarkoitukaelliaesti l iioitelleen niin hyvin 
japanilaiaten Joukkojen, knin ~äljellä olevi en neuvoetolaiaten dl
viaioonien mä!!rää bUkaiaea .. Idänl. Japani voi kuitenkin ai .. li
sätä JOUkkOjaan MandahUkno ... , Jota ~aatoin l18UToatoliiton lienee 
mahdotonta vahviataa omiaan ainakaan kOUluutetuilla voimilla al11' 
tahOlla. 

JAKELUOHJE : 

RI: "" 

Jakeluohjemaneja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIolkoi ......... mlnloterl6ne. 
EI ulkomaaeduatukoen tledoitukalln. 
Ei ulkomaaeduatukoen. mutta ulkoaaialnmlnlateriOn tledol

tukaIIn. 
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ja leht i en levittämiä tietOja, että Xenr • . VELL'111a 01i.1 ko

me nnossaan n. 1 milj,. miehen armeija, etupääaaä tai miltei yk

sinomaan knit enkin int ialaisi~ joukkoja. ~ äistä Olisi Iran'iin 

viety vain noi n di visioonan verran. ~rak'ista tulleita eng. 

la.ntilaisia. joukkoja Ira n'issa olisi jo v " en netty. .loton 

siellä kaiko n kaikkiaan t ällä hetkellä todennäköisesti on kol

me d i visioona.a. lra k 'iaa& Olisi englantilaisia joukkoja tämän 

lisäksi 5 Ei 6 divisioonaa. ölyyria Olisi j ä tetty etupääaaä 

de Ga.UL .IlN joukkojen valvontaan. lliii t ä arvioi hän eioll ä Ole .. 

van n. 20 .uUO miestä. PIHioa& Palestiinaesa olleiata Eln glan"1. -

laisista joukoista olisi tlUlä hetkellä palautettu 

Siellä olevat ongla tflaiset voimat arvioi hän 14 å 15 di .. 

visioonak.i. 

Jo. ylläaolostotua&a, mikäli se kOskee engl~tilai.ten 

voimi en vähentämistä 1evantin tIILi •• , mikä ei vastaa mil t a 

tahoil ta aaamiani tietoja. Olisi erää, vii ttai ei se nähd1.k • 

seni siihen, että .ainglanti oi lähiaikoina. Odota o:Jaka,n hyök .. 

kE!,vstä tällä suunIle.Ua, miaaä aillä kaikesta päätt!!.en on oi .. 

kelln, ja aikoo aahdollisesti senvuokai käyttää väliajan uuteen 

hyökkäykseon 1'0hjois .. jj,frika..... mi .. ä tUa1euuden tällä het_l. ----,-..,-
111. ' luUliai OleTan hOUknttoleTftn 3akan vietyl curimuan oun 

~ qukOiat~D ai 01 t§. P oia. 

~ton ylläoleTaata jo käy aelville. haluan V&~~utua 

.ivorati Tt.toiahil ta lal11l.eaaani nähden. III1tta olon Imitenkin 

katsonut aiheelliseltai aiitä tiedoittaa. 
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VIITTAUS : ........ ....... D. U . M . ... ... . I .. ... ... ..... . 19 ........ . 

ASIA: . Raportit n: ot 78 ja 79 . .......... m .. m" •• "." • • 

H': A" 

Lähetystö kunnioittaen lähettää tämän mukana 

UQkoasiainministeriölle raporttinsa 

x.:n 78 "Ajatuksia Turkissa neuvosto.iär,j eatelmän 
II 

"potentiaaleista" ja 

No:n 79 "Tasavallan Presidentin puheesta Suuren 

Assemblean avajaisissa. " 

molemmat 6 kappaleena. 

Ministeri tl.14-/tJi-. 
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Asia: Ajatuksia Turkissa neu-... _ 

.xostojärjesteJmSp "potentiapJeistau • 

Taistelu idässä on nyt ratkaisevassa vaiheessaan. 

Sitä seurataan Turkissa, kuten muuallakin, mi tä suurimmal-

la jännityksellä. ::iuurin piirtein ottaen toivotaan täällä 

yksimielisesti nyttammin, että taistelu päättyisi neuvostoval

lan ja systeemin lopulliseen tuhoon, mutta siitä ei 

seksi julkisuudessa puhuta eikä siitä ilmeisesti kaikilla 

tahoilla olla täysin vakuutettujakaan. Ajatukset, joita 

turkkilaisella taholla neuvostoregimen "potentiaale ista" kuu

lee, eivät meille ole uusia, mutta ansainnevat ne kuiten

kin turkkilaisina maininnan. 

Minulle on huolQQutettu - käsitys, mikä nyttenmin 

on yleinen muuallakin - että Suomen talvisota antoi vää

rän kuvan Neuvostoliiton sotilaallisesta valmistelusta ja 

voimasta. Epäilemättä oli se jo silloin tlysin valmistau

tunut astumaan nayttäm1511e, kun aen valitsema hetki olia! 

tullut. Suomen talvisota, kuten sen,jälkeiset sotatapahtllUt 

muutenkin, 'lUltoivat a!Ue sitäpaitsi kOkemuksia, joita se 

välia1kana on koettanut kiyttU hYväkseen puna-armeijan 

varustelusaa havaittujen heikkouksiaD ja puutteellisuuksien 

JAKELUOHJE : 

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

U.': A t . 

JakeluohJemaneJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal . . . mlnlaterlllne. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoitukaUn. 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaalainmlnlaterllln tledol

tukaUn. 



• 

• 

_ e _ 

korjaamiseksi. Saksan ja Neuvostoliiton välinEn jätti

läsikamppailu on kuitenkin vasta täysin paljastanut 

viimeksimainitun valtavan aotilaallisen valmistelun ja 

sen varustelun jättiläismäiset mittasuhteet. Puna-armei

jalta itArintama1l.a vallatun ja hävitetyn sotamateriaa

lin luvut osoittavat, että kaikkien maiden 8Otilaajoh

dotkin ovat olleet tämän varustelun laajuudes1a tietä

mätUlmiä • 

Tällä se:ikål.la, puhuttaesaa neuvostojärjestelmän 

"potentiaale:is tali, ei kuitenkaan enää ole airakaan pit

kiksi ajoiksi suurempaa merkitystä, koska tämä materiaa

, i on nyttelllllin suurimnalta osalta tuhottu. Sensijaan 

toinen neuvostojärjeatelmän "potentiaaleista", joista tääl

lä kuulee puhuttavan, nim. joukkojen mOraali, jos se täy

tyy ymmärtää ilmauksekai väesUln yleisestä mentalitee

t:iista, on edelleen jäljellä. Huomautetaan, että bolahe

vistinen vaara ei sujnkaan sillä ole torjuttu, että sen 

valtiollinen Johto karkoitetaan sanottakoonpa Siperiaan. 

Joa yleensä tällainen Valtiollinen keskus jää Olemaan, 

ei ole odotettavissa, että Venäjäatä irroitettavat alueet, 

muodostettakoonpl niiatä itsenäisiä valtioita tai pro

tektoraatteja, saisivat rauhassa alottaa uutta elämää. 

Päinvastoin on uako tt avaa , että mainittu poli! tt1nen 

koettaisi aaada ja todennäklSisesti aa1sikin niDenomaan 

valtiollisen olemassa olonsa perusteella näiden alueiden 

kommunistiaeeti ja loppuaikoina venäläis-isänmaallisesti

kin kasvatetun nuor~ polven keakuud8s8a otollieen 
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maaperän propagandalleen, joka tekisi naapurisuhteet edel

leenkin hyvin vaikeiksi. TawAn vuoks1. pitäisi bolsheviki

järjestel.mä, nYt kun siihen ehkä on mahdollisuuksia. hä

vittää niin perin juurin. ettei sille jäisi jWelle mi

tään valtiollista olemassaoloa. Useat kuitenkin arvelevat 

tähän tarvittavan Japanin my~tävaikutusta. 

Nämä turkkilaiset ajatukset vastaavat 8uunnilleen 
+) 

omiani. Ceterum censeo • 

+) Väärinkäsitysten välttämisekai li sään, etten tietenkään tarkoita, 
ett\ meidän pitäisi vähillä vo1millamme osallistua tähän. 
Meillä on tarpeeksi bolsheviaain hAvitt4miseaaä niiltä alu
eilta, jotka meitä kiinnostavat. 
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RAPORTTI n:o .... 79.. /15 '}o8 r:; '-II 
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Asia: TasayalJap P.rIiMfmUp .. pu-

he.yta ..... SuurAA .... Al6 emh1 A&A .. . iQr .. -

1 a1SiSM ........................................... m .. .. ............. _ ......... _ 

Kuluvan kuun 1 päivänä tapahtuivat t.UollA Suuren 

Kansalliskokouksen uuden istuatokauden avajai set. Muuta 

kiinnostavaa niissä ei yleensä esi~, kuin Tasavallan 

Presidentin puhe, mikäli se koskettelee ulkopolitiikkaa. 

TällA kertaa se ei sisäl~ mitään uutta siihen, m~tä 

Turkin julkisesta ulkopolitiikasta tällA hetJcelll. "uuten

kin tiedetään, mutta sen vertaaminen edelljs en vuoden 

8a tilaisuudesaa pidettyyn puheeseen antaa aiheen eräisiin 

reunamuistutuksiin. 

Ensiksikin on syytä palauttaa aieliin, että Sak

sasta ei vi:iJDe vuoden puheessa mainittu mitään. Se nä

kyy ainoastaan aotatapahtumien kehitystä koskevan kuvauk

sen taustassa ja silloinkin epäedullisesaa valossa ottaen 

huomioon ett4 Presidentti silloin selvästi lausui julki 

sodan Balkan t iila tunkeutuneen Turkin turvalli8UUavy~

keeaeen. Hän lisäsi, mildl on omansa vahvistamaan puheen 

silloista yksipuolista aävyä: -Nous somme. en tra1n d'en

visager et d"tudier, de concert avec notre alli'e la 

Grande-Bretagne, la aituation qui en ~coule". - TInA 

vuonaa Presidentti puhe •• saan enaiksi kohdistaa .. nan .. 

JAKELUOHJE: Tavallinen. J.kelllohJem.llej. , 

T.valllnen. 

OI: A" 

T.valll ..... j. ""koi ....... mlnllterlOlle. 
EI IIlkomaaeduatultaan tledoltllkalln. 
EI IIlkomaaeduetuk •• n. m"tt. IIlkoaalalnmlnleterllln tIedoI

tultaIIn. 
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Saksaan. HAn kiittää Hitler' iä siitä ymmärtAmyksestä, 

mitä hän BalkanJin tapahtumien kestäessä ja niiden jäl

keen osoitti Turkin ulkopoliittista asennoitumista koh

taan varsinkin osoittaesaaan hAnelle, Presidentille, henki

ltskohtaisen "messagen", jossa hän s 'S' littä ' ' :tks~ ystä

vällisiä tunteita Turkkia kohtaan. Prasidentin vastattua 

samassa sävyssä saatiin sitten aikaan 18 päivänä kesä

kuuta 1941 turkkilais-saksalainen ystävyyssopimus, jota 

n,ttemmin vahvistaa äskettäin solmittu kauppasopimus uu

tena todisteena maiden välillä aikaansaadusta "ystävälli

sestä ja luottamuksellisesta politiikasta". 

Tämän rinnalla tekee Englannille osoitettu kappale 

puheesta kalpeahkon vaikutukBen. Tärkeintä siinä on, että 

hän toistaa vakuutuksen Turkin uskollisuudesta liittoso

pimusta kohtaan. Hän ei kuitenkaal tee aitä niin voi

makkaassa mUOdossa, kuin viime vuonna, jolloin hän m.m. 
\ 

lausui: "En un moment ou l'Angleterre, dans des condi-

tiona difficiles, se trouve engagee dans une heroique 

lutte pour 80n existence, il m'est un devoir de proclamer 

que les liena d'alllance qui nous unissent a elle 80nt 

soUdes et in'branlablea No - Kuita maita ei hän nimeltä 

mainitsekaan. 

Viimeks1mainituaaa suhteessa herättää huomiota

joskaan sitä nykytilanteessa ehkä ei ole syytä ihmetellä 

ettei hAn lauau Ne~.tol1itoata II8JlS8Jcaan. Vii.e vuonna 

varaai hän pitkähktsn kappaleen puheestaan 7stävälllsille 

ja luottamuksellisille suhteille Neuvostoliiton kanssa. 

Verrattaessa tämIn ja viime vuotiata puhetta on 
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vielä syytä ~innittää huomiota erääseen 8eikka81. 

Hän puhuu nytkin Turkin politiikan tarkoituksesta puo

lustaa maan koskemattomuutta, mutta siitä on kokonaan 

poissa 8e: voima ja määrätietoisuus, millä hän lausui 

saman asian viime vuonna, jolloin hänen sanansa kuu

luivat: "Cette attitude de non-belligerence exclut, sana 

exception aucune, l'utilisation de la part dea belli

geranta"t les uns contre les autrea, de notre terri

toire et de noa demaines maritimes et aeriena, et 

continuera a exclure dtune maniere categorique et ab80-

lue tant que nous ne prendron1l paa part a la auerre ." 

Muuta mainittavaa Pre8identin puheen johdosta ei 

ole. 
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14.\0 LruRRaY'n luona. 

kuutona kappa leona • 

lJiniateri. 
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RAPORTT 1 n: 0 ........ s.o .•..... 
........ l'llaU:a ...... ssa .. 4 ... p: nä 

IIY/~03 r;;. , '1/ 
..Jmt.r:ras .. kuuta 19 .. 41.o/t~ Vr 
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Xlivi n eilen täJdl.l llise ~ diplonatila1n n va nhillUl8.ll, Yhdys

valtain suurl ähettilää' ~C ~Yn luona pääasiassa 

eeni hänelle taiatelucme t a rkoituaperiä ja syitä.. miksi emme 

eitä vielä voi 10_ ettaa . Ol in ottanut IllI1kaani !tä-lCa rjal rs n 

kartan. Sit ä silmäillossämme huoma ti n hänelle, e ttä· tiedo.aa_ 

ni ei Ollut oliva t ko hall i tus j~ sodacjohtommo ~o lähemmin 

määritellee~ , mite ra jaa idäea ä t~v ottelemmo. Toi sta ' seksi on 

niiden taholta. tiet ääkseni esiin UOt ll va in t avoi tteenämma, ole-

van, kansalliauuaraJoias~ mahdoll isuuden IllI1kaen pyeuen, ~ada 

Venäjää va staan lyhyempi r~ja l inja ~ ~onka pUOlus tamiseen meil

lä on mahdoll i suuksia. Tällöin näyttäisi luo nnoll i s itn:n3lta_ 

lisäsin että raja lähtisi länisjärveatä ~ärvi.lueiden 

ki Va~koaan moreen. Se vastaa Gunnilloe lIl3ös kanl811isuUI_ 

rajaa. 3anoin vielä uskovani, että tämän linjan 8a&vutettuam_ 

me sota meidän kohd'lt&~ on lopu .. a. 

Hän seuraai tark&avaiaena esitystäni kartalla ~ !t!-

01oY" hlneU. · ver-
ratta in tuntematon _ sanomatta juuri mitään, IllI1tta a&atoin 

mitenkin aiitä vAbäat!l, mitä hän la11.&l , ~vaita, ettl!. hän 

"'AKELUOH"'E : 

,,"vallln.n. 

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

T.".III ... n. 
T .... III ... n j. lIalksl mlnlaterlell • • 
EI ulkomaaeduatukMn tledoltukslln. 
EI ulkomaaeduatukMn, mutta ulkoaalalnmlnlaterlen tledol· 

tukslln. 
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piti va rsinkin Mnurmannin radan, mutta m3öa Stalin'in kana

van ylittämistä uskallettuna. HAn ~ayikin, 

etra tegista r~J"& l!!.hempAnIi ny~ietli r.jaanne. .Arvattavasti 

hänellä tlillöin miele.eli avustus Neuvostoliitolle , johon Yhdy.-

yallatlein oao.lli etuva t. Hän n§.vtti ~llä olevan t 6atli avuata 

joasaldn määrin Itiuaantu nu t , huomauttaen aiitä, lmi nq p~ljon 

tilantoet ja kana~invl1liset 81lhteot voivat lyhye •• älein aja .. a 

muuttua. Jnglantilaiai.ta mainita1 hän tä •• 1i yhteyde.a!, ett! 

he eivät autnkaan 010 iha.tuneita liittoauhteest~an bolabevilt-. 
leien kIlnaaa , mutta taistelu .... n hitleri.mlä vo..taan ovat he 

pakototut ottanaan avun aiel tä, miet 11 .e on _lltavia.". 1[1 ... 

man re.igneeratuati lisä.i hän~ me olemme 

aaemoa.a, jo.kaan .mme liittoeuhtea.a.. bolabevlltlden tan .... 

Ylläeeloatetun ohella tuli puhe myös ulkopoliittise.ta 

tllanheeta Ta.rleiu kohdalta. Hän näytti täe.ä .ohte ..... oleva.n 

aitli mieltli, ettl !l'urkin hallitukaen noudatt .. IIJI.U" tasapaino_ 

politiikall. on hyvtl mahdollianukaia pitemml1l1ekin kat.oen on_ 

nistua, ko.ka !l'urklt1. hänen käaitykaend, lIIlka.an edeUa'onkin pi

tlä kiinni .. luean... kO.kemattomuude.ta Ja on valmia 

käde •• 1 puolu.tamaan. Suora hy6kkAl. Tarkin kimppuun 

ta. tuli.i nl11.aä olollllhtei.... dkai kallllk.i, ettl 

aet .iihan tuakin ryhtyvät. Tilanne muuttuu lmitenkin" 

aal.ai.ten, vastoin luulolo, onnietuid !ran'ia, trak'in 

rian kautta kokonaan ~rtaa !urkki. 

Ohimennen kOsket'hlimme lopuqi tilann.tta Bumhe •• 

td!!.eal. Hän nll,ytti talli.tuvan e1ihen kbityltae.n. .tteiTlt 

Japanin lUuret .. nat paljoa~D t040111euu4.... merkit .... 11n 
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hyvin t loudell i eista . kain muistakin s istä koettaa 

todenn "köiea ti v älttää konfllktla anglosaksian kans_. Iysy 

myksoanl. johtaisiko hyökkäys auvostoliiton kimppuun aot &.an 

Yhdyava ltojon kanss a . vältti hän antalIlLsta suora a vast aus-

t a. • 
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Bo:n 81 "Turkkilai.ten kenraalien vailaltelmia 
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Saksan. matkaltaan" Ja 

Bo:n 82 "Keskustelu Suurlähettiläs 

UIIEYlfiCtOG1Un kan ••• " 

molemmat 6 kappaleena. 

JI/fo-tJ~ 
Kinieteri. 
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. A. .. .lL lC. Å ... R .Å........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . (l S. alai:~ . 

RAPORTTI n:o .... 81.. ......... .. 1/~1rae3 h-I lf 

.... Ä.nltara ...... ssa lL. p:na .. .uarra .•... kuuta 19 ··lJ.4I 9(:< .... Y( 

Asia : hrkkila1a:tf'-D .... .JmJlr. .. alblL .... 

.................. _:v:aimj; .. Qlmi • ...... S"k."'D.~lI&.t.~U~n • 

Baportis.ani no 74 olen maininnut, etU. Sak.an PIlA. 

ma~a oli kntaunut eräitä turkkilai.ia kenraale~ r. tutuatumaan 

Saksan itärintamaan. llatkalle lähtivät konraalit ut B'UA.D, 

Ttlrkin aotakorkeakoulun ~ohta~a lr. HUSS E!li ERX!LET. ~ota va.

toin K:onraali CKBESoY. lo.ta lmtauttuna m,yöa mainita1n. ~M. 

poh. lIainitut kGnaalit arat AakettAin palanneet uatkal. taan 

ja antaneet lehdillekin haa.tattelu~a, ~oia.a ~ulk:ituovat t". 

t1"'8.i.'1tona! matka.n. 

Pari pM.vU aitton oli minulla tilahuua Rumani.eln n .· 
hetystö •• ä keslmstolla yhdessä Ulkomini.tori SÄRÄCO GLUn ~a 

suurlähettiläa Ve PAPBri'in kana.a. S. v&hviati tA1l6io mai. 

nittu~en kcmraa1ien olleen erittAin tyyt1"'Aiaiä matkaan. 

sekä aen varrella näkemäänsä ~a kokemaanaa. Konraali ÄL1 

lW. lota pidetYn 1Urkia. aotilaana suurea. anOae •• oli 

edellisenä pl1vbä 6 tuntia kGatAneead keaknatolua. tehD,Vt 

hänen, saraooglun. l!.nlolle... ~ .. vallan Pre.identille ael. 

koa matkakokemmkaiataaa. Ne olivat olleat poaitiiviaia. ~m. 

oli heidAt laakettu Peraoptio rintaman pUmalaan llpll111rroa 

luuri tapahtua .. a kannakaalla ~a olivat he nM.n _anaet aaa.. 

JAKELUOHJE: 

!avalllnan. 

Ol, A .. 

J.keluohJem.Uej. , 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. 1I.lkal ........ mlnl.twlIIUe. 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduotukaen, mutta ulkoallalnmlnllterllln tledol

tukalln. 
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rata taistolun Johtoa komentcpaikalta. Mbi.ta heidln kok.mRk. 

aiata.e.n mainital Saraooglu. etU. hlvit.vkeet Ubaiaa.... OTat 

olle.t huomattavaati v!h!1aempil. kain mitA nauvo.tolai •• t Ja 

englantilai.et koettavat tahdA u.kottavakei. Sadoatakin on huo

mattava Oaa aä11.vn.vt Ja teollisuuden klraimlt vauriot ovat 

ua.immia.. tapaukei •• a verrattain h.lpo.tt korJattavi .... Lopuk

.i teho.ti S&raooglu • osoitteena v. Pap.n • eritt!1n .v.tA. 

vllli.tl va.taanottoa. mikl 011 tullut kenraalien o .. kai Joh

taJan P l&ia ja .... 

hpaain ,.. ~en ll1niateri v. KBOU,tin. Sakean tlkll!1 •• n 

amba .. a41n8llvo~~ , Xe8~.telU sUrt.vi JI11 •• n kenl'&&Uen _t. 

kaan Ja heUln dl tl _amUn. vaimtolmiin. Paitai mRuta, 

Jota Jo .vlemplnA olen soU.tanut. kertoi hln kenraalien pa_ 

lann.en matkaltaan vamutettnina eii ta. ettei Sak.. mikUn 

maht voi Jnropan man'er .. lla voittaa. Jo. kenraalien vaika

telma on UmA, ol1.i kIlt8l1 h.vTin ti.vttAn.vt tarkoitukeen_. 

lIimenolll&an Xenr. A.li ha4'in khit.vkeilll thai ftht ..... voi 

81tlpait8i olla merkit.v.tl fRrkin poliitti.iinkin kannanottoi-

hin va.ta1auu4 ..... 
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· .. Å. ... N .. .K..Å ... R. .Å .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 82..... . .. 1/~/):3 h)_ V / 
.... nD.ra ......... ssa .:.11. p:na ... m&r.1'& .• ... kuuta 19 .. G'.1f ..... [/~ 
As i a : .. lr.~ .• i:g,.:t;.~.l'P, ...... ~J~.;p..;r.Ub.~:t;.:t;.U.!;1. 

........ ...... ... ..... H.U.P!!ctO~JiUn kan .. !:. ......... S ~ /' y 

!urtin lahdi.t<Sul5. ~ radl01Ilhet,vk.1a.1l on vUme ai. 

.. koiua puhuttu verrattain paljon !Romeata on.in Boglannin • 

• 

• itten Yhd,vaTalto jen demaroh1en ,vhte,vd .. aL Joitakin poikknk. 

a1.& lulmunottauatta on 1'arkin lehdi.t6 tlmllD propagandan ke •• 

tII.e •• 1l oaoittanut ,ymmArtllm,yatll tai.telu&111D8 ~a .en tavoittei

ta kohtaan. Bo tllhlln .. n en.JIG) 1111 a,vvenn,y, koaka PUkonaulin. 

virasto. turkinkielen taitoiaena. seloatanee Ministeriölle nlall 

artikkelit. Mainitaen vain. ettll ,vleeBa! turkkilai.i'.a lehti. 

l&1;l.8I1nn01a.... nUa .. llld.n. jotlta tahtovat ,vumArtllll. tavotteita ... 

ttll.i&rjalaaaa. vielä Imultaa l!pi aovietin pelko. 

Bnglannin ja Yhd,vsvaltoJen demarohien johdoata ja .... 

taaui Bnglannille annetun va.tauksen autenttiaen tekstln p,v,v

ain pllllatll UlltominiatGri6n PUaihteerin. !RurlllhettllA8 KlDlB. 

KEBCtO~LUn puheille. Hlnt! pidetlllln Ulkomini.teri6n vallmtua. 

valtaiaiJlG)aua mieh.nl. ...in puheilleplll.a,yn tlnlän. tein kea

Imateluaaa .e~koa tilantee.ta meidän kohdalta... ..moja lin

JOJa anraten. !mln kealmatelua .. a1 äakettäin SUurlllhettil18 

VEI : A4-

kan .... ,n .. rap. no 80.) ~tin n,ytkin apunani 

Jakeluohj.mall.ja: 

Tavallln.n. 
T .... lIInen ja 1I.lk.1 ... .... mlnl.teriOlI •• 
EI ulko ..... lClu.tuk .. n tllClollukolin. 
EI ulkom .. lCluatuk .•• n, mutta ulkoa.lalnmlnl.t .... 6n tledol

tukoIIn. 
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no.tuata J enalllDlntin kuln ne l4lJRll1Y, ~ota SUoman ,.tATlbi 

tuntemananl kai h!irlt81 ROSKVELTin ottaua ...... K.nellan .. 

oiollull. n!3tti kuitenkin ol.van tuntematonta, .ttl ~o olill

lIa vaI 1. nneet niin ~uran o .. n Itl.l&r~ala.ta. _1I01n min 

.ekin, attA tiliin aluean vA •• tlS ei nlnia.n 01. vonQ.I1 •• 

tl. vaan puhtaa.ti nomal.iata rotua.z ) Hlnan . tl.clluteU ..... n. 

liitI raja! tavoitt.lellllDlt. va.tae1u. kuten _0 lI1rral'Uekin • 

.ttei hallitua ollut toiatal.ekai IIAlritelllt tavoitteitamma 

Ula.1 auhtee .. a. stta arvovaltaiaton lau8QntoJen paN.teeU. 

luulen. ettA tavott.leDLmme ra~ idAa.1 llhtiai IIn1ajAnen 

peruka.ta ~lrv~lueiden kantta Valk.aan mereen. O.oitin hIoo 

neUe, 1I1ten l,h,.t ... ara3at tlllA UnJalla ovat. varaintilI 

verrattuna v. 19a9 itA1.een .... ra~.... j. !min. pal~on heI

pOIIPi tWai.en r&~.n puoluatallinen ou,'1 venU!iatA lUvoi. 

maa va.ta.... ko.a. edelllttU U,vtynea, ettl TenAJA Jo ..... 

kin sodo... tul.e ede1l8enkin JAIIIAh lIei41n ra Janaapurik • 

• emme. BRomautin .,6. • hAnen .itA ~.ye •• AIn _ ettemme 

mutan, kuin p.ko.ta, vaikO _avuttaiaillDBkin t.vottel.mall. 

.. ra~t. te. rauha. ~elll1'in n,vk,viaten vallanpltlJtan kaa •• 

•• ko.a 118i111 on katkera kokes. .iitl. liitI .oplsk • 

• et he1dAn kan.aan lD8:rkitaevAt. 3ena1J... • l.unia • 

toivon Ja u.koa. ettl .. avutettuamme tavottalamamme raJalla. 

~.. .ota _!dln kOhdaltallIDe on lOPUI., mihin viitta. 1 •• 

kin, ett.mme Pietarin rint.malle 01. e4enne.t. teholtia 

tl •• 1 ,vhte,v4 •• A vielA .UI. etU 1IIk,v1a.... puOlu.tuat&1a. 

Z) 
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telu .. amm8 Beuvoetoliittoa va.taan on kJ 1'''1 meidän kan-

naltamme elAmAetA ta1 kuolemalt. ei aino.ltaan itlenAi. 

lenA _.Da. ~n kanlanakin. 

BAnen III1htautumieeu" tailhlu1lJDDe 011. kuten ~o 

eanoin. keltultelumme kalue... pOlitiivilta ja lAhti.lll

ni _toivotti htln meiU. 3atlmvaa meneet,etA .. kA P'I~AiI

tA ra~. uUlill. raJoilla. 

Hlante •• ta Turkin kannalta .i tullut puhetta. sak

aan ~a leuvoltoUiton vAlheetA tailtolulta hän lenl1~a.B 

laulUi ltälit,klenAAn. ' ettl ne kolme neuvoltola1.ta telkul. 

ta. KOIkova. Leuingrad Ja ROltov. 30tka tUIA hetkeUI 

ovat lI&&il_n huomion pOlttop1etee .. I • . lAhaikoina ~outuv.t 

laltaalatlhn hal tulin. ~lfJlI3' lon31lkeen on. miten pitkil-

le ukl&ta1eet 3 .. tDvat itUn. BAn otaltlui Volgan 11n-

~alle 
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Eilen oli va ataukaomme Yhdysvalloille julk.aiatu~ hiT I • 

n! ~a verratta in laajana aeloatukaena turkkilaiaiaa. at'lDllleb

diae!. sattui niin, että moill! saman. p!ivlnl oli ltuuaal

la lUOn&lDID& Ulkoministeri SÄRÄCOatu, t!kUlinen diploDLattilmn

nan vanhin, YhdyavaltojJ n lIIlur1.ähettll!i.s 1&.0 l.I1RRA.Y, 

valiokunnan ~laen BaUER Yem. Uaeat onnittelivat meitl 

aemme jOhdOlta, huolimatta Mao ~rrayn llsn!oloata. 

Saraooglun kanaaa oli aaiasta vain lyhyeati puhetta. 

Bln aanoi katsovanaa vaataustamme hiT!ksi ja t ilaonnettallllD8 

ja pyrkimykallmmo auureaaa m!lrin aolvitt!väkai. Profeasori 

Eamer'in kansaa aenaijaan ankeutui pitempi keelmltelu. BAn 

hu odoutti aluksi pit!v!na! vaatauatamme erittlin voiaakkaana 

3a auorana kannaniluaiaun&, joka eplilem!tt! laI.iItld.&.U&. 

ykainodoan Turtiaaa, tulee aaavuttalll&&n ymmArt.blyatl oRkeeen. 

Omaata puoleataan oli hän jo k!aitellyt vaatauatamma artikke

lia., joka julkaiataiaiin aeuraavan plivln "Ulua"-leh4eaal. 

Bän lillai kuitenkin tullaenla Taataukaemme johdoata ajatel

leekli. emmekö enainklln pelkll Sakaan voittaa, ammek6 uako. 

ettl Sakea tlllöln koettaial aliataa Suomen ainakin talou4al-

JAKELUOHJE: 

.......................... !lla..'!.~~J.~.~.~~ ..... 

UI: 1 : A4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
TavallInen ja 1I.lk.i mlnllterlOlla . 
EI ulkomaaeclu.tukaen tlecloltukalln. 
EI ulkomaaeclultuk.en. mutta ulkoaalelnmlnl.tarlOn tlecloI

tukaIIn. 
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liaeati, mutta mahdolliaeati myöa poliittiaeati riippuvai

aekai itseatään. Keskustellesaamme täatä kysymykseatä kä

vi esille, että hän Saksan totaalista voittoa ajatellen 

pelk!ai t ätä myö a Turkin kohdalta. Huomautin UmAn joh

dosta. , j oskin hän mtlutenkin rouvanea kautta, joka on 

suomalainen, tuntee jonkinverran suomalaiata 

ja olosuhteitamme muutenkin, ett 8 vuoai_tainen kan-.na_ 

pautemme ja sUhen perustuv~, veriin imeytyn.vt demokraat_ 

tinen el ämänkatsomnksemme ovat niin kaukana nazilaiaiata 

valtioihantoista, ettei liene pelättävissä niiden saavan 

huomattavampaa jalaneijaa Suomes ... Sensijaan Olemme ~i

keti pakotetut Saksan totaalisesti voittaea. sopeutumaan 

uuteen europalaiseen talousjärJestelmAän, mikA mahdolliaes_ 

ti tuliai merkitsemAän ta.loudellista riippuvaiauutta S&k

eaata. Päädyimme lopuksi yhteiaeen t oteamukseen, ettei 

maittemme kannalta knmuankaan aotaakll,yvAn puolen totaali_ 

nen voitto ollut toivot1ava. 

Tapasin vielä eilen illalla Suurlähettiläs v.PAPBBin. 

MJöa hAn onnitteli meitä vastauksamme jOhdosta, johon hAn 

sanoi olevanaa hyvin tyytyväinen. 

TänA aalllln& on Turkin lehdistö alkanut kommentoida 

va atau stalllll8. 
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Ulkomailla levitettyjen, todennäköisesti aakealaiata al-

.. kuperl! oleviaa, propagandaluontoiaten tietoJen JOhdosta TUr

kin ulkopOliittisen asenteen JOllei ratkaisevasta, niin .tna

Idn huomattavasta kääntymisestä Sakaan hyv äkai, katson tarpeel

liseksi tiedoittaa seuraavaa: 

fl1rkin ulkopoliitt1eessa asennoitumisessa on Idel tllmAttä 

tapahtunut kuluneen VUOden tikaoa eräa ~utoa, Johon on ayy

tä kiinnittää huomiota, koaka se voi ~öhemmin osoittautua 

oireellisekai. Olen tähän seikkaan aikaiaemmisaa raporteiaaani 

Jo viitannut. Balkan'in valtauksen tapahduttua Ja akaelival

tain mahdollisuuksien nhå*& !Urkkia aen kautta laure.ti 

nytt~ä, on fIlrkld ollut pakotettu tavoittelelllQn yhteis~IDD!r_ 

ryatä Saksan kanaaa, tlllokaena yat!vyyaaopi~a 18 pAivUtä 

viime "a!knuta. Vuoei eitten, Jolloin TUrkin puolueetto~ua 

nykyiaeaal eoda .. a oli sivullisen havainnoiman& yksipuoliaeati 

englantilaiaystävAllietl, ae tuakin oliai ollut mahdOllista. 

Bräänlainen kalliatuminen Sakean puoleen on aiia Turkin aaen

noitumiaeaea nyttemmin havaittaviaaa, mntta ae e1 toiataiaekai 

nähdäkseni mane pitemmälle, kuin todelliaen puolueettomuuden 

.JAKELUOH.JE : 

U •• : At. 

.Jakeluohjemaneja : 

Ta .. allinen. 
Ta .. allinen ja nolbi .......... mlnlaterlOlle. 
El ulkomullduotuk .. n tledoltublln. 
Ei ulkomaaeduotuben, mutta ulkoaalalnmlnlatllrilln tledol

tukaIIn. 
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tavoitteluun. Jo tämä käänne on opll.1lemättä anglo.aaul .. -

aella taholla aynnyttänyt pot~kaon tunteita ja toiselta 

puolen tyydytyatä Saksan taholla, jonka propaganda nyt yrit .. 

tää tohdä a1ft! ennonaikaisia johtopäätökaiä. 

On nimi ttäin edelleenkin katsottava toaiaaiaksi. että 

Turkki vakaaati koottaa Pysytollä sodan ulkopuolella. Jos 

BO voi e/lilyttää tämän asenteensa, ei sillä ole mitään 

alueellisia. pyy teit!. lAltta Turkiaeakin ep)111l!.l\n tl\ml\n 

asonteen sll.1lyttämiaen mahdollisuutta aodan jatkUea... ,ä ... 

sä mioleasä ja yleensl\k1n Turkin poliittista asonnoitumia

ta arvioitaessa tä~1 hetkellä on sitäpaitsi ayytä huomioi .. 

da. ett ä Turkin sotilaallinen dialokatio uaan koekeaa ttOlllllu

den ylUpit ämisoke1 edellaenkin t l\ht ää hyöltltftyksen tor Jumi

seen lähinnä Sakean taholta. 

Ylläaeloatettu Turkin &eenne on 811le nykyään eiinl 

suhteeasa edullinen, että molemmat aotaakftyvät puolet toi .. 

mittavat aillo, tosin rajoitetua.a määrin, aotatarpeita, 

joiata aillä on puute. Tämäkin on merkkinä siitl. että 

diplomaattinen tai.telu ~ta, jonka avainaaema L!heiaea-

aä tdl\eal on · tunnettu, on kftynn1eal! lIakean ja Bngla nnia 

vUiUI. Kumpi puoli 88n voittaa. riippuu paljon sotatapah_ 

tumien kehitykseatä VenäjUlä. ~rkit nykyäl\n viittaavat .ii .. 

hen, että voittajana luoriutuu S.k_. !l'oistaiaeksi viell! on 

kuitenkin ~6. otettava huomioon ae mahdollilUU., ettl TUr

kin, JOlkin ?altoin luuloa. onniltuili loppuun "aklta sli. 

lyttää nykyinen puolueeton a.enteensa. 

d. /~·-~~. 
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Suurlähetti läs v. PAPEN' in eilen illa lla Aus

wartige s J.mt' in Sanoma lehtiosaston Päällikön, Tohtori 

SCHMIDT'in kunniaksi järjestäm1llä kutsuilla sain ti

lai5.l uden k eskustella m.m. Af'gaJlistan' 10 suurlähettilään 

FAYZ MOHAMMED HAN' in kanssa , joka vasta oli palannut 

matkaltaan kotimaahansa. !:iän kertoi englantilais-neuvoSE>

laisesta painostuksesta maataan va st aan seuraar aa: 

Saatuaan vaatimuksensa kaikessa pääasiassa läpi-

ajetuksi Iran' issa kääntyivät Englanti ja euvo stolii tto 

samansuuntaisin vaatimuksin myös hf'ganistan ' in puoleen. 

Ne esiintoivat, kuten Iran I 1l1e, m. m. s en vaatimuksen, että 

kaikki Af'ganistan' issa toimivat, yksi tyiset saksalaiset ja 

italialaiset oli luovutettava niille. Tästä vaatimuksesta 

ne sittemmin perääntyivät joko ha.llituksen selityksen joh

dosta, että mainitut ulkomaalai set eivät olleet saapuneet 

omasta alotteestaan Illiahm, vaan hallituksen kutsumina 

tuntijoina, tai sittEn muista syistä. Varsinkin oli Eng

lanti osoittanut tässä suhteessa IIl'lSnt;yväisyyttä muvosto

hallituksen aluksi vastustaessa. Af'ganistan' in oli kuiten

kin täytynyt taipua siihen, että nämä asiantuntijat kar-

JAKELUOHJE: 
Tavallinen. 

JakeluohJamallaJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalk. t .. ml"l.t""lIlIa. 
EI Ulko ........... tukAn tledoltVk.lln. 
EI ulkom .. edu.tult ..... m\ltb ulltolllaJ"mlnlatartlln tiedol. 

tullal"'. 
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koi tettiin maasta Englannin annettua vakuutuksen he idän 

koskemattomuud estaan matkan kestäessä, joka tapahtui 

~lannin vallitsemien alueiden kautta.~symykseeni , onko 

Ai'g ani stan , in täytynyt my~s suostua siihen, että eng

lantilais- amerikalaisia. sotatarpeita sa.adaan kuljettaa 

maan kautta Neuvostoliitolle , vastasi hän kielteisesti . 

ulj etus, mikäli sotatarpeita toL~itetaan Intiasta käsin, 

tapahtuu Kara tchin satamakaupungis ta elutshistan ' iln 

Iran'issa j a sitten Mesched'in kautta Kaspian merelle, 

tietä pitkin, joka paikotellen läheltä sivuaa Afganis-

tan' i n rajaa. 

Illan kuluessa esiintoi Toht. Schmidt minulle suu

ren tyytyväisyytensä äske i seen Suoae n matkam sa. Onko 

hänen käynnillään täällä joitakin erikoisia tarkoitus-

periä, en ole onnistunut saamaan selville. Pidän toden

näköisenä, että tarkoitukse na on vain yhteydlll otto Tur

kin sanomalehcl istöön, muodostaen käynti tällaisena uudEn 

renkaan viime aikoina suuresti vilkastuneessa turkkilais-

saksalaisessa kanssakäymisessä. ~ 

Ii A /J,A . . rr;/~ ~ . 
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Asia: 

/1 

..... ':l'urkin halli tukse sta, ........... . 
'.1 - '1' 

J 
Turkin hallituksessi, on äskettäin tapa ht unut pari 

muutosta , joilla kuitenkin on yksinomaan sisäpoliittinEn 

merkitys. Kesällä tapahtuneen, erään turkkilaisia joukko

ja kuljettavan aluksen tuhoutumisen johdosta - tutkimuk

sen tuloksia sen sy istä ei vielä ole lasket1u julki

suuteen - ovat puolustusministeri Sa~fet ARlKAN ja 

laitoaministeri Cedvet Korim INCED.AY eronneet. Sijalle 

ova t tulleet puolustusministe rikSi Kenraali Ali Riza 

ARTUNKAL ja kulkulaitosministeriksi Amiraali Fahri &NGIN. 

Jo kesästä lähtiEn on täällä ja va rsinkin Is

tanbul'in puolella liikkunut huhuja tärkeimmistäkin muu

toksista Turkin hallituksessa s.o. Pääministeri SAYDAM ' in 

väistyrnisestä ja Ulkoministeri ShlUi! OGLU' n tulosta hänen 

sijalleen. Näihin huhuihin ei kiinitetty silloin 8uurem-

paa huomiota, mutta ne uudistuivat vakuuttavammassa 

aa noin viikko sitten, minkä vuoksi katsoin asiallisek

si lähettää salasähkeeni n:o 229. Kysymyksessä lienee kui

tenkin ollut vain turha hälyytys, aiheutuneena si itä, 

tä Pääministeri, joka varsinkin väitetyn unettomuu'tenea 

vuoksi on ollut erittäin rasittunut, on lähtenyt kuukau-

den Ulkoministerin h 

JAKELUOHJE : J.kaluohjam.II.J.' 

Tavallinen. T .... 11I ..... . 
T .... 11I ..... J. 1I.lkol .... mlnlatarlOlI .. 
EI ulko ..... aduatuk .. n tladoltublln. 
EI ulkomuaduatukoan. mutta ulkoulalnmlnlatarHln tladol. 

tulealin. 
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hänen tehtävi ään . ääsihteerin 

vakuutti minulle tänään, että liikkuvat huhut muutoksis

ta ha llituksen j ohdossa eivät pidä paikkaansa, vaan 

tulee Pääministeri ~~ lomansa päätyttyä palaamaan 

paikalle en. 

Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieliin, 

sitten etupäässä saksala inen propagand koet

uskot t avaksi Ulkoministe ri S.....RACOGLU' n aseman 

että vuosi 

ti tehdä 

olevan uhatun. Saksalainen virallinenkin taho teki sil

loin kertomusten mukam, joiden todenperäisyytta. 

riittävässä määrin voinut tarkistaa, yrityksiä 

kaatamiseksi. Sen jälkeen on paljon muuttunut. Nyt näyt

t ävät SAR;.COGLU'n ja v. PAP3N' in väliset suhteet ole-

van mitä YStävällisimmät. 
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Turkkilaiset ovat taistelun Venäjällä a lettuak10 

koettaneet ylläpitää vähäistä laivaliikennettä Istanbul'in 

ja Bulgarian satamien, lähinnä Burgas ' in välillä. l'avaran

vaihdolle ei sillä kuitenkaan ole ollut sanottavaa mer-

kitystä, sillä alukse t ovat olleet pieniä n . 15U a 20u 

to~~in vetoisia. ahdesti on sitäpa itSi sattunut, ett ä 

tälla inen alus on 'l'urkin t a i Bulgarian aluevesillä kul

kiessaan tullut upotetuksi, viimeksi joitakin päiviä sit

ten. Tämä alus oli tavallista suurempi 550 tonnin ve

toinen. Väliaikana upotetti1o eräs italiala inen alus. On 

ilmeistä, että torpedoinnin ovat suorittanee t neuvosto

l aiset vedenalaiset. Kun tiedustelin eilen r ääsihteerin 

apulaiselta, inisteri ClKr.LI 'ilta v. Pa ~N ' 10 läsnä -

ollessa , miksei upotusten johdosta ole protestoitu eikä 

lehdistössäkään ole tässä yhteydessä näkynyt syytöksiä 

Neuvostoliittoa vastaan, vastasi hän, ettei ole varmuudel

la voitu todeta upotukset suoritt.aneiden sukellusveneiden 

kansallisuutta. v. P~li:N huomautti tähän: eihän voi olla 

epäilystäkään siitä, että vedenala iset ovat olleet neuvos-

JAKELUOHJE : Jakeluohjemalleja : 

..................... . . ... ...... .. ~~v.~.lJ,.:i,,J;l.~~ .. .. 

ua.: A • • 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIolkll mlnloterllllle. 
El ulkomaaeduotuk .. n tledoltukolln. 
EI ulkomaaeduotuklen, mutta ulkoaolalnmlnhrterllln tledol

tukIIIn. 
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tOlaiSia. - Yksityi s ille t~rkKilaisille on ssia sel

viö ilman todisteitakin j a on se huomattava ssa mää-

r ä ssä herä ttänyt suuttumusta . 

+ + 
+ 

i nglan in r ad iolähetyksissä j a lehdistössä on 

väitetty, että sen uusi hyökkäys Libyaan tuli saksa

l a isil l ekin täydellisenä yllätyksenä . rlkselivaltain t a 

holla on tämä kielletty. lainitsen t ämän johdosta, 

että ainaki n tiaksan täk" läisen ambas sadj,n sotila s asia

~i ehet hyökkäy s yllätti. enraali . udUu sanoi tänään 

Majuri VIl dS~~ ei sitä vielä Odottaneensa , lisäten 

hymähtäen ei arvanneensa edes hy~kkäysvalmi steluista 

mitään Päämajalleen ilmoittaa. - Tämä v iittaa mi elestä

ni s iihen, että täkäläi s e ssä Saksan ambassadissa on 

odote ttu Englannin keskittävän voimiaan vaaran torju

miseen Läheisestä ldästä käsin. 

+ + 
+ 

Tähän liittyen kerron vielä s aneeni Saksan 

amba ssadin t aholta Majuri Viitasen kautt~ kuul la, että 

äskettäin olisi Teheran'issa p i detty neuvottelu 

TIWtOSHC:NKON ja enr aali BELL' in edustajien välillä. 

Neuvotteluissa oli ivat neuvostolaiset ilmoittanee t tar

vittavan 20 tai vähintäin 15 täysin varustettua eng

lantilaista divis i oonaa avuksi, jos 

sesti puolustaa Kaukasian rintamaa. ~nglantilaisten vas

tausta ei tunnettu, mutta i lmeistä on, ettei h e iltä, 
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varsinkin alo tettuaa n hyökkäyksen ibya ssa, liikene täl

l ä i s ia voimi a Kaukas i aan. Tuskin heillä yleensäkään on 

halua luovutt aa divisiooniaan Kaukasian pohjoispuolelle. 

Pidän todennäköisenä englantila isten suunnittelevan s aat

tavansa t a is t elun Pohjois- n frikassa onnell iseen p ä ä tök

s een t alvikauden kuluessa voidakseen se nj ä lkeen si i rtää 

joukkoja Lähe i seen ltä,~ ~aksan mahdo l l isen hyökkäyksen 

torjumiseksi joko l nti a n ta i Suez'in suuntaan. Sen ei 

nimittäin missään tapauksessa odoteta voivan tapahtua 

ennen kevättä . 

+ + 
+ 

Rostov lienee nyttemmin saksalaisten valtaama 

pohjoisesta suoritetun kiertoliikkeen tuloksena . Puhumat 

takaan siitä, todennäköisesti kohta lokkaasta merk ityksestä , 

mitä tämän r autatie solmun ja "pipeline" - pä ' tekohdan 

tu.minen s <c>.ks a l a isten haI t un r:lerk i tse una- a rmeij a n 

huollolle, tulee sill ä , varsinkin jos eteneminen jatkuu 

Kaukasiaa kOht i , todennäköisesti olemaan merkitystä myös 

turkkilaisen mielipiteen muodostukselle. 
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Liittymiseernme antikominternpaktiin e i 'rurkissa 

n ytet ' kj inn i tett:'vän suu rempps. h UOl io ta , ten..<in 

k ska s itOO i et" lin l uonnollise 'il j a j ohdonmukaisena il-

mauksena yleisestä a sennoitumise stamme bolshevismiin näh

den. Kuitenkin ja juuri tällä pe r ustee l lA on minulle 

er äissä yksityisiss ke skustelui s sa h on~utettu, että li i t -

tymisemrne n&yttää tar. et- t l.o «lta, ko:;;k? '" e tt. t" " le uuten-

kin on t unnettu emmekä l iittymisellä saavuta mitään ha

vaittavissa olevaa lisäetua. P ikemminkin voi siitä olla 

meille h ittaa, koska anglosaksisissa maissa he lposti voi

daan selittää, niin ku.in osi ttain jo on tapahtunutkin , 

l iittymisemme a skele k si poliittisen lähentymisen t iellä 

akseliin . Täkä l ä isen Engl annin ambassadin taholla ei Ber

linin seremoniaan i lme isesti kuitenkaan ole t ässä mieles-

sä kiinn itetty huomiota siitä päättäen, että 

K ' TCHBULL- HU:;ESSEN , kuten Tanskan täkäläinen asiainhoitaja 

FRIIS minulle eilen kertoi, on hyväksynyt, Tanskan liitty

misen paktiin jo ollessa tunnetun, päivälliskutsun heillä. 

+ 
+ 

JAKELUOHJE: JakeluohJ.malleJa: 

Tavallinen. 

UII.: A., 

Ta"alllnen. 
Ta"alllnen Ja IIllbl mlnlaterlllll., 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukaUn. 
EI ulkomaaedultukoen, multa ulkolllalnm lnllterllln tledol. 

tukotln. 
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Tapa sin eilen eräitä t äkäläi sen Ranskan s uur

l ähetystön j äseniä. Tuli puheeksi myös Kenraal i 

ä skettäinen syrjäyttäminen. e myönsivät evoimesti, että 

toimenpidettä epäilemättä on p i dettävä uutena etappina 

ranska lais- saksala isten s uhteiden järjestelyss ä, merkiten 

sellaisena 1 enty!'1 istä Saksaan . He eivät kuitenk&an 

näyttäneet t ietävän , o l iko Saksan taholta t ä sSl. asia ssa 

harjoitettu p- i nostust a eivät~ halunneet l ausua käsitys

t ä s iit ä , mitä seurauks i a toimenpiteestä voi olla Rans 

kan siirtomaihin nähden hfrikassa . 

+ + 
+ 

Viime a ikoina on täällä li ikkunut 

manlais i a t ä :öltä lähetettyjä uutisia on 

huhuja 

näkynyt 

jo t änne saap~eissa Suomen lehdissä että 

sa-

myös 

sotila ita s uurin määrin karkaisi " urkin puolelle sekä 

että j o itG.ki. f"ustanrn r punala i v-ston - l uksiakin olisi. 

paennut Turkin satami in. Kaikesta päättäen ei näis sä hu

huissa ole paljonkaan perää . Turkin l ehdistössä en o l~ 

hnvainnut mitään tätä vahvistavia uutisia. Majur i VII'!' 

SELTh olen kuitenkin kuullut, että puna- arme ijan s otOlai ta 

to ella on sa.::punut Turkkiin j a internoitu, mutt.a on 

ni iden määrä s uuresti liioteltu. Niitä lienee korkein

taan pari sataa. Turkin satamiin muka saapuneista neu

vostolaisista so &laivoista ei t äällä toista1 ~€ks i ~itään 

tie etä . 

Huoro utan tässä yhteydessä, että 

kirjeenva i htajien, joita Turkissa nykyään 

ulkomaalai sten 

vilisee, t äält ä 
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1ähettämiin tietoihin on yleensä syytä st.:.htautua mi tä 

suurimmalla varovaisuudella . He näyttävät kilpail evan 

keskenään sensatioetsinnässä . 

+ + 
+ 

v . k' t:JT j 9.rj esti e ilen p- iv"lliset sella isille 

täkäläisille sotilasasiamiehille, jotka voivat ' ul1a ky

symykseen . Ranskalaiset olivat mukana . Kaikkiaan oli hei

tä saapuvilla n . 25 . ~äiväl1isen kuluessa piti v . b?E 

yhden 1y yen puheen, kohdistaen maljan Suo elie ja sen 

arme i jalle. äivä11isen j'lkeen tuli filmi ·ytös, joka 

1koi sillä , e ttä kankaalle i lme styi Suo~en kartta . en

jälkee n suoma l~isten joukkojen paraadi Aäni s linnassa , mit ä 

s eur asi Sotamarsalkka Mh:l/l'r~ H8 ka~co utke1la t~kasta-

Massa S~rvärin taka i ta :na- stoa . Kaikki nousiva t t9.lli\ 

kellä ylös, osoittaen suosiotaan . i1aisuus oli ilmeis e s-

ti j ärjestetty kunni anosoitukseks i uo el1e sano i juri 

Viitanen, joka asi~sta minulle k~toi . 

fI.l1fr -/tJ:J<4, 
p. S . 29/11 1941. Tavatessani tänään " U1us" -le hden pää

toimitta.jan, kansanedustaja ATAY'n kysyin häneltä, onko 

perää huhuissa, että neuvostolaisia sotala ivoja olisi pa 

ennut Turkin satamiin. Hän myönsi joitakin p ienempiä 

aluksia saapuneen, lähemmin kuitenkaan niitä määrittele-

mättä. 
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maansa asenteesw.'~ ........... _ ..... m . .................... . 

Joku ;,ika s i tten joutui lähetystön k ;lu.6.1linen 

~vustaj a, lähetystösiht.eeri KALn von " :!ol i' i n kutsuilla 

itkäi.n '<es~'l~ te l un J ap in t äk iil 'iisen s tl lr l" ettiF ' 

So KUl'(!HAAA ' n kanssa . .{os ka ka tson keskustelun olleen 

Suomenkin kannalta mielenkiintois e n , annan a lan seuraa-

vass tehdä siitä yhteenvedon : 

'" "Japanin suurl ähetti l"s 30 H."~~~'n kanssa mi-

null s~~eutui k l jenkeskine n 40 minu lttia kestänyt ke s -

k stelu. 

Ti edustelin ensin muin~, , iehin<i. , :11%s i 3!iburo 

t(UttUSU (ent i nen uapC<Jlin erliinin amba-~~ "5 . i, jok 

<\11e . i .l' j it":. i kolmenv" l 1<lnsopimuksen ; tunnen hänet 'l'okion-

a j oiltani ) l äht i ,ashingtoni n . K;. rL 

nät t " € t t:i KlT ;' ';rJ 1 n t,,:.t :.: " on saa a ih ysva l a t tu: -

nus t am"'''·n J a. "'nin olitiikFn päiWI" ·l .. t t.· .-v::'t.t. t:! .. ~a Kii-

nassa annett,"via tuoudellisia myönnyt~r: s i ä v &sts.-n . t'ää-., 
a sia on saad_ T':)L~ . - I - ~ ( 1 ille anr.ettava. apu l EJc-

kaamaan . ~,o r",alL elein c..pu ky enee T3L 'G ' ir:. 

c ::i ;'" inis-

Lr i TOD~n ~lk~ ' ~i spuhee ss en esittämän kolmen kohdan 

oIAKELUOHoIE: oI.kaluohJam.llaJ. : 

Tavallinen. T ... allI ...... ..................... .... .................................... .... .. _ ....................... . 
Ta .. alllnen Ja lIalkal mlnlatarllllla • 

l1li1:." 

EI ulko ......... tui< .... tledoitukalln. 
EI ulkomaaeduatukaan, mutta ulkoulalnmlnlatarlan tladol

t"alln. 
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muka inEn • 

Vasta noin kymmenisen mi nuuttia keskusteltuamme 

HIUUi mui s ti kuka olin ja hänen puheensa sävy muuttui 

heti kiivaasti saksalaisystävälliseksi. Tiedustellessani, 

luuleeko hän Japanin kykenevän pysyt täytymään ulkopuolel

l a Euroopan s uurvalt a sodan (jonka syttymistä Japani oli 

kautta v uodet toivonut voidakseen itse s i l lävä lin t oteut

t aa l aajentumispolitiikkaansa ja johon sekaantumista Ja-
.JjIMlq." 

panin kansan ja sotavoimien enemmistö varmasti Mm'fiI'\;sa ), 

Kl 'RnLillA pontevasti sanoi J apanin jo olevan s i inä de 

facto mukana. Kiimn - sotaretki ja Euroopan sota oliva t 

jo niin täydellisesti toi.siinsa sek cntuneet, että niitä 

voi vähitel:!.en jo pitää saman s uuren sodan kahtena eri 

paik.allisena ilmenemismuotona. Ne lop~uisi vat molemmst ai

ka~ samalla ker taa . 

Huomautin käsitykseni olleen jo v:sta 1937 lähtien, 

että Japanin suurhyl5kkäys Kiinatn oli ollut suuri Iroi14.v-. 

Jos Japani olisi välttämättä tahtonut l aajentua Kiinaan, 

olisi tämä varmasti tapahtunut edullisemmin pieniSSä erin 

edeten. Ol1.han Japani jo järjestänyt pohjois-Kiinaan Ho

pein - Tsaharin pol.ii tti. sen neuvoston, jonka päältä oli 

pantu kenraali sum, hyv"in rahantunteva mies. Tämä elin 

de facto hoit1pohjois-Kiinan hallituaa riippumattomasti Nan

kingin keskushallituksesta. Lisäksi oli Tuntsovin kaupungin 

ympärille luotu "Itä-Hopein kommunisminvastainen hallitus-, 

jota johti Japanin palkkalistassa oleva kiinalainen JU. 

Rauhallisella ja rehellisellä lahjomisella Japani olis1 

luultavasti saanut laajennetuksi valtapiiriään ajanmittaan 
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a ivan niinp alj on kuin s e olisi kyennyt lisäalw ita su

l attamam. f utta Japanin sotil&spiiri t kiivaassa innossaan 

näyttää isänmaall isuutt aan ja uskoen pohjois-Kiinan maan

a 1s. isen pelin johtaj an, kenraali DOIHARAn r aportteihin 

otollisesta helposto. valt a ustilo. ialudesta, iskivät kätensä 

hiukan liian syvään voidakseen enää saada itseään irti. 

Ja nyt on sotaa käyty jo viidettä vuotta Jap anin voit

taessa koko ajan taistel ut silti saamatta mitään rat

kaisevaa aikaan • 

Jollei Japani olisi. hyökännyt Kiinaan, se olisi 

yhdessä Saksan, Italian, Suomen j a RomEJlian kans sa 

lyhyessä ajassa v a ivatta lyömään Neuvostoliiton tämän j ou

duttua taistelemaan kahdella ja ehkä useammallakin rinta-

malla. 

Ihmeekseni KtlliIHARA my-önsi kaiken ede lläolevan. Hän 

oli ennen Kiinan sotaretkeä ja SEn alkamisen jälkeenkin 

ollut J apanin pääkonsulina Tientsini ssä j a siis tuntee 

Japanin sena ikuisen kulisa entakaisen pelin. Lisäksi hän 

avoimesti sanoi Nankingin marionettihallituksan asettami

sen olleen tyhmyyden, etenkin koska Japani ei ollut saa-.. 
nut siihen ketään kunniallista kiinalaista (ANG TSmG_wC: I 

ilmeisesti yrittää vilpittömästi parastaan, mutta olosuh

teet, joiden vallitessa hän luopui TSIANG Kh.I_~EK' ist'b 

riistävät häneltä mahdollisuudet kansan todelliseen karu:.at 

seen. ustasilmälasipäistä ANG KEHMIl'G ' iä taasEn 

setkin halveksiva~ 

Tiedustellessani, olisiko KURUSU'n matkalla ehkä 

tarkoituksena yritys päästä TSIANG Ki-I-SEK' in kanssa uudes-
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taan yhteyte en, . 'ltIH.Akrl vastasi kieltävästi, mutta kertoi 

samalla , että pettynee nä B.se ttamaansa ank.ingin- hall i tuk-

seen J apani viime vuonna oli ollut valmis lE ittämään 
... 

tämän yli laidan ja ryhtymään neuvotte uihin TSIANG KAI-

SEKI in hallituksen kanssa . Nyt ei tämän kanssa neuvotte

luj en alkaminen, vaikka se saataisiinkin jäI" jestymään, 

voisi tuskin enää erottaa J apanin ja Kiinsn vä listä 

se lkkausta uroopan suursodasta. Kehitys oli jo meIillYt 

lii.an pi tlcä lle : akseliva l tiot olivat kiirehtineet t unnusta

mru:n Nankingin- hallituksen, t ämän liittyminen kominternin

vastai seen sopimukseen oli odotettavissa jne. Jo prest ige

syistäkin oli kääntyminen valitulta tielt~ oahdotor.ta . 

KTJ?I:!:!'.hRh sanoi avo imesti sodan "olevan ovella". 

SotavoL2i n l~effi{Uuce~sa kuitenkin vallitsi vanha 

teetti . aQ~r- j a ~e 1suuntaeksp~ns10n st1en, ts. 

rival1-

arme ijan 

j a l a iva s ton vä lil1··. '1utta 

sota alkaisi sitä e i kukaan 

,tilloin ja millä suunnalla 

" tiedä . 

Kala on puolestaan tehnyt edelliseen erinäisiä 

jähuomru tuksia: 

"rilielestäni on ilmeistä, että Japani pyrkii ensi 

kädessä saamaan Kiinan - sot&retkensä suoritetuksi loppuun, 

ts. saamaan Euroopan kokoisen rikkaan alueen sisällyte

tyksi omaan, muilta suljettuun "elint!laansa". (Ei liene 

sattuma, että sotaretki alkoi heinäkuun 7 päivänä 1937. 

" Kesäkuun puolivälissä 011 l1lcvidoitu TUH./.TSWSKI ja suur! 

joukko Neuvostoliiton parasta upseeristoa. Koetell&kaeen 

Neuvostoliiton 80tavalmiutta Japani järjesti. juhannuksen 
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edellä raj a s elkkru k s en Amur-joella ja. miehitti 

v ä ittäen niitä omikseen. Sen, että tämä ei voinnt olJa 

totta, tod istaa se, että Japanin u1koasiainministeri~kin 

käytti tapauksesta antamissaan kommunikeoiss~ venäläisiä 

nimityksiä, kunnes epäloogillisuus huomattiin j a saarille 

keksittiin kiinalaiset nimet. nnen iskuva lmis Neuvosto-

liitto antoi perään. Japanilla . ei s1is ollut sen puo

lel ta pelättä vislA aseellista sekaan tumista. ne ir.äkuun 

7 päivänä se hy~kkäsi Kiinaa:t. Sotaretken päämääI!!. n pa

hin este oli TSIANG KAI_SEK, jota taasen etenkin Yhdys

vallat tuki säld!. polii tti 81sta että aatteellisi sta syistä. 

Ilman Yhdysvaltain apua TSIAml in asema olisi hyvin va i

kea -- tuntiessaan itsensä muitten hylkä.ämäksi han ehkä 

luopuisi taist el usta, mutta vaikkapa va in moraalinenkin 

tukee häntä su~sti taistelussa, joka monessa suhteessa 

onkin etupäässä moraalinen. Jos Yhdysvalta in tuki r11s

tettäisiin häneltä, Japani voisl hyvi n my15ntää vastapal

velukseksi taloudellisia etuja Kiinassa -- nä.m1hän voi

taisiin aikanaan saada mitättömiksi kunhan ensin saavu

tettaisiin pääasia, Kiinan vastarinnan loppuminen. Se, 

että tällaisessa tapaukSessa Kiinan- sotaretki päättyisi

kin itsestäAn ja rauha palautuisl Kaukoitään, merkitsisi 

Sitä, että Japani olisi saavuttanut ne poliittiset pää'; 

määrllt, joihin se nykyoloissa olisL pitkiksi ajoiksi 

tyväinen" etenk~ koska Neuvostoliiton voima on suuresti 

vähentynyt. Se klsittääkseni varmasti karttaisi yhtymistä 

Euroopan- sotaal luopuen 80pimuksestaan Saksan kanssa siUa 
" 
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~apanilaiset eivät ole koskaan unohtaneet sitä, että 

juuri Saksan toimesta heiltä riistettiin vuonna 1895 

Kiinasta saadun voiton hEnelmä, Liaoutungin niemimaa, 

jonka Venäj ä sit.ten juonittel.i itselleen par1.a vuotta 

myöhemmin. Mikäl.i hinta on tarpeeksi. korkea , Japani us

koakseni olisi valmis luopumaan Saksasta omantunnontus

kitta. 

Toinen a sia on , onko tämä enää mahdOllista, 

vaikka halu olisikin suuri. Japani ei voine enää pe

r""äntyä e1.vätkä länsivallat voine liioin prestig e-syistä 

hyljätä Kiinaa. Ristiriita on ilmeisesti sovittamaton, 

mutta sotaan ryhtymintn ei liioin kumpaakaan puolta hou-

kuta. jan voittaminen tuntuu olevan kummalJe kin osapuo-

lelle tärkeätä. " 
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SaIasähkooni no 238 täydonnykseksi tiedoitan seuraavaa: 

Jo pitemmän ajan kuluossa Su~men lehtiä seuratoss ani .. 

ne saapuv at tänno yleensä kahden viikon vanhoina olen 

lut huomaavinani, ett ä no suhtautuvat liian optimistisesti 

t~is~elun kehityksoen ~ouvostoliitossa. Yleisölle kootetaan, 

sakaalaisoen prop,agandaan nOjautnen, antaa se käsitys, ottl1 

neuvoatovallan tuho jo lähiaikoina olisi odotettavissa , minkä 

seurauksena venäll1inen vaara meidänkin kobdalta mme pO i stuiai. 

liI äin ei todennäköisesti kuitenkaan ole asian laita , vaan 

loe taiatelu kaikesta p· ättäen viel ä huomattavasti pitkitty_ 

mAl1n • 

Kuten yloisesti tunnettua Jo on. ovat aaksalaiaet kOh

danneot Nouvoatoliitoaaa paljoa vahvomman ja voimakkaammin va

rustetnn vaatarinnan. kuin mitä Oli odotettu. Huolimatta Sak

san lUurista voitoista, elAvl1n Ja kuolleen matoriaalin tuh~

&miseata ja alueva l taukaiata Jatkuu punaarmoijan vastarinta 

odelloen eikä viell1 ole nllhtäviaal1, milloin aaksalaiaet .... 

vuttavat ne sOdanpäftmä~l1t, Joita he tavottelovat. Yksityisi •• 

al1 ke.ku.teluissa tllkAll1iaon Saksan amb.ssadin JAsenten kan •• 

"AKELUOH"E : 

.... J.~~.~.II.~.~!.i..~.~ ... ~.~.:':.~~!la.~ .... l19.1.~.~. ~ .... 

... k.l .. ohJ ..... II.J. : 

T .... II ...... . 
T .... III ..... j. lIa1kal mlnlatwlOlI •• 
EI .. Ikomeuduatuk .. n tledoitukalln. 
EI .. lkomuedu8tuk .. n. mutta ulkoulalnmlnlaterNln tledol

t"alln. 
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st:t. laa jo kuulla arvoluita , ett ä aota idha ä todennäköi-

s osti tulee jatkumaan t a lvon yli onai kesään. Sama n~t-

t ää. olovan yl oinon turkkilainen käsitys. .l(uH enkin odote • 

tae.n sa. ksa l ai sella t ah Olla, että MOIkova ja Piotari sit!!. 

ennen kuki8tuvat Ja tilanne Rostov'inkin lII1unna.ll& korJaan-

tuu. 

Mutta tällä eivät Saksan sodanpä!l.mä!!.r !!.t id!!.a'!!. olo 

saavutetut. Niist!!. ei kuitonkaa n kukaan Saksan P!!.äDajan 

ul ko.puolella mit ään lähemp!!.ä tietäne, tuskin saksan t!!'kl!.

Il!.1aeaa ä ambaaladis8&iaan. Lalkea kuitenkin vo i t aneen, ott ä 

nämä päämäär ät lisäksi ,alueellises8a auhtee88akin käaittä

v ät ainakin Kau1ta.alan öl jyaluoiden ja WOl gan varren anur

ten sotateolliauuskeskuaten valtaamiso n. 

Täm!!.nkään J1U koon, mikä hu oiIllllttava 1 ta oaal ta voineo 

toteutua vaata onsi ko.än!!., oi nouvostovalta kuitenkaan 

viel !!. ole tuhottu. SUunnattomaan väeatöm&aaa&n.a nojautuen 

on Neuvoatoliiton siaäisen rintaman pyaytty! tl!.b!!.n al-

ti rikkoontumatta ayiat!!., joihin t äa.ä ei olo tilaa li!.-

hommln syventyä onnistunut täkäl äi sten tietojon mukaan 

sodan alkamiseata lähtien muodoataa, varustaa ja olittain 

har joitta&kin ainakin eatakunta uutta divi8ioonaa, puhu!l&t_ 

ta .iitft ettl!. jo tuhotuikai ilmoitettuja diviaiooneja on 

jAftnnökaiatA tftydonnottyinä usein .oitu tOdeta undolleon 

esiintyneen JOllakin rintamao.alla. ~rvatenkin tuloe nl!.1n 

Jatkumaan, niin kauvan kuin Neuvoatoliitto violl!. voi tuot_ 

taa tai hankkia varuateita joukoille, JOlle i 8i.!inen lu

hiatuminon Jo aitA ennen pl!.!!.aiai alkamaan. liierkkojä, joihin 
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kan nattaisi kiinnittää huomiota, oi t ässä suhteessa kui. 

t enkaan toistaise ksi ole havaittavisaa. 

Näiaa ä ol os uhtoi saa t e.ytYl' mielest äni ottaa laekal. 

miSla huomioon se kin man dolliauua, ettei sa ksan ensinkään 

onnistu tuhota neuvostova l t aa , Joskin so toivottavaati py •• 

tyy te komään son t ah olta uh kaavan sotilaalli~en V&$ran 

pttkikai ajoiksi mor kityksett~mäksi. Suurlähettitä. XURtHl

RA JUa voi olla oi ein hänen lauaues8aan minulle- t oisaa 

iltana, että neuvostovaltaa, Neuvostoliito n suunnattoman 

l aajuuden vuokai on vai keat a voima -einoin aaada lopullisee. 

ti tuhotuksi, ennen kuin se joutuu Japanin ja Saksan vä. 

liseen pur i stu kseen. Täh än kuitenkin vielä vaadit aan aikaa, 

lis äsi hän, ko aka Japanin koko huomio ny kyään on 
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RAPORTTI n: 0 .... 91.. . . 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 
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J1h.. ''I I As i a: ~l,lut.l.!!J.:!9.."!!.1!.U~! ~&;~ .. ~ .... _ 
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................. lläaa.L .......... ........ ................ .... _ ..................... . 

Kuten edellisessä r ap ortiaaani ohimennen mainitsi n, ta

pasin "pari päivää sitten Japanin tl!k!läi sen auurl li.'l ettU 1!!!.n 

KDR!BARA ' n. Keskustelu kl!äntyi tilanteeseon Kaukaisessa !däs8l!, 

josta hän lau &ui seuraavaa: 

Keskustelujen i aabington'iss8 voidaan kl!.ytl!nn~llisesti 

ottaen jo nyt katsoa pl!ättyneen tulo ksettomina, mikä oli 

odotettaviasakin. ~nglo-saksi.et maat ei vl!t ole taipuvaisia 

tunnustamaan Jap anin erikoiaasemaa laukaisess& Idl!sa!. Japani 

taas ei voi luopua tavoitteistaan Omaasa etupiiris. !l!n, ei 

vet äytyä poiiJ liinasta eikl! 1113 ösk!!.ä.n ndo-ninasta. l'ilanne 

viittaa Ul.benevl!l!.n sotaan, mitl! Japani kui tonkaan oi toiTo 

eikl! tule jUlistamaan. H!n oi l113öskl!l!n usko Yhdysvaltojen 

sitä en.imUsen! tekevAn, vaan ebkl! &nglannin, jota Japani 

pit!ä päl!vibollisonaan, tai sitten Rnglannin ja Yhdysvalto

jen yhdessL .... ibeen tl!bän lDIlodostaiai todennAköisesti sen 

mahdollisuuden toteutuminen, ettl! Japani, yhteiscmmärrYkaess! 

S1.am'in hallituksen ka,n.a, 1I!bett!ia1 _ahan joukkoja sen 

suojaamiseksi englantilaiselta valtaukaelta. Jos aota 8Yttyy, 

on Japanin tärkeimpAn! tavottoena Singapur. SiU on mitenk1n 

"AKELUOH.JE: 

i'avallinen. 

• ' : At. 

"akeluohj_allej. : 

T ..... I ...... . 
T .... m ... ja lIalkai , ........... mlnlatwllllle. 
EI ulk_ .... atWtun tIedoItuIIalln. 
EI ulkomueduatukHn. mutta ulk ........................ tIedoI

tutalln • 
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viime vuosina jatkuvasti ja voi~kkaasti varustottu, joten 

son haltuu naae nti tulisi op äilemätt~ olemaan Jap'nille 

"kova p!!.hkin!!.". Jo e se onnistuisi olisi tilanne Kaukaisea

sa id ässä ratkennut Japauin eduksi. 

Kysyessäni häneltä, miton Japani nykyään suhtautuu 

tilanteeseen ~ euvostoli iton suunnalla, vastasi hän, ettei 

Japani ylI äseUat(}tuieaa olosuhtoissa suunnittele mit!!.I:ln 

• toimintaa pOhjoisessa. So hetki voi tulla mjöhemmin ja to-

fonn!!.köisoeti tulookin, mutta tl:l.llä hotkollä on Japanin 

kiinnitottävä koko huomionsa tilanteen kohitykseen etol äuä. 

Vasta kun so sielt~ vapautuu, voi so ajatella toimintaa 

I ouvostoliitou suunnalla. 30 tulisi va rmaan morkitsomäA.n 

neuvoatovallan tuhoa, jolloi se Jo aitä ennen ol o aortu-

nut. 

P.S. 8.12.1941. Tämän aamuiaet tiedot il~oittavat Japanin 

a1 ..... o aotatoimet Yhd,yaval toJa valitaan. Suurl!!.hettilltl 

XURtBLRA'n yllAaelolltettu laueunto .i .il. pidä tIIli 

.uhteea8a paikkaan .. , jollei oteta lukuun vlholllauukaiea 

alkamiata ilmao aodanjulll' •• ta. KUn lauannto tämln ohella 

knitonltin .1aältää eräitä 't'l1tteitll Ja,.nin euunnitelmi.ta, 

kat.on olevao 8yytll a.o llib.ttllmi •• en. 

J.1.~-L~;k4. 
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Joskaan ei voida katsoa loispOl iittison tilanteen 

Turkiss a ~uutt~neen . on kuitonkin syyte parin sei kan muis -

tiio mer kitsemiseen. 

Yhdysv lto jen Tu rkille pyytämätt ä tekemä t arjous s&&-

da !!aan va r.:. stelu tä,;,dent ämis esB ä kä,tttää bY'7ä seet! "lai-

0&- ja. vuokra-lakia" on Turki ss a il eieesti otettu va staan 

suurella tyyt~~äisyydellä. Hall i tus l i e nee siitä lauaunut 

kiitoll i suut ensa , jot lehti l auaunnot ovat säest äneet. YLd~e-

v ~l tain amta ssadin t aholla tääl l ä ei sensijaan tiet ääks eni 

tämän yhteydessä olo ollut haveit t avias2 ~it ään eri oieta 

pOl iittista toimi ntaa. Päinvutoin on Yhdysvaltoje n täkällU.

nen suurl ähettiläs JaC WRRt .. Y pari viikkoa aitten l ähtenyt 

~otia , lcpull l sost i va i lomalle oi ole tunnettua. Joka ta_ 

pauksossa on h änen lähtönsä tällaisena a i kana her ätt 'nyt 

diplomaattiku nnae&a huomi ot a . 

On mah dOll~ta. ett ä Yhdysvaltojen edellämainitun tar

jouksen tarkoituksena On v in tukea lInglacnin viime aik01na 

intensifioltunutta diplomaattista toimintaa TUrki .. a. T r kemmin 

01 tämän toiminnan tavoitteista tiedet! nli •• ! piireis.ä. 

"AKELUOH"E: 

Tavallinen. ................................................................. ....... ......... _ ........... . 

n.: AI. 
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EI .. Ik~ tIedo .... kalln. 
EI ulkoonueclu.tuk .. n. mutta .. lkOlO.I.ln ............... t\adoI • ......... 
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miss ä vi imeksi olen tullut l iikknnookai. mutta va ikeata ei 

010 yloisemmin päät ell ä sen t arkoi tu ksena olova n jatkuva.ti 

koottaa vai kut t aa Tur kin kannan ottoon krii si t ilantaesaa •• 0. 

aon hot ken ohkä tu lles.a. jolloin Turkin ~ on toht ävä 

valint n. ,.. Bn l anni n t äk/U u sen auurl ähettU1,s Sir D_\TClmutt

ElJ I!ESSElPin nyl:yi s tä mat ka.a SY.7riaan l i enee m,rös kats ot t ava 

t ät ~ t auataa v~staan • 

On l uonnollista , että ki i toll i suudon ja t yytyväisyyden 

llaauksiCl t äällä Yhdyavalto j on TurJc1Ue lupa an.ut e. avu(l!ta ei 

.&ks&l ~isolla t ah clla ole katsoltu .uopein sil~n. Sa ksan 

ambaaaadin taholta olan kuullut, että v. PAPmN Olisi .aian 

JOhdoat a Uynyt SAR,\ O:.tUtn puhoiUa tiedustolernaMa lAbe!llll1n, 

miatä on kysymys Ja tämän yhteydes. A kysyneen m.m. ketä 

vastaan TUrkki katsoo t a rvitseva nsa tämänkaltaista avuatusta 

angloaakaien tahOlta. EertOJani oi t1ennyt tai oi tahtonut 

aanoa, mitä Saraooglu oli tähän vaatannut, mutta mielestäni 

olia! hänen ollut belppo vastata, että e&ammehan uUden kaup_ 

paaopimukaen mukaan aamanluontoista avustusta ~ös Sak.an t._ 

bOlta, Joton menattelYlJIDe on t~sin sopuaoinnuas. puolueatto. 

llI1utemme kan.... YhU hyvlllU syylli v:' iai lmglanti tabU 

vaataavan t,vaYlll3kaan. 

!osi.s~ on. että TUrkin sotilaallinen aaema on slkl

Ii hoikko, -- arAit! muita, asiaan vaikuttavia seikkoja tl •• 

sl kOskottelamatta .. .ttl siIli ei 01. ri i ttAvAati tehok. 

taas.en PUOluatuke •• n vllttlsAt'ntl teknillista kalustoa, .1 

~6.kAän moottorlpolttoalnatta. aan tB64entlmi .... 1 On .a ko

konaan riipPUvalnen .otaak!sv1aU vaUoista. On nl1_1 oloBllh. 



• 

toi.a. ymmärrottävää, että 80 koettaa tlmän asiaintilan kor

jaamiseksi käytt ää bYV Ä.ksoen mololllPien puolien rivaliteettia. 

I:l\vtännö •• ! tuald.n kumma.nkaan puolen lupaukallla kuitenkaan 

on aanottav&a merkityst!, ainakaan nUn kauvan kuin 1Urkld. 

koettaa iatua "k:e.bdella tuolilla", mik! t osin on ruma __ 

nonta Turld.n rehellisestä pyrkimykseatä pyayä sodan ulkopuo_ 

loll~ ja ylläpitää puolueettomuuttaan. 

!l.l4-W~ 
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Asia: . __ Ti lp,nt€E: s t a Iran'issa . . __ 

Kymmenkunta päivää s1 t en mat kusti uotsin Tehe-

r an ' issa ollut ministeri v. HEID NSTAM 

kotia j ätettyään lopullisesti Irpn'in. Tav te s sani ·net 

en tosin s aJ. ut tilaisuutta p i tempään keskus'teluun , mutta 

ennätti hän kuitenkin kertoa seuraavaa: 

Teheran tissa v 1 itsee nykyään t äysi rauha eng

l antilaisten ja neuvostolaisten :oukkojen pois uttua ka u

pungista . Venä l ä iset, joita lienee Iran 'issa vLi~ divi

sic nan verran, Tebriz'in suunn lle, englantila iset t aas 

etupääs sä Hamadan'in ja Kermanshah'in tienoille. Sitä, a it-

si on englEultilaisi" osastoja eri osissa maata kunnos

temassa teitä j a trans-iranilaista reutatietä. Teheran'Hn 

on kuitenkin jäänyt englantilainen ja ne uvostola inen up

seerikomissio, jolla ka ikesta päättäen on tosiasiallinen 

valta käsissään. Nykyisellä hallituksella ei ole mitään 

omaa auktoriteettia edes väest~n silmissä. T:'Ytymät-u5myys 

tapahtumain kehitykseen on Iran'issa yleinen. - Mikäli 

hän oli voinut tehdä havaintoja, oli a in kin Teheran'in 

keutta Neuv08to1iitol.le. toimitettu avustus toistaiseksi 

ollut verrattain v aatimatonta • 

JAKELUOHJE: ....... uohJ-a/ ...... 

..................... .... ...... ........ _ ... _ .~~v.all.iDe.n . ........ ....... .. T ..... II" .... 
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Tänä än t ap sin Ruotsin täkä l äi sen l äh etystön 

rkis - sihteerin ViMAN' in, joka hiljatta in on palannut 

Irm ' in kautta kuriirimatkalta Mos kovaan j a Kuybishev' 

Iin. ' a in häneltä eräitä täydentäv i ä tietoja tilantees-

t Iran ' issa. n kertoi yhtäpitäv ästi Ministeri v. 

ijEID AM ' in krJlssa t ilanteen TeheraItl. ssa olevan r au-

hallisen tyytymättömyyden kuitenkin p&inaes a l e iIDans 

väestön mielialaan, mikäli hän lyhyen oleskelunsa e

r usteella saattoi päätellä. Jos kerran - mitä e i 

tahdota uskoa - oli pakko anta utua, olisi se p itärvt 

dä yks nomaan englantil isille, suostumatta bolshevikkien 

maahan pä o syyn. Seuraukset puna- armeija n osal listumisesta 

ovat nimittä in hänen kuulemansa 

osissa jo nähtävissä. Paljon on 

mukaan maan p ohj ois

sivi styneempäl! ja v e u-

r aampaa väest~ä - systeemiä Ne uvostoli i tossa seuraten

jo ennätetty "likvidoida". Se seikka , että englanti

laiset antoivat etusij a n yhteis aktiolle, on huomatt v 

määrin viilentänyt alunperin j otenkin my~tämiel istä suh

t autumi sta heib!. n. Nyt toivotaan - väitti hän - niissä 

piireissä, joiden kanssa h!!.n oli ollut kosketuksissa 

sen perusteella mitä hän kuuli diplomaa ttikunn 

saksalaiset ottaisivat vallan käsiinsä maassa . 

Hän lisäsi, että joskin Teheran on r uhallinen, 

ei maa semmoisenaan kuitenkaan ole r auhoitettu. Nimen

omaan ovat kurdit sotajalalla häiri te n liikenneyhteyk

siä. Tämän vuoksi e1 sekään autokar vaani, jossa hän 
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matkusti ja jossa my6s matkusti m. m. 40 saksal ise n 

kolonian n~ista, voinut ott a suorinta ja parasta 

tietä Hamadan 'in kautta Kermanshah'iin j a sieltä 

Irak ' 1n r ajalle, vaan t!\'{tyi sen englantilaisten 

neuvosta kiertää etel~8tä päästäkseen Kerma nshah'iin. 

Matkan järjestelyssä j s en varrella oliva t e lan

tilaiset olleet , myös saksala isia kohtaan, e i a inoa s

taan korrektia, vaan huomaava isiakin. 
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Arkistosihteeri WEMAN, jonka paluusta kuriiri

matkalta Mo skovaan ja Kuybishev'iin edellisessä rapor

tissani mainitsin, kertoi havainnoistaan euvostoliitos-

sa seuraavaa: 

Mo skovassa oleskelle s saan oli kaupunkia monina 

öinä pommitettu. Pommitukset kohdist uivat kuitenkin etu

päässä r autatie asemia ja kaupungin ympäristössä olevia 

tehdasalueita vastaan. Asemilla olikin aikaansaatu huo

mattavaa hävitystä . Tehda salueilla hän ei ollut käynyt . 

Asuntokorttelit, j oita hän ehti nähdä , oliva t j oitakin 

sortuneita taloja lukuunottamatta koskemattomia. Keski

kaupungilla sensijaan oli monta huomattavaa rakennusta 

tuhoutunut. Tälla isia olivat Suuri Ooppera, Yliopisto, 

ent. r atsastusmaneesi sekä eräitä hallintorakennuksia , 

joita hän ei osannut tarkemmin määritellä. Kreml' in 

muurien sisälle hän ei pääss,yt, mutta ulkoapäin katso

en ei mitään häyityksen merkkejä ollut havaittavissa. 

Suomen lähetyst5talo, jossa eräät Ruotsin lähe

tystön jäsenet samoin kuin hänkin, olivat asuneet, oli 

säilynyt vaurio itumatta , jollei oteta lukuun sitä, että 

"'AKELUOHJE: ....... luoh,.....l .. ja. 

Taftll ....... Tavallinen. 
•• • ••• •• • u • •• •• • • •• • • ··· · ·· ·· ··· · ····· ·· ·· · · ·····- · ··· • •• • •••••• • •••• • ••• • ••• • • • ••••• •••• • ••••• • TaftllI_ ja I ..... al ............. ... "' ............ ... 

EI ulk---"""- tIedoltukalln. 
............................................. ................................................................. .. EI ulk~_ ......... ulk_ .................. tIedoI-

tule ...... 
.......... .. .. ~ .. ....................... ................................................................. . 
nl,A4. 
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ponuni oli pudonnut talon puutarhaan aiheuttaen eräi

den senpuolisten ikkunain särkymisen. Myös sisältä 

oli talo ollut koskematon. ikäli oikein hänet ym'llär

sin, on eräs Ruotsin lähetystön kanslisteist& jäänyt 

vartijana asumaan t a loon muun lähetystön siirryttyä 

Kuybishev'iin. 

Moskovasta puheen ollen lisäsi hän vielä 

väestön olleen sieltä jo suurelta osalta ev akuoid un • 

Se jatkui kuitenkin vielä hänen siellä ollessaan . 

Esimerkkinä t ä stä kertoi hän, että kun uotsin lähe

tystön piti lähteä Kuybishev'iin saatuaan i lmoituksen 

viranomaisilta, että semalla täytyisi olla klo 

oli siellä se llainen pakolaispa ljous, että s en 

seminen oli mahdotonta. He saivat odottaa klo 

22, 

Upä-

6 

aamulla ennen kuin poliisivoima aukaisi hei1le tien 

vaunuihinsa. Evakuoinnin johdosta näytti kaupunki jo

tenkin kuolleelta. Mitään sanottavaa ei enää saanut 

ostaa, joten hänen mukanaan tuomansa säilykkeet tuli

vat lähetystölIekin hyvään tar eeseen. 

Itse matkusti hän kylmettymisen vuoksi Kuybi

shev'iin myöhemmin kuin lähetyst~. Edes l e ipää ei 

matkalla saanut taa, puhumatta muusta. Kapsekkiruuti-

1& täytyi tulla toimeen. Matkan varrella 

yhtä mittaa havaita, kuten vieläkin suuremmassa 

jo saapuessaan rautateitse Leninakan' ista Moskovaan, 

pitkiä, avonaisia raut tievaun~ivistöjä, joihin 011 

kuormattu evakuoitujen tehtaidan koneistoja. PaljaSl 
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taivaan alle jätettyinä olivat ne kokonaan ruosteen 

pei~tämiä, tärveltyen odennäköisesti käyttökelvotto

miksi. 

Kuybishev'is8a olivat ambassadit ja lähetyst~t 

saaneet elää hyvin vaatimattomissa olosu: ~eissa . Jo

kaiselle oli tosin järjestetty oma talo, joka kuiten

kin, mikäli hän kuuli , useimpien mu idenkin, '<uin 

l illletystän kohdalta, oli ollut, joitakin sänkyjä lu

kuunottamatta, k_lustamaton . Kukin sa i koetUMa kalusto

aan täydentää erittäin rajoitettujen mahdollisuuksi en 

puitteissa. El intarpeist v~l l itsi suuri puute . 

Paluumatka t apahtui sot ilaslentokoneessa Hakun 

kautta Teheran'iin • 


