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Salainen. 

RAPORTTI n: 0 

. Shp.np-hpi .ssa 

. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

1 (no iittinen ). 

23 p: nä :h.~ i nl:i kuuta 19 41. . 

Asia: chin~-wein matka Jam'lniin 

... . ; a akselivallat tunnustavat Nankingin 

... h~\.:!).Jt.~sen • ............ ... . 

Yht eenveto: Wang Cbing-wein matka; sen tar

koitus j auan ilaisten tiet ojen, kiinalaisten tie-

tojen mukaan; käytännölliset seuraukset; J Anan i 

myöntää lainan Nankingin hallitukselle; akseli

vallat tunnustavat sen: SAksa, Italia ja Es

naDja nimittävät edustajansa NAnkingiin; tunnus

tamisen mahdolliset syyt: NAnking tyytyväinen; 

Chungkingin reaktio; katkaisee diplomaattiset suh

teensa akseli valtoihin; tunnustamisen käytännölli

nen arvo akselivalloille; Italian eksterritori-

alioikeusj lehtiuutisia siitä. että Suomikin tu

lee tunnustamaan Nankingin. 

Yhtenä tärkeimpänä tapahtume~a Kii nan j a JAuanin 

suhteissa viime aikoina, sen jälkeen kun viime vuoden 

lopulla tehtiin sopimus rauhan ja ystävällisten suh

teiden ylläpitämiseksi JADAnin ja NAnkingin ballituksen 

JAKELUOHolE: J.keluohjemal"j. : 

Tavall1n8ll. T ..... I ...... . 
T ..... " ..... j. IldUi .............. 1 ... 
EI ulko ..... ecluat .. ka ... tledoltu ..... n. 
EI ulkomaaedu.tuk ..... mutta ulk ....... ml .... tarIIn tIedol-

tukaIIn. 



välillä, on uidet t ävä 

Chjng- wein virallista 

l oppupuolella . 
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NAnking-hallituksen presidentin \ ang 

matkaa JAnaniin kuluneen kesäkuun 

Tämä mfltka, .10ka Chungkingin ka.nsallisen hallituk

sen tahol ta on leimattu kerjuumatkaksi, näyttää vahvista

van sitä lisääntyvää otaksumaa, että J aufUli uyrkii yhä 

vo imakkaammin kannattamaan angin .i ohtamaa ballitusta saa 

dakseen uarempaa "yhteistoimintaa" Ail<"8an. Viralliselta .;A

uA.nilaisel t a t aholta on elitetty matkan tarkoituksena 0-

lev hAlu \ .'lDgin henldl ökohtaisesti esittää ke isarille 

kiit ollisuutensa JAuanin Ki inalle osott amasta intressist ä . 

Vang Chjng-wein henkilökohtainen prestigi toivotaan matkan 

kautta kasvavan ei vain J ananissa vaan ~yö s hänen omien 

kansalaistensa silmissä. 

TOkioon 

.; oiden 

halli -

KÄ ytÄnnöllisenä seurauksena Angin matkasta 

voidaan pi t ää seuraavia myönnytyksiä j a lupauksia , 

TokiO ta tulleiden tieto.ien mukaan vä itetään Jauanin 

tuksen &isä ltäneen Kiinan Ohjelmaansa, nimittäin että 

NAnkingin sot avoima lisätään 150000 miehestä 500000 mie-

heen, sen poliisivoima lisätään my s. 

Ankingin hallituksen alainen alue muodostetaan erikoi

seksi "mall irauhanalueeksi ". 

Nankingin hallitukselle myönnetään laina maanviljelyksen 

ja teollisuuden elvyttämiseksi siinä toivossa, että paran

tuneet taloudelliset olot houkuttelisivat jOhtavia henld

l"itä takaisin Chun~ngistä NAnldngiin ja myös aiheuttai

si miljoonien pakolaisten palaamista vapaasta Kiinasta ta

kaisin kotiseuduilleen. 

HRDkingin hallituksen ja aksalivaltojan suhteita vah

vistetaan. 
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Nan in~is sa olevien eri virallisten henkilöiden an

tamista lausunnois ta käy kuitenkin selville, että NAoktngin 

hall ituks en toivomukset v a rma an olivat palj on suuremmat kuin 

mitä matkan tähän men essä julka istuista tuloksista vo i ~ää-

tellä . ~Ähinnä pyrittäneen s iihen, että taloudellinen kont -

rolli , joka e delleen on japanilais ten sotavoimien ·pq ' Sqq, 

qaataisiin siirretYKs ' ~okonaan Nankin~in halli t ukselle, jolle 

~V0S 0 isi luovutettev Pohiois - Kiinan hal l into. siellä oleva 

f1The No rth-Chjn a polit ' c"ll Co nn l" ku 'n enelleen t äysin igoo -

oi NA ~i nQ;i", 

Myöhemm '" onYin ilmoitet tu, ett~ J apani on mv~tänyt 

~ankincr ' n hallitukse 109 300 milioonan ye in lainan. .iot a ei 

Anneta rahassa vaan tavaroissA rinäisten .iälleenrakennussuun-

nitelmien toteuttRmiseks i . On my' s ollut puhett 8 sii t ä. että 

on suunni tel tu taka varikoit u.ien tehtaiden palauttamist a kii -

nAlaisil l e omist aj ille, j a että on aikomus avat a Yangze joki 

yleiselle merenkululle . TÄmÄ onkin nimellisesti oseksi jo 

kuluneen kuun pUOlivälissä t Anahtunut siirt ämällä t av a r ankul -

jetuksen suoraan sotavoimil t a e rää l le j a oanilaiselle aiva -

yhti ) lle. kui tenkin siinä roääri erlelleeo .; apan11aisen me -

rivÄen valvonnan ja erikoisluDl e n a aisenA. ettei s iit ä a10a-' 

kaan toist a iseksi voi olla minkäänlais t a käytä nn 'llist ä hy tyä 

ulkovaltojen kaupalle . 

Akselivalto.ien suhteessa Nankingiin 00 t apahtunut suuri 

muutos sikäli. että SakSA, Itatia. Rumani~ , SlovakiA ja Kro-

at1e tunnustivat Nsnk1n,R:in 

ja UnkA,.i 

hallituksen de .1ure 
. 

2 n:nä heinäkuuta. 

1 n:nä sekä 

SakSAn Sha"~a1ssa oleva nääkonsull Flscher on n~l

tetty SakSAn as1Anhoitajaksi Nanktng11n ~tnlstArin arvollA 
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urlähett i läs mArkiisi TAliAni de 

Ml'l r cbio, joka on ollut t äällä .10 kl'lks i vuott käymättä 

kert aakaAn ChungkingissA sekä esit t.ämät t ä v lt aki r.1 ans a pre

identti Lin Senille , O~ akkredito i tu suurlähe ttilääksi 

Nankingiin. E!'ln.qnian uälikonsuli on nim i.t et ty s i nne asi'iin-

boit aiaksi . Muilla mBill'i ei ole edust a i i t äällä . 

On io uite n ai~ao 0ootettu. että akselivallat, e -

t enk'in Sal<'Aa 1a Ital iA. t unnustaisivat Nanking;in hallituksen , 

.i .1 anilaisel t a taholt a on ilmen yt kärsimätt l:\myyttä t un 

n stami en vi iVÄst isest ä . nämä maat kun ovat pysyneet j o 

liiankin kauan odottavalla kannal A . Tunnust ami sen ant~inen 

nyt ot ksut ppn ol evan seuraukse na s aksalais-venäläisen sodan 

al amisest a. Silln ebkq koe tetaan lievent ää sit ä levottomuut-

ta .; 9, ä rtyisyvttä .1ota sodan alkaminen on aiheutt anut. se 

kun al koi ni1n pian vastikään solmitun j a 'Oanilais-neuvosto-

1 isen nona~gress iosopimuksen .1 älkeen . 

Nank.ingi ssa on oltu kovin tyytvvä isiä tu nnustamis een. 

Sanoma lehdistö .1 a hallituspiirit ovat huomautt.aneet miten 

suuriarvo ise t i .1 a v hvist avasti s e on va ikuttanut halli tuksen 

t)äät (iks~ .1a pyrkimykseen hävit t ää Chun~l(ingin hall t.us j a 

siten palaut t.aa rauha j a .1ä .1estys Kiina an. Pidet ään mahdol

lisenA Nankingin hallituksen liittyminen akselivaltoihin. 

Niin pian ~lin tunnust aminen tuli Chun~kingissa olevan 

kansAllisen hallituksen tietoon ilmoitti se siellä oleville 

Saksan jA Italian diplomaattisille edustajille louettaneensa 

diploaeattlset suhteenaa näihin, maihin. Kuilla edellämalni

tuilla AksellYalloll1a ei ollut dlplaaasttlala edustajia slel

lA. K11 •• ., Il1U.-1a .Ia'toUY uua' ulkoa.'ainm'n'ster' {Q»O 

~ 
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Tai - ohi on spnomAl ehdistön kautta ilmoitt anut syvän pa

heksumi sensa tunnust amiRe n johdosta. Akse i vpllat ov t 

tehnee t Kiinalle suuren vää rYYden t unnustamalle Nanking-

i o nukke a1lituksen sek" ryht 

vihollisten kanssa. He ov a t 

ne n kansan y t ä vyyden. Ki in 'l 

ä s uhteisiin Kiinan 

en kauttA menettäneet Kii 

on kuitenkin päättänyt 

ja t kaa t aistelu aan ystäviensä kanssa vap.'lutensa puolesta 

s iksi kunne vo tto s as.vutetaan. Genera lissimo Ohi ng 

Kpi- ~~e k on p ' ivä k~ skyssään Armeijalle ~. maininnut 

olev~sa vakuutettu siitä, että j ~nani ai sten ja heidän 

nukkejärjest ö iensä l uhistuminen tulee t aPAhtumaan s illoin 

kuin aksel i vallat ioutuva t hävi<tUl e. 

Akseliva toi en ant ama tunnustus voidaan joq i n 

IllÄÄrin nitää prestiv.ivoittona Na nk" ngin ha lituk selle. 

Mutta suurempAA käytännöllistä arvo a e i ille toist a i

seksi voitane ant aa, sill" Saks"ln .1a ItAlian :vhdyssi

te~t Kiinaan ovat nykyään kokonaan katkenneet, eikä 

näillä vailloilla 0 e erikoisen suuria intressejä sisä

KiinARsa. ItAlialle on edelleen ollut exterri torialioi

keus Kiinassa. muilla vslloilla ei, ja tulee se tie

tenki n menettämään sen niissä osiss a Kiinaa , missä 

Chungkingila on hallitusvalta. EpÄtietoista on mi ten 

Npnk1ngin hallitus tulee suhtautQmAan t ä hän oikeuteen. 

MAhdotonta ei Ole. että Italia vo is i enelleen säilyt

täA sen, sillä niissä osissa Kiinaa, missä Npnkingin 

hallituksella on valta, haluaa se sellaisen mielipi

teen vallitsevan, että K11nan kansallinen hallitus on 

nyttemmin palannut t~isin NeDk1nslin Ja on edelleen 

~1dott9 alkal .... ta t.~tT1hiB 8out.ukslin. 
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Täs ä yht~ydess' voi myös mainita, että s itten

kuin Suomi heinäkuun 19 n: tunnusti MAnnhoulruon de 

.1ure, on Shan v.bain lehdissä heln" kuun 21 j a 22 äi

vlnä .1ulaistu T qn",o cean j Dome i uuti!'ltoiroisto .i en e 

dustaiien Helsingistä l ä hettämät uutiset , et t ä Suomi in 

akseliv ltoien esimerkin muka isest i tulee lähipä ivinä 

tunnuHt"l.ffi en Nenki np'j n hal ' i..tu1csen. 

v ••. "i.inhoit • . 1.' f ~tItuf, 

JK. Sen .1Älkeen kun t iimä on kirioitettu on t äällä 

iulaistu uutinen , että RumRn 1Qn Tokloss oleva l ä het

ti äs kenraali Bagulescu on nyttemmin akkreditoitu 

rnyös N_R nkinp;i in. 

-
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Shanghai SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . 

(polli ttinen) . 
Salainen. 

RAPORTTI n : o 

Shan ghai ss a 

2 

1 p:nä syys k.uuta 19 

Asia : 

~@_s~lJ~~l*._si~n suhtautumisesta 

Saksan- Neuvostolii t on sotaan. 

Yht eenveto: Vaikutusvaltainen brittiläi-

nen ja amerikkalainen lehdistö muovai

lee mielipiteitä; saksalaiset ja heidän 

propagandansa; ranskalaiset ; venäläiset 

tsaaristit ja bolshevik it; japanilaiset; 

kiinal aiset; englanninkielisen lehdistön 

suhtautuminen Suomeen; saksalainen uutis

tiedoitus SUomesta; skandinaavialaiset. 

Tieto Saksan äkillisestä hyökkäyksestä Neuvos

tovenäjään tuli täällä kuten yleensä muuallakin täy

tenä yllätyksenä. Churchillin puhe selvitti täkäläi

sille britt iläis Hle heti alussa Ison Britannian 

kannan, ja on brittiläinen sanomalehdistö koettanut 

parhaansa mukaan muovailla täkäläistä mielipidettä 

myös siihen suntaan, että Englanti on Neuvostolii

ton ystävä. ja tulee sen sille antaa apuaan. jme

rlkkalainen sanomalehdistö on myös amerikkalais-brit-

.JAKELUOH.JE : 

Tavallinen. 

\ 

.J.keluohjemallaja : 

Tft8I ....... 
T ..... II_ ja IIeIUI ........ t.rteI ... 
EI .... cttnaMduatuItMn tIadoIIuUIIn. 
!I .. ",~",,_ .-tta " .... d 'nWllo ....... " ...... 

tubIIn. 
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tiläisten ystävyyssuhteiden yhä vahvistuessa kovaääni

sesti toistanut miten hyvät ystävät USA ja USSR ovat 

keskenään. Englantilaisen ja amerikkalaisen lehdistön 

ollessa vaikutusvaltaisin t ääl l ä on luultavaa, että 

s iinä esitetyt mielipiteet tulevat syöpymään suureen 

osaan täällä olevaan valkoiseen yleisöön, johon myös 

on luettava lukui sa määrä ei-brittiläisiä juutalaisia, 

joiden poliittinen mielipide pääasiallisesti on Hitler

Saksan kukistumisen kannalla. 

Toiselta puolen on täällä olemassa ei aivan vä-

häpätöinen saksalainen yhteiskunta, joka on mitä tar

mokkaimmassa toiminnassa esittääkseen yleisölle , mi ten 

menestyksellisesti Saksan sotatoiminta Venäjällä edistyy, 

ja miten tärkeätä on Euroopalle ja koko maailmalle, 

että bolshevismi saadaan kukistetuksi. He ovat lähei-

sess ä yhteydessä japanilaisten kanssa ei vain epäviral

lisesti mutta nyttemmin myös virallisesti tunnustettuaan 

Japanin suojeleman Nankingissa olevan Wang Ching-wein 

hallituksen. Saksalaisten propaganda ja uutistiedoitus 

on nopea ja monipuolinen ja uutisensa yenäjän sodasta 

laajat. joten oman radiotiedoituksensa lisäksi e~glan
n1nkielinenkin lehdistö usein julkaisee niitä ~äyde~yk-

seksi j. a)lkl. vastapainoksi) omien kirjeenvalhtaji-

ensa ja Tassin toimiston uutisiin. 

Ranskalainen yhteiakullta täälll. joka ,"'irallisesti 

on Viohy-hallituksen kannalla~ mutta josta uae.t kuu-

1.... kyllä sal.isesti kann.tta. v.p •• t. s....... koet-

ta. p,raytelll neutraali •• l1a kannall.. Dl ole - hUQIPanDut 

.i1nl aitllD voS ....... pla .,.,atlolta 8UUDtaaD tai tol
/' 

Ha. ftltetl.lJl, etU ranakalai!lta ~p.tl.t alkaYat 
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jonkun verran kallistua saksalaisten puolelle. Sillä 

taitaa kuitenkin olla omat siksi raskaat huolensa, 

nyt kum Indokiinakin on osaksi japanilaisten miehit

tämä, että kiinto saksalais-venäläiseen sotaan jää 

toisarvoisena syrjään. 

Venäläinen lukuisa väestö on täällä jakautunut 

kahtia. Suurin osa vanhaan sukupolveen kuuluvista on 

edelleen bolshevismin vastainen ja toivoo saksalaisten 

nyt viimeinkin saavan sen kukistetuksi. He puhuvat e

delleen vanhasta pyhästä Venäjästä, käyttävät edelle en 

tsaarinaikaista lippua, ja toivovat vielä pääsevänsä 

sinne asumaan järjestettyyn yhteiskuntaan. Nuorempien 

joukossa sensijaan on useita jotka haluten auttaa 

kotimaataan Venäjää, jossa moni ei ole vielä ker

taakaan käynyt, siitä tuhosta ja hävityksestä, jota 

sitä nykyään uhkaa, ovat valmiit kompromisointiin ja 

ehkäpä yhteistoimintaan bolshev1kien kanssa, joita ve

näläisten joukossa löytyy ehkä noin kymmenentuhatta 

eli suunnilleen viidesosa kaikista. Täkäläisen venä

läisen emigranttikunnan jäsenet eivät kuitenkaan ole 

vielä joutuneet keskenään käsikähmään tai ilmitaiste

luun, mutta riitainen tämä emigranttikunta on ja ja

kautunut useaan leiriin. 

Täkäläisistä japanilaisista ei ole erikoisempaa 

mainittavaa. He koettavat painaa unohdukseen Matsuokan 

ei kauvan sitten Molotovin kanssa tekaaln nonaggresslo

sopimuksen Ja .11r.1estymlln miele!tUn taaseD seuraaaun 

saksalaisia, joiden puolella he Oftt olleet lcDko sodan 

aikana. On to.,,1n ft1baa saada obJektl1Tl"a tietoa 

.11tl, alAl 1Illr1n lM:au-T ..... 1n "' .. a kUaooR .. heltL 



Heidän täkäläiset tärkeät hommansa ja huolensa luu

lisi pidättävän heitä lähemmin syventymä stä siihen. 

Lukuunottamatta jo i tak in j apanilaisten j a ame

rikkala i sten omis t amia kiinankielisiä lehtiä on kii

nalainen lehd istö tääll ä pääasiallisesti jakautunut 

kahteen osaan. To i nen kannattaa kansall ista Chungking in 

hallitusta ja siis myös vanhan tapansa mukaan ystä

vällisiä suhteita Neuvostoliittoon samoinkuin neuvosto-

laisten nykyisiin liittolaisiin. Toinen osa kannattaa 

Wang Ching-wein hallitusta Nankingissa ja siis kallis-

tuu japanila isten ja saksalaisten puolelle. Mitään e

rikoista suhtautumista Suomen asiaan ei kummaltakaan puolel

ta ol e ollut huomattavissa. 

Kun Suomi saksalais-venälä isen sodan alkaessa uu-

destaan joutui taistelemaan perinnäisvihollistaan vastaan, 

tällä kertaa saksalaisten tukemana, tuli se tietenkin 

anglo-amerikkalaisessa lehdistössä leimatuksi Saksan liit-
• tolaiseksi ja siten Englannin viholliseksi. Lehdistön 

puolesta, joka puolitoista vuotta sitten ylisti suomen 

" kuntoa ja urhollisuutta taistellessaan bolshevikibarbaa-

rien raakaa hyökkäystä vastaan, on kuitenkin mielestäni 

sanottava, että se on ~leensä ainakin tähän saakka 

näkynyt välttävän koskettelamasta SUomen nykyistä sotaa. 

Ainoastaan kerran alussa Julaistiin eräässä lehdessä 

toimituksen ' kirjoitus, jossa kirjOittaja, täysin tunte

matta SUc:aen oloja ja suhteita, yksinkertaisella ja 

tJPerällä saaaDaalla koetti •• ittää. aiten tyhal SUoai 

Oll Jam rupeaa aak.a].e1.~_ tal.~U8nuor... aikA WSJ 

~. tilli brJ'alla aU.tu.. "uvoa-
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tovenäjän herruuteen. Toiselta puolen on sen sijaan 

näkynyt amerikkalaisista lehdistä lainattuja kirjoituk

sia, jotka käsittelevät SUomen oloja hyvin ymmärtä

väisellä tavalla. 

Saksalainen uutistoimisto ja tärkein lehti ovat 

kumpikin julaisseet laajoja uutisia suomesta, päämajan 

tiedoituksia Karjalan rintamalta, lyhampiä selostuksia 

eri lehtien pääkirjoituksista, Lontoon ja Helsingin 

välisten diplomaattisten suhteiden katkaamisesta, y.m., 

monasti aivan asiallisesti, toisinaan tietenkin mie

lessä, joka uhkuu saksalaista sotilaallista kuntoa ja 

voitonvarmuutta. 

Muiden eri täkäläisten eurooppalaisten kansalli

suuksien suhtautumisesta Suomen asiaan ei ole erikoi

sempaa sanottavaa, paitsi että skandinaaveista ovat 

ruotsalaiset ja tanskalaiset lojaalisesti SUomen kannal

la, jotavastoin pienessä norjalaisessa koloniassa on 

anti-quislinglläisten joukossa, joita täytyy pitää val-

tavana 

listen 

enemmistönä, huomattavissa 

tunteiden jäykistymistä. 

jonkunlaista ystäväl-

Va. •• iaiohDitala: f~' 


