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Selostan seuraavas sa eräitä Suomea koskevia huhuja 

ja tietoja. jotka kierteleVät Tokion diplomaattipiireissä. 

Ollessani ä .skettäin 'rUrkln suurlähe ttilään T E K in 

luona . kysyi tämä minulta olinko kuullut jotain SEksan 

Venäjälle takemastä maa taInJoo kosk.evasta ehdotuksesta. Hän 

kertoi saaneensa Ankaran ulkominis teri öltä tiedon. että 

saksan Koskovassa oleva suurlähettiläs. kreivi SCHULENBURG 

oli ehdottan u t Venäjän hallitukselle ennen MOLOTOVin Berli

nissä käyntiä. että Saksa antaisi Venäjälle vapaat kädet 

suomes sa ja Iranissa jos Venäjä puolestaan myöntäisi Sak

salle vapaat kädet Balkanilla. Venäjän ballitus ei kuiten-

krum ollut ka tsonut voivansa SUO& tua tähän ehdotukseen. 

Vastasin, etten ollut kuullut mitäln asiasta, ja että pi

din sitä, aimldn mitä Suomeen. tulee, Vähän uskottavB.DS... 

JI1elest.ån1 on sekin mahdollista. että 'Ie naläis et 

ovat tahallisesti päästäneet liikkeelle tallaisen tiedon. 

Venäjän kielto suostua kysymyksessä olevaan ehdGtukseen. 

m1kA1i sellainen olisi tehty, "I8.hv1staa venalAis tä .. iku. ... 

JAKELUOHJE , J.eluohJ_neJ.: 

T ... III ...... 
T .... n,- ja II ...... ................... .. mlnl.te .. llllle. 
EI ulkomaMduatu ..... tledoHukaUn. 
EI ulkom.ad ........ mutta ulk __ lnminl.t ... 11In tledol-

twaI .... 
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tust a BaLkanilla. Se hyödyttää Venäjää 8päsuorastikin, koska 

se smmll.a on omiaan an1>amaan tukea niille piireille Bal

kanin mai ssa , jotka haluavat pysyä erillään sodasta. Venäjä, 

Jonka ulkopolitiikan päämäär änä a ina on ollut, ja edelleen-

kin on. saada haltuunsa I s tanbul ja Dlääräämisvalta Darda-

nellie n yli. koettaa ka ikin tavoin estää saksalais ta ja i taa 

lialais ta vaikutus ta Balkanilla. Venäjälle on sitäpa i ts i muu

tenkin edullista jos USkotaan, ettei se ole suostunut Sak

san tarjouks een. Sen etujen muka! sta on nykyään koettaa saa

da mahdollisimman hyvät suhteet POhjois-AlIlerika n Yhdysval toi

hin. Japanin ja Venäjän valis en, niiden keskinäisiä suhtei

ta järjestelevän sopimuksen aikaansaaminen on osottautunut 

erittäin vaikeaksi. Näin ollen tarvitsee Venäjä Amerikkaa 

sekä japanin että Kiinan kysymyksen vuoksi. Venäjän etujen 

mukais ta on luullakSEni t ä 1 1 ä h e t k e 1 1 ä esiintyä 

uhatun s t a t u s q u 0 n kannattajana, tai ainakin antaa 

muiden uskoa, että näin on asianlaita. :ros niinkuin on 

mahdollista - k.ysymyksessä ole va tieto on venäläisten i tsen

sä keksimS., on se luonnollisesti ensi sijassa laadittu Bal

kenia silmälJ.ä pitäen. TämI. ei kuitenkaan estä, että se 

sam.el.la kertaa palvelee Venäjän tarkoi tukaia muuallakin. Ei 

ole mitään syytä USkoa, että olisin ainoa, jolle asiasta 

on kerrottu. 'Vaan ole n päln'Vastoin '98.kuutettu siitä. että 

asia on saatettu kaikkien niiden tietoon. Joita varten se 

on tarkoitettu. 

----- ~stamme on liikkeellä toisenkinlalsia huhuja. 

kIln lahettlläs, lQ'vI. JlStä'Wl.Il1 a1n1steri T I L L I T S K on 
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kertonut minulle. että eräs hänen tuttavansa juutalainen 

pariskunta, joka äsket tain matkusti ;ra panin kautta Amerik

kean, oli tiennyt "mielenkiintoisia seikkoja SUomestakin". 

Saksalaisia joukkoja on Pohjois Suomessa ja ne pitävät 

myöskin hallussaan Pets amoa, mistä johtuu, ettei Englanti 

enää salli käyttää s itä niinkuin ennen. Etelä Ruotsissa ei 

ole enää laisinkaan joukkoja, vaan kaikki on lähetetty 

ma8.llJi pohjoiseen osaan. KYsymykseeni mnkä vuoksi ne s inne 

on lähetetty, sain vastauks eksi, että se johtuu "Venäjän 
1) 

pelos ta" • Norjan asiainhoi taja K 0 L S T A D on kertonut 

minulle, että 1!'innmarkenissa yksistään on 250.000 saksalais

ta sotilasta (muussa osassa Norjaa lähenlsi nii den luku 

400.000). KYsymykseeni mistä hän oli saanut tamän mieles-

täni uskomttomalta tuntuvan tiedon, sanoi hän lukeneensa 

sen Lontoossa ilmestyvästä "täYSin luotettavasta norjalai-

sasta lehdestä". Hän ei voinut kuitenkaan vastata kysymyk-

saen, oliko yleensä mahdollista Sijoittaa Finnmarkenlin 

suuria määriä sotaVäkeä. 

Tällaisten tietojen todellisena perustana ja 

on luonnollisesti toivo, että Saksa joutuisi sotaan 

kanssa. Venäjäähän pidetään nykyään monella taholla Europan 

pelastajana. El ole aina helppoa saada ihmisiä olemaan 

uskomatta tietoja. jotka syystä tai toisesta ovat heistä 

a1elulsia. 

1) IIOrJan uuai ll1n1B ter1. Jolle 
acrementti. el Japanllais ten 
atnaraaa ~lata18eksl aaaru 

aikoinaan on ~CSnnet tJ' 
YiranOllllisten • .tol vOJllUkaesta 

tlDDe. ' 
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senjlUlceen kun edellä oleva 

lehdissä ollut tietoja, että saksm 

olisi saat u aikaan B.sl kan 1 a koskeva 

kädet tai aU..akin 

on kirjoitettu, on 

ja Venäjän v&.llllä 

sopimus. Venäjälle oli81 

joitain o1keuks ia m.m. myönnet ty vapaat 

SUomes sa. Tiedot on lähetetty Budapestista, mikä ainakin on 

lohdullista. Budapest on jo kBu.an ollut se kBupunld, jos ta 

useimma.t Väarat tiedot ovat alkuisin • 
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Italia n sekä Afrikassa että Albania ssa kärsimat 

tappiot ow t aibeutt.aneet, että itaa.lials1suaa sanomalehdis

sä on val..istä uhattu Englantia ;rapanilla. Eräistä j a pani

~aisista ~ehd1stä voldaan epäi~emättä ~öytaa sotaisia lau

suntoja, mutta ~laan va:rm.a.anld.n U.heapänä totuutta jos el 

niihin a.1nalIaan toistaiseksi kiinnitetä ~i1an suurta huomio-

tJl.koministeri )( A T 5 U 0 KAsanoi ker ran min~le, 

että hänen ba.rtain toivonsa on, ettel Alneri1klla sekaantui-

si sotaan. "Se olisi sellai nen onnettomuus disaster) , 

ette i sl tä volda kun ~~akaan" • 

;roku. a1kB sitten on hän sElloma~eht1m1esten kanssa 

keSkuste~essaan puhunut s&masta asiasta ja esittänyt aja

tuksia, joihin on syytä kiinnittää huomiota. ".TapaD.1n akse-

11ftltioiden kanssa 8OlDI1.ma sop1.mua", sanoi hJ.n, "voi ai

ha.ttaa konr~1kt1n JmarUk!m ltaDssa ainoastaan siina tapauk

sessa, että Yhdysvallat olisivat lat.tsotta'fat h7ökkUJ1kai 

D.11de ,1a salla au V8.l1sess& sodassa. .Tos Saksa. alkaisi 80-

"AKELUOH"E. .... Iuohj .... all.ja : 

T .... n ..... 
T ..... I ...... ja II .... ..................... mlnl.tarIOlle. 

.. .. .... .. ..... .... f!l.1Ul.Uu. • ......... 
E! u ............ euu.. tladoltukalln. 
EI uIko_ ........... mutta ulkoulalnminlatarlOn tIadol-

tuUIIft. 
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dan AlIerU.ltkaa vastaan, e1 tahän sopimukseen voida vedota.. 

Jo s Yhdysvalla t alkaisivat sodan Saksaa vastaan o~is1mme 

pakoitetut ryhtymään sotaan. Sodan syttyessä Yhciysvutain 

ja akselive.l..tioi den vfUillä olis i Japanin, Salmen ja lta ... 

llan jokai s en erikseen täysin vapaasti määrättävä kantansa. 

Senjälkeen w.1htavat ne. ajatuksia keske nään ja harkits evat 

onko .Ameriikan joutuminen. sotaan katsottava sop1.muksen ede~

lyttämäksi hyökkäykseksi tämän puolalta vai ei. ;ros kaikld. 

kolme. Wlltiota ovat ykstmielis iä, olisi Japani luonnollises

ti ~vo1.linen osallis tUJlllan sotaan. Toivon, ettei asianlai-

ta tule olemaan t.äl.lainen, ja sehän onkin koko ~11 ttoso
l} 

pimuksen tarkoitus". _M1nisteri painosti useampaan kertaan, 

et\ei ~apanin solm1massa sopimuksessa ole mitään kohtaa, 

Joka vel vottais i J"apanin be ti julis tamaan sodan Yhdysval. to

ja 'Vastaan s1i.nätapauksessa, että nämä osallistuisivat EU

rapan valtioiden käymään sotaan. 

Ollessani äskettäin ulkoministertn apulaisen ORASHIn 

luona siirsin kesltUstelun s1ihen avustukseen, jota AJIeriikka 

1l.meisesti enne.n pitkU. tulee antamaan Englannille erittäin 

khokkaassa muodossa. Tiedustelin 0 H A. S H 1 lta ar-teliko 

han. etU ~1lanr. aaattoi johtaa sotaan. 0 H Å S H 1 .. a-

1iaai olevansa _kuutettu siita, ettei saksa Julista sotaa 

Yhdynall01l1e, joten kys7JllYs ~apan1n osallistumisesta 

al ades 'VOi joutua kyseenalaiseksi. useat japanilaiset dip.

lClaaAtit o_t lausunee~ minulle aA -n1a1s1a aJatults1a. "1-

.. 11;s a.. Dllden Joukossa er1kDisest i Jd..n1s teri 1[.A 'f 0 n, jota 
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on käytetty er ila i s i ssa diplomaat tisissa tehtävis sä, viixooksi 

Kiinassa . Hän viet ti niinkuin minäkin jouluaat tonsa Amerii-

k an ambassaadissa. Hänestä 011 "aivan luonnollis ta, että 

Ameri ikka auttaa Englantia ja Saksa välttää varmaankin sen-

vuoksi julis t a mst a s o taa". 

AJner1 lkan ambassadööri G R E 'II teke e parhaansa 

läpitääkseen hyviä suhteita japa nila 1s iin. Voin hyvin ar

vos tella hänen työtään , s illä Tokiossa ei liene tois t a 

komaalaista , joka olis i oll ut hänen kodissa a n anemmän. kuin 

minä. Ei ole myö kään ketään , joka pa r ElllDin kuin G R E "1 

vois i t ässä kohden täyttää tehtävänsä . Olen ollut moni ssa 

mais s a j a t .a\ll nnut paljon di pl omaat t e j a , mutta en ole 

lä koskaan nii e n joukos sa t a v nnut h eilki l öä , jos sa äly 

vii saus s iinä määrin kuin t ä ssä kome ass a , kookkaassa , van-

has sa herras s a yhdistyi e i vät hyvyyt een , mielen jaloute e n j 

oUeudenmukai suut een. Ulkomuodo l taan ja käyt öks el tään on 

G R E 'N puhta inta anglosus lla i s t a tyyppiä . Hän kuuluu 

h1n ihmis iin, jotka jo pelkällä olemulc; ellaan voittavat 

kanssa ihlnis tensä luottamuksen. Ei ole senvuoksi ihmeteltävää, 

että jap!.nilaisetkin, nIin Vähän kuin ne yle e.IlS ä pitä -

vatkin ~eriikkalaisista - kunnioittavat häntä ja pitävät 

haneetä. Kerrotaan, että eräs .AJnerilkan presi denteistä sa

noi kerran hänelle: "Teillä ei ole mitään muuta vikaa 101in 
1) 

se, etta olette niin kirotun kunnollinen". . G R :e W' n 

1.) W .nittakoon. että GHXW sai ensimmäisen diplomaatti-
_ paikkansa siten, etta presldEll tti 'reodor ROamvKLT sat

t\Jalta luld. hA.Dsn kirloittamaJlBa artikkelin, jossa hI.B 
ker~i Jdten hän ollessaan metaa&t18retkellä Xiimssa 
sai UIIIIIltuks i tiikerin .euratessaan a1 ta erääseen 
BOOSKVl!I:LT 01.1 sanonut, etta hänesta oli -konn hauskaa, 
.tUo diplomaattien .10ukk0an joutuu tallaiIl8n1d.n lIeDkila-. 
- L1saUIk.lSGn. _ta bI.n ihailee SIBBLmSTA. ja on harras 
SUOml)atava. 



4 

persoonallisuus on liian huomattava, jotta se voitaisiin 

sivuuttaa ky~ksen ollessa ~riikan ja ~apan1n välisistä 

suhteista ja raQhan säilymisestä Kaukaisessa Idässä. 
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U1ten se taistelu päättyneeld.n, jota EUrOpan voi

m.akkaimmat kansat nykyään käyvät keskenään, '1'0 itanee ainakin 

pi tIlA varmam sitä, että taistelun yhtenä seurauksena tulee 

ol.emaan Ruropan ja valkoisen rodun el.ine.htojen vaikeutuminen 

yleensä. ".&asia aasialaisille" on tunnuslause, joka kokoaa 

yhä suurempia joukkoja. Itsestään sel.vaä on. ettei tämän 

tiedoituksen puitteissa ol.e mahdollista tyhjentävasti kuvata 

na.in l.aajakantoista kysymystä. Luulen kuitenkin, että al.la 

ol.evat rlvitkin ja mainits emani esimerkit ovat omiaan sitä 

val.aisemaan. 

I Valkoisen rodun ~enevä tal.oudellinen 

KUrope.n teollisuuden my;yntilllahdol.lisuudet maanos8.JC11D18 

ulkopuol.al..lA OTat 'f'11.ms1aien vuosikymmenien kul.uessa Ja tkuvaa

t1 pleDe~ .. t. ADDan siitä JIIlut.am1a en-rkkejä. 

BDgl8lU11n tarkBilllllln 'f'1entlteo1l1suuden, puuvil.la

teollisuuden. tuotteiden vi_t1 01.1 eJlD8n 'f'11me _aUman-

"AKELUOH.JE. 

.. . fty:allln .... ................ . 

••• A4. 

" .... I .. ohj.m.lI.j. : 

T .... lllnen • 
T .... III ... n J. lIalkal ............... . . mlnisteri6l1e. 
EI .. lltornued .. alukMn tledoltukllin. 
EI .. Iltomaudualult ..... mutta ulkoaaialnmintlt.rl6n tledol

tukelln • 
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oli se laskenut jaareliin ja v. 1931 oli vienti 

ainoastaan 1,7 miljaardia nallöjardia. saman a1k:aan nousi 

~apanin vi~ti jatkuvasti. oli se 2,1 miljaar-

elia ja ylitti silloin ensi k.erran Englannin puuvUlatuot

teiden viennin. senjälke en on ;Tapani säilyttänyt asemansa 

suurimpana puuvillatuotteiden viejänä. vuonna 1939 011 Englan

nin puuvillatuotteiden vienti 1.4, miljaardia neliÖjardL sitävastoin ;Tape.nin vienti 011 noussut 2,4 miljaard11 • 

VUonna 192 oli ~apenin tekos1lkk1tuotteiden ien

Din arvo 1,7 miljoonaa jeniä ja v. 1936 oli se nous~t 

29 miljoonaan, m1lcS. aiheu.tti ankaran kriisin Italian ~-
"1 

s1lkkiteollisuudessa. Tilanne on senjAlkeen edelleenkin ke-

hittynyt ItaJ.ialle epäedul11seksi. V.1939 oli ~apan1n teko-

s1lkkituotteiden Viennin arvo 137 Joonas jeniä Italian 

Viennin arvon ollessa 210 miljoonaa liiraa. 

VUOnna 1936 tekiVät neljätoista ranskalaista, kolme 

saksalaista, yhdekslLn ameriikkalaista ja seitsemän englanti

laista tehdasta vararikon. ~apanl 011 sUloin s&a'VUttanut ----e.1md.isc sijan selluloiditeollisuuden alalla. 

Taollieuustavaroittensa spesialiso1nn1n vuoksi on 

Sakaa auurin piirtein laI.taoen kaikista mn'opan teollisuus--Dlista .e, joka 

ta. Sen koneteollisuus on lD11teDldn saanut kokea tätä kil-----pa11ua. Sen dbkölllJllPUt 8iUt ole qenneet kUpaUemaan ja-

panilaisten l-.ppuJen u.. sa. VW>DIIA 1913 oli Salmalla JIIIl.

uin aonopoolia._ 1.1kk1kaJ u.1en rtennin alalla. lUode.ta 

1933 aikaan Oli n,ani ollUt eu1a1,1alla. PieutkUn aat --
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aiva.t ole slästyneat sen kilpailulta. Niin es1m. ovat wsaat 

Sveitsin D .lloteMaat olleet pakoitettuJa lakkauttaaan to1a1D.-

tansa. 

Itsenaisyyt8J111118 saavuttamisen jalkean SUomes sa tep ah

tunut vo1.makas taloudel.linen nousu on ollut syynä s1ihen, 

että meillä ai.noastaan vahäisessä ma!l1"ä8sä on tarvinnut k.1in-

nittää huomiota muun Europan Ja .&merikan teollisuuden vai

kauks iin. Harvat meillä edes t1etänevät m1h1n - usein h1e-

JIIaD. odott8.Ilattomiltakin tuntuviin - ke1.no1h1n Joskus on ryh

dytty valkBuksien voittamiseksi. Niin e81m. antoi "Syndicat 

a6n'ral de 1 t Industrie CotJonUre" pari vuotta sl tten 44 

miljoonaa frangia ll!.hetystyön tukaDiseksi. .&mer1k1calainen 

"Cotton TertUe Institute" oli jo v. 1933 lahjoittanut sa

maan tarkai tukseen 9,2 miljoonaa dollaria. Kaikkien lähetys-
~ 

sa&rll8.aj ien - myösk:.1n suomalaIsten - kasi tyks en mukaan kaa-

tattujen on käytettäva. vaatteita. Tekstiiliteollisuudelle on 

siis edullista, että mahdollisimman IIOnet joutuvat kastetulk-

81. __ --- Sodan aikana on tUanue tuntuvasti huonontunut.VUon-

ne ~oll l"apanin viennin 

~an1I. ~ worua 1940 oli s_ 

Aasian maihin 981.,417,000 

2,220,000 Jeniin. 

'lWmti .laaian maista l"apaniin DOU81 saane aikana 591,750,000 

Jenieta 774,251,000 Jeniin. .,_rtaUun 'fUOks1 

tuonti arGpasta aleni 170,273,000 JeDista 9 ,636,000 Jen11n. 

~ .. k1-~. Ktel.I.-Jlur1kaaaa on ;rapani ftllol ttuut osan 
c.....,/'. _ , 

aarJrkinolata.. Sen vi_ti I_aiti-jJlarUrJc-an DOU8i 8UUDnille .. 
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;rapanin teollisuus tuotteet ovat suhteellisesti bal

poja . Syynä nl1den halpuuteen on osaksi se, että ne ta

~1l18esti ovat laadultaan europalaisia huonompia. on kuiten

kin muistettava, että Aasian ostajapiiri on köyhää. Aasian 

sadoilla miljoonilla ei ole .. l i tsemls en varaa, vaan ne 

ovat usein s iinä asemassa, että niiden joko on ostettava 

halpaa tavaraa tai olta v a ilman. 

II Tlöväen asema ;rapanissa • 

;rapanin mahdolli s uus ylivoimai sesti kilpailla 

teollisuusmaiden kans s a. Johtuu myöskin siitä, että japani

laisen työmiehen palkka on tuntuvasti ~i kuin europpa

l aisen. Hanen palkastaan Daksetaan sitäpaits i usein osa ta

varaosotuks issa. Eräissä teolli s uuden baaroi ssa , niinkuin puu

villa - ja silkki t eolli suudessa , työskentelee melkein yksin

omaan nuori a tyttö j ä . Näiden vanhemmat ovat tehneet tyttö

jen puolesta sopimuksia, jotka ovat t avalli sesti voimas sa 

kolme, joskus k:uus ikin vuotta . Vanhemma t saavat "etumsksun~ 

400 ~ 800 jeniä, tyttöjen palkasta. Noin 91 % näistä ty

töistä asuu tehtai den om1s tamissa makuusaleissa, Ja ovat 

siis melkei n vuorokauden umpeensa isäntänsä silmälläpidon 

alais ina. 

Olisi kuitenkin erehdys arvostella työläisten oloja 

europpalaisen 

t1aukset ovat 

näkökulman mukaan. ;rapanllaisten tavat ja 

toiset kuin europpalalsten. Bplllen tunteeko 

japanilainen t;rlUälnen olevansa huonOllllll&ssa aaemassa kuin 

europpalainen. l'apan1n t;rOvaenll1 tan plä.siht.erl OSakassa 

DBall8kuuB.. 1934 p14et;raaä ~til1ittoJen kongressissa: 
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"4apanin työmiesten palkat ova t alemmat kuin Englannin. 

Ranskan ja Saks an . ;ros si t ävastoin verrataan välttämättömien 

elintarpe iden hintoja, huomataan, etteivät japanilaisen työ

Väenluokan elinehdo t ole huonompia kuin muidenkaan. Japani

laisen työmi~en a sema on paljon parempi kuin mitä yleensä 

luullaan." On myöskin otett ava huomioon, että japanilainen 

varakaskin henkilö, mikäli hän ei yhteiskunnallis en asemansa 

kautta kuulu tai itse lukeudu ylempiin luokkiin kuuluvaksi, 
1) 

tarvitsee kovin paljon vähemmän kuin europpalainen. 

Eräillä tahoilla Europassa vallalla oleva luulo, 

että Japanissa olisi olemassa niin suurta tyytymätt · ttä 

työväestön keskuudessa, että olisi ainoastaan ajan kysymys 

milloin täällä puhkeaisi vallankumous, Johtuu täkäläisten 

01 ?jen tuntemattomuudesta. Työväki ei ole edes niin järjes

tynyttä, että se voisi ryhtyä vallankumoukse·en. SUurin osa 

kansasta on aivan epäinnostunutta politiikasta, mistä myös

kin johtuu, ettei eduskunnalla ole mitään todellista ~88 • 

Olen kuullut V8.itettävän, että molemmat rikkaat 

Ja JII'l'SUBlSHI finansiois1 Ya t 8uuriJ!lJQat. puolueet. Jap anissakin --on kleltamättä ol~assa tyytymätt~ttä Ja halua kansalli

soida suuret OIIIlisu.udet. Syistä, Joiden se1vittelem1nen t8.s

a& yhteydessä veisi 111an pitkälle, on tällä suUJlDal.l.a 

tUTaa kannatusta armeijan upseeriston 

1) JlU,nitsen oasta kok_ulas.s1;ani s.uraavan t .. auksen. 1a&l1-
tani. jolta olen wokrannut riikonloppubuTi1ani, uuu p.r
beiDea -1kI.lI.isc kI.a1 tJits •• llUkaan hlTiD yka1nDrtaia.a
aa taloa .. , parissa huon •••••• J01ssa .1 ole ku1D Joku-
.. Jl puutuoll Ja pOyta. buliD IakettUn b .... at~eka.Jl1 
et 1;1. ban.. oaa1aautenaa l&hen teUa1 paHa ..... IL)liiiiiitl 1111-' 
Joonaa suc.eJl _rkku. 
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lankumous kerran puhkeaa, olisi armeija luultavasti se, 

joka sen panisi to1.neen. Europan teollisuudelle ei sUtä 

kuitenkaan olisi hyötyä, sillä valla nkumous ei vois i suu

restikaan muuttaa työväestön elinehtoja. Japanilaiset ovat 

kerta kaikkiaan f!iinä asemassa, että heidän täytyy myydä 

tuottei taan ulkomaille voidaks een elää . Japani ei ole sel-

lai nen luonnontuotte i s t a rikas maa ' kuin Venäjä, joka voi 

hätätilassa tulla toimeen ilman muita ma1 ta. Japanin täy-

tyy ostaa melkein kaikki tarvitsemansa raaka-aineet muualta. 

YII Eräiden EUropan maiden sijoituksista ~siassa. 

KUn 7apanin kilpailu u.el.kein yksinään jo on ai

heuttanut suunnattomia vahinkoja ja miljoonien valkoisten 

työttömyyttä, ei ole vaikea aavistaa mikä tulee olemaan 

seurauksena kun Aasia n sadat miljoonat heräävät ja vähitel

len vapautuvat valkoisten holhouksesta. Useilla Europan 

milla on suuria omaiSluksia investoituina JID.lissa maanosis-

sa. Englannin sijoi tuks et arvioidaan noin ----------------punnaksi. Näistä' on suuri osa alueissa, joita Japani jo 

pi tila omina etupiire inään. Niin esim. on Englannilla Aus

traaliasaa 494, ~alJivaltloissa 108 ja Kiinassa 1 

Joonaa puntaa. Siem1ssa on s111ä myösltin huomattavia s1-

Joitukaia. Hollannin sijoitukset jAsiassa vastauat auunnil

niUun 3/5 Knglannin all8iala1a1ste. sijoituksista. Banskalla -on tuntu_et! yli 3 IIiljaardia trangia Jaaian a11rtomaia-

saan. Sangba, aaa yksiDU.n on aillä 978 miljoonaa trangia. 
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IV • ;rapanin pUmllärä. 

J'apanin päämäärä on muodostaa taloudellinen koko-

nals UUB, joka pat tsi Japania ja ]toresa myöskin käsi ttäisi 

J(an t§u.lruon, Kiinan, Indo-Kiinan. Siem1n, Burman, Hollannin rtä

Intian siirtomaat ja miltäli mahdollista, j,ustraalian, jot! 

J'ap eni jo kauan on pitänyt sopi vana alu 

si siirtää liikaväestöään. Japanin ei välttämättä tarvitse 

valloittaa näitä maita taloudellisen vaikutuksen saavuttamis-

ta varten. Jo DlUodollinenkin tasa-arvo EUropan maiden kans---sa rl1 ttää sille sen haluaman tosiasiallisen vaikutuksen 

saamis eksi. Ei ole epäilystäkään s11 tä - kaikki europpalai--set sen täällä ymmärtävätkin - että nykyinen sota on mitä 

kohtalokkaimmin järkyttänyt valkoisten sekä poliittista että 

taloudellista asemaa Aasiassa. Englanti, Ranska ja Hollanti 

lieneVät ne, jotka ensisijassa joutuvat kärsimään, mutta 

loppujen lopuksi tulevat kaikki muutkin tuntemaan uuden asi

aintilan 'Vaikutukset. sota on monessa tapauksessa melkein 

keSkeyttänyt Europan suurvaltain ja niiden siirtomaiden Vä

liset keupalliset suhteet. Emämaa on ollut paltoitettu lu

kauttamaan tai lieventämään aiirtomaissa muihin valtioihin 

nähden voimassa olleita rajoituksia. Niin on Japanin 

Indo-ltl1naan kasvauut kolmeDkertais eksi Ranskan viennin Vä

h_t1esaa. Hollannin Itä-Intian ja ;rapanin Väliset lampalli

aet auhteet tulevat 1M laheisemm.1ksi. TUlevaisuudesaa kl.1 

1M _ikummaksi pakolttaa alkuaaukkaita ostamaan kalliilla 

hinnalla BUropaata tuotuja tavaroita Ja estää n1id~ tuon

tia lahempU. 
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v. VaDtois en rodun vähenevä syntyväisyys • 

EUropan teolli suuden as ema käy s itäkin vaikeammaksi 

kun sen oma väkiluku os ottaa arveluttavia vähentymisen. 

kejä . VUonna 1880 syntyi Europassa jokaista 1000 henkeä --kohti 30-40 l ast a , nykyään a inoastaan 18. Ranskan tiedeaka-

temi an jäsen professori RICHE on eräässä tutkie~assaan las-

.ksnut, että niistä 195 miljoonasta, jonla maaJlallon väki

lu/ru hänen l askelmiensa mukaan enenee vuosina 1935-45, 
1) 

kea 140 miljoonaa Aasi n osalle. Ranskan väkiluku ei tule 

nouSeIllaan yli 40 eikä Englannin yli 46-47 miljoonan, mihin 

se nousisi v.1950. ;raJlanin hall.1tuksen tolmBsta laa.d1ttujen 

tilastollisten laskelmien mukaan nousee ;rapanin VIkiluku 

v. 1945 noin 76 ja noin 108 miljoonaan. Vertailun --vuoksi JIIlinittakoOll, että pOhjois ~rikan Yhdysvaltain ti

lastoll.isten tietojen mukaan saavuttaa niiden väkiluku kor

keimman määränaä v.1980, jOll01n siellä on, 150 m11joonaa 

kun sitävastoin eslm. ;rapanissa ja sen siirtomaissa edelly

tetään Jo useita vuosia aikaisemmin cUavan Jhteensä 200 

--miljoonaa h~ä. 

BuroJlan Ja ftl.koisen: rodun kansojen el.1mä on 01.

lu.t .:mes... suhteessa helpompaa larl.n IIIliden. I,ahJakkuutensa 
~ .ta tarIIIollla ka1.tta · ovat DB luoneet itselleen par.-n 

_atulOll ku1Il _ut. 'IUleftlsuua .i kuit8Dkam lupaa.. K'W. 

1) J(- York1ll ~uku llsUn.tn vuosittain 19 Ja !*1on 
44 bnp ua 1000 lt:Dhti. 
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Ullainen olotUa tulisi jatkumaan. TUntuu näin ol.len, että 

ainoa keino pelastaa Europan kansat niitä uhkaavalta vaaral-

ta 011s~r,-"""'''';tl ne ryhtyvät yhdessä wy~_ll1-

sia etujaan. MUodostatllalla yhteisen suuren taloudellisen pii-

rin voitaisi1.n saada syntymään kokonai jolla on m.ab.dol-

lisuuksia taistella, ja taistella menestyU&ll:t:kin, toimeen

tulonsa puolesta. Jos Europan kansat järJestäisivät omat kes

kinäiset taloudelliset suhteensa paremmin kokonaisuuden etuja 

silmlJ.lä pitäen voisivat ne luoda yhteyden, joka muidenkin 

DIl&nosien 01is1 otettava huomioon taloudellisena ja poliitti

sena valtatekijänä. 

Europan lcalIsoja uhkaa tolsenldnlai1l8ll vaara. Venäjän 

bolshevismi uhkaa tuhota Europan Ja valkoisen rodun vuosi

tullansien kulu.essa luomia sivistyksellisiä arvoja ja odottaa 

ainoastaan hetkeä voidakseen alottaa marssinsa länteenpäin. 

'l'a1stelu sen ja JllUiden. VIl.Ulä voi lykkäytytl, mu.ttå se on 

tuskin Väl tet tävls sä • 

~okflll.us osottaa, että yhteiset "udell j Ut. ttdut 

kehittäv&t poliittistakin sol1dariteet1ll tuntoa Ja 'täten n
hl tallen luovat pol li ttisenkin etuyhtey den. on senvuoksi 

tavaa, että yhtynyt lDu'opa, Jos sellainen SJ'ntyy, Jo 'Salou

dellist8nkin etujensa vuoksi puolustais1 alueellis1öakin 
1) 

_tt~uttaan ulkoapl.in ~evIa h7ökk1.yks1& 'taataan. 

1) Saksaa. TaltaJamnan \alousll1nister1 PONIt lausu1 era&sa& 
puhuasaan, ettei -Jh'tJD,Tt ~opa ama !gmeplrtllu uettaa 
iUelleen poJ.11t~1s1. e1ka taloudellisia w.at1luks1.-. 
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AJatus Europan val.tio1den valisestä lahaam.lstä yh

teydestä on omiaan pel.ottamaan uaei ta semuoks1. että se. 

jos se saataisiin muodostetuksi. ~ IIlUtyne täydellisesti 

vapaaehtoista tietä aikaansaadun sopblDksen peTUStalla. vali--tettavastl e1 se kuitenkaan voine syntyä Uman osittaista 

pakkoaldn. Ruropan kaJ:lsat 0"18.10 niin erimieLisia, että tIld 

tuskin on _Mollis ta. Historia . e1 l117Ö8kaän anna es1Erk

kejä siitä, että n&in suurisuuntaiset muodos'telmat syntyi

eivät llman taistel..ua. .B1h&n edes AlDerikan Yhdy&~toJa 

saatu muodostetu1ksi sodatta. KUtta h.1storia antaa runsaas-
'--

ti esillerkkejä siltäkin, etu. pakoDldn kautta on luotu 

elinvoimaista kehitystä ja että sekin on vienyt ihmiskun

taa eteenpäin. JlUtta toisel.t.a puolen Juuri senvuoksi, etU 

tällaisen yhteyden syntJlllinen edellyttää eru.nJ.aista peltko

aJdJ1 - muodollinen suostumus 8lUI8 tean monasti pakostakin.

on aan muodostaminen eritu.in arkaluontoinen Ja vaikea teb.

taYl., Joka asettaa suuria vaatimDkaia luojllleen. :lUropan 

nltloiden yhtqden - Jos Jotain kestl..YI.I. tahdotaan luoda

tulee olla aen lalDsoJen o1lmultaien pua1mpana turvana. 
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la.tad_bclo1llsuuksia åIl\u .... tl hel.polt.ttaiaU.. lIJt GIl 

Zapan1n ballltue ollut pllkoltettu noatuaUl dlhen. .tu. 

~CJnnet71l!1ta koIUIe.a101sta 0Dk1n ... ettaTa 20 ~ ..... n 

- ---tu1n T11Ju nonna. P14aD luulta'u.na. .tta saksa, dlloln 

Jam .Tapull .ola1 .0plake •• a •• Ja IMlian kans.a, a

\01 Japanlll. \Ol-..1ta .Uta. ette. •• a oan1.tul.l paa.ta 

aortntoGn TeDl.Jt.n kana.a. DDraal1 0 'f '1" 1n "'4e~ tehtA
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1) 
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, --
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HOttanee-t. ette 1 "'aol11n.1n I'tall.a .0tUaall1a.... auht ... -

- al. ..U ••• taaD .aatte •• t! ..mtfiuJlut. wnclSDDJn ulta 

Atrlku.. 08 CMOtta.""t 01 .... Jl-...11a peruat.-Lla 
2) _ta NanUaialll. GIl -autettu.' _ _ kDl.a -.Uota, .10'" 

lIa. .... n1n ..... AfkkM _ otet1ian lukui..... m..100a, 

1) .... npartt1 R:O 42. "p&1_U,. 1,**_ 2.3 p&1 ... 1940.' 
2.1 s. nau_ •• ta .. ei utall • ..,u 'MJa-.ua ... ~ " ..... _not" S. åaaaUats •• ""'--'1 j. _.ka ta
~_. .Ul.e1n ~."'1... 1_11s1re_t nws-a U'eUIk...... 
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o_t 'YeDl.ja~ bglant l Ja .I1I8r1kan Yh~ftll.at. SaIaIa. Ja 

Italian lEaIlDatuB Ja apu 901ftt tulla k7~.en .. sta 

rauhasta s091tta.ssa. silloin kun Dglantl GIl lopullisesti 

,o1tettu. Dukaise.sa IUua sak.a •• .aAn Im1n ltallab .. 

• 1 .... t Q'ka.. Tapania auttaaan. a1Il ollen 

leDk11.to .ota.. .1lt1sesta&n ~nut. 

~.ll9aLtlo1deD kannelta katsoen GIl ollut .paedDl-

11.ta. etta u.a GIl tapahtlUmt 3uurl DJt~ kun olisi 

Jca:1kk.1n \&rblnta~ etta Yhqa_ltoJa pelotet~ta~I~8!;1 !:!L-D~LK 

_ta Bnslantla. sen .ljasta, etta .Tapani pelotta.1al __ 

riJdcela1a1a Mk ..... t rtt.ea1n1tut qq&an parIIlanaa pelot

taakseen ,jap8Jl1la1s1a. Il1DJm11l olen IIln1aterl0U. u.o1ta

DDt. saivG -.er1lam aabaaaaa41ll aia.' 1I1IIIl1et.tWl -1Ua1nO.
palata ot11l1. X.altustel.1A aaDttain eraan aarikkal.a1aen 

41pl.oad1n m.-.a. JODka _im lIhta,1kolDa lahtee .Tapud.a

ta, Ja. lqaJ1n ba.Delta luuleeko 1LIn, etta 8JIltJJ sota .. -

rikaA ,ja .T..,..,.1n ~1lla. .. 'YUt&al. ,ettel tIIIA oll.ut 

la1a1Jdlaan ....... IDtta 'IMIl1.Dctcm1saa p14eUa1l 41pl.~'

tii_ 1'OQUe. pol.t.1da pelot1lak.1DoDa. S1ll& oao~ .... 

e'ta -.r1klr:a paol.-na.. GIl WlIIla .ota.. ~oa .Japaai aita 

bal~. Ift...... 1& ta ..... dGarl G 11 ~ W GIl oll.' IDltnt.

-- -.Urrw!"ateiriCJIIIIk1Il 1IIl14a l.D.tOJ" ~sta. G 11 ~ • 
, 

• aahnh lA .... , ~ •• tIda .el.1tU_t 81k1l.l.e. 

.. ..... GIl llIpJda .,apta.all t Il_ ~ 1IIiIkaa_ nJatau'-1-

- ~to,Ja DIda ... Idlr&_ .. tila aihetta 1. __ .. , nta 

a.-1I1 ~ ... '- ---. ~..,. alJrret.s .... lO.ta _ . 
b .... k1a u.c.tetw _lkDS...ua _Ulla anta dD-. ldIIIal 

I 
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'ftObd. jDBr1kaD. abaaaaadin ,jaaeMt JQJ'U.t. cto,taan. Taa

aukaeaaun on G • .I. u.o1t.t.aDut. apeSen ala.n Wben)" 1 0-

kohtais1aw• G R E. on aao111 kert.ODIlt. .1l1ulle, .10& saIt--.m Ubol ta on koet.et. t.u aatl.& lDlden auurl&bet t.illln , ~-

~1 • 0 II URA n 1&ht.GI. 1fUh1D&t.oIllln. • 0 II URA al1 

1I11rrwt1nister1Dl. t.aJme t.ulleeaUl1 ~a Uenee .rapaJliJl aota~ 

08 Äl1.at.lma1a ta 'tUtaan. B&n GIl ait.Apalt.a1 B 0 0 S B T B l. 'r-

111 _*Uakoht.a1na utta",a mUta aJollta, Jollo111 bI.n al

ko1Daan 011 la1netoat.t.aaeaaa .aa~a .. Hrdtuuli--
Sa -..or1.a taJua'ADA luule bbeIl aleanJmeUaan aopl .... 

per-..1Jl _ansa a4D8t.a.181a11 -.rJklceep b11l ... ~t. --

aiota a11b'Ul, et.tel u1iU.ll SIlta... .-baa .... 41a 1&a-t.I. ol

lut. laaDI. 1l11ll1. teeJmt.au1l.la, Jo1*& pl~t.11D auuresa. 

w'fokJow-klub1aa •• 0 II U R .A. n Jrmm1akd aan_ h!!W1l llh'o

UIl. .i f nkui D o1aD lI1D1et. en lSlla albkeeJ.l& u.ol ttamlt.. lah

U • 9 II U R.A. rt1.ae U1ltolla. 1IILId{Ia1Jdrae ua. B&Ilt.l. aaat.-. 
anll.. a.a.alCt.1Idehille laaeul b&Jl Mb .... pehUaaa 

UiDe.. ao4all iJnhke.ie ta .-r1DA Ja npall1ll ftllll& • . 
..... ~Ia a.a\ el'd.t. balua .ot.aa. 

ft1kk*1JL a1ie w1ac ... t._rlw tall& batUall& -

_t.aa JCMlUa, -Oua l ' 1Ea1t.ak1Ja l.U&a aM-l1.tua ...... ~ 
blnU. ..... ta bu'. ... toWlak1A. JI& .,.7W-1aelllll1. : 

. . .,11_- .aatta1al .,.n • .at.U. pbm ••• , s- .. la.' .. -, , 

...taW1al -.llata ~ .. t.l. ...... .... 1Ib.... kaJt.t.&181 

,....s. .,au._t.U. Ulal._'ta ~_. ..-na attplk1. -
. !\ 

....... __ i alballd.a'. J8IIIIdaa"'~ ~..u. ~--

" " . 
• .. 
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UlIl Wl.. aUU.n - taw.l11een 1JaI1sen l&rJen -*aan a. 
pUUn lQ't oll~ ,JO_uldD _1keata - _1 _lp08 U IlÖtua 

,toku o4ott.a~n ..... , Joka 11*010.- ,101m ~rl" tai -saaa ,t1ll1ataae .odan. tilAn'teen b!a1tJllta Jllpa1aaa __ 

-.teltaa .... cm .ltapa:11öa1 oteUa,.. ~oon aekin, etta 

a.1Ja. jolla U&lll on ~a1 .. 1al.l1IMIL .-= __ • aaattaa pa-

kolUaa ImUt aU,etuaan ~ rtRDiauuDaa. K1 

.... ttu. e10ta UWB1Jan pUtOa ... taiai J'luta mel1plc1atta, 

lI1.Dk& ftaka1 Ylll _talli _1 a11 •• 611k&1n Dk .... "01 

..el. A1DotL mta taU11 ole.t 41plaa_tit -.01_10 

MlLclI.. GIl koattaa .... ta ~n1Il pol11ttbe ... ~.tt.r1 .. 

111JDllulukB 18 Ja kallo1DJda ~de'&a oeätaalm .e lQI'Öl& _1 

poat .... 

. .' \ 

i 



/ 
ULKOASIAINMINISTERIÖ 

·RVHMÄ: ...... r ...................................... . 

OSASTO: .......... Q ..... f. ....... ...................... . 

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

___ E~~j;d~-1~JJ.rr.4t*L[ 
;1. . . 4- ' . '7'Lt>.-J 

.. ' ..... _ .... _ ..... ~ ..................................... ~~ ......... i..~ ... _._ ....... _ ........ _ ........ _ .. _ ......... _ ................................ -.. 

.1 1 17 '1/ . 
--~_ .. _ ..... _._--~. __ .... __ .... _ .... -._. __ .. _-_ ... _._-........... __ ... __ .. __ .... __ .- _ .•.•.. _._._._ ..... __ ._. __ ... _.- ... -_ .... __ ..... - .. __ ... _--_ . 

• 

/' 

\ 



• 

• 

T 0 KlO 

KIRJELMÅ " '0 107 - 23. 

SSA OLEVA LÄHETYSTÖ J't .l.;-.!....!J ;i - Y I 

II/ J _y / 

Tokio ssAl 3 P :NÅ helmi K UUTA 19 4J. •. 

VIITTAUS : N 

P ,N Ä K UUT A 19 P 'TTY n :o 

VIITTA US: D .U .M . 19 

A SIA: RaporttI D.: 0 5: 

Zapani .a DlklInen sota. II. 

ftJIIIn ohella 1ahe t18 tö kunnIoittaen toimi tt aa 

~n.1sterIöl1e 7 kappaletta tal1e päIvälle päl.ätt1ä 

raporttiansa n:o 5. 

II1nIs teri: ----u-..-v-/ ~~ 
.:= c 

T\. ' 8 ; A 4 . 

L L E 
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% 0 Ä .. I .O. .... .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... .5-

'lbIt1Qssa ... l.} p : nä .• lm1 .... kuuta 19 .. 41.. Jy 2. 1' J . i ~ r I 

As i a : _ua1. ..... Ja ..... .!p;J1n_ ....... o.ta..n. '1'J -

SJJ1II. a11llell, .tta uu.destaaJl ,-l1llUl q.,." .... -

Zapan1ll 0 .. 1.l.18 "-ia e. ta ao1ia&ll on .. , .'ta olaA lmewen -

.n ~,.D1lId..HIl 71c.aGll tMJtuv4eaa. _ .. --an ftkaaIltu-

__ kaa1t7kMll. .tta aota D11Jl wl.1 tetta.. lal1Jl .. 

.. Id.al .. ta 0DIdIl - .1 ole .:L tet\&Y18aa. alklllll lra i kk1 

... ~o1dan kanaa. u1ae nikDll kuluasaa ol.en ltaakusteUut, 

lI&7tu .... t ~'aJl tata 1IiI11pid.tta. 

SIUlltGt1Jl ~oku aika &lUen II1Il1ater1Glle 

ftk10a _ 011. l.en tet t.7 ,f1alia t.1IIr;a 1& t ~ o18aa ft1'O tet.aaa Q'Ilt,.. 

.... ta aot ... -.r1kkaa ..... &11, koaIta _ la7G47ttl.1al &1-

DHataan lfe1l'Waato ven&J.... 0Dpa D&1aaa J1Ill&tulal1aaa m'taut. 

JaNmaUi 1wJdn ..... ui .. · ftlDkal. Olea brran a1lra1a--.1Jl 

_b1.".t_ _ta ann.tu ~ A B A I I on .r.D1D 
~._ 1Ilkopol1tllba natutaJa .1* kataoo, dta .

pUaaSallt_. ~l'olUD_ aclall.-kb 011. TaaJa. apua 

bitaWrb aUta aUplmb .1 lIaua ftikDtua... olla1 ko

'da --4· 

ftauaw.s.a ~ a1lIa aittaa anUsalta YaraMaJl 

ft*-.ftlJaltaa1, IdaSaMri I ~ 0 1_ ottah1ko ....... _-

.JAKELUOH.JE. 

. ..... .. .... . !Ipallb&å ............. ..... _ ..... . 

UlI .... 

" .... luohJ.m.lI.ja: 

Tnalll ...... 
T ..... I ...... J. II...... ............ ..... mlnl.terIOlle. 
EI ulkomaucluetu ...... tledoltukolln. 
EI ulko~. mutta ulkoaalalnminl.tarNln tIedol..... 
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.a .. n kJaJa A R A ~ I 1_ ftla1l*o __ -...-... bI.IlU. 

1 'f 0 lupaa1ld.n .. 1a .fIrJutu. ul_. ..tta peruuUl lI:Ja

_neil II1nuutin pl.1a t.a lupaukaeua, koåa uSa 011 baDaata. 

.1QT1n arkaluolltoinen-. '101neIl Jrl tJltsen1 ei 0IU11a t.unut aen 

par-u. ~apaD1n uusi Jlarlain aU\1l'1lhett1lla ~ & '1' 0 Pnai 

lI1Jaa .... l.1li. pl1ft1l1. pelaa..an soUia kaIlssa&Il. Aterioidea

--- pel1lllae J&l.keeJl, e11ra1n kealDlstelun kenraali Jo B Jo DUo 

~ )Dm a~in ~ Jo 'f 0 11e, etta II1Jwata olisi lI1eleDlt1in

toiata tanta b&Iltl., lupaa! ~ A 'f 0 heti J&rJeatu asl-. 

an .-01 pulw"falUla 811ta. ldJme1Diahrin sihteer1lle. Jolta 

aitten 1l.JIoittaia1 -iDUll. a1lloIn .. oin t.a.nta J. B A K I a. 

'lOl.,tt .... tl &1 pett,.,uenl DAkJD7t l.11an aalftat1 kaa

'W01llaIl1. I.I10moll18"'" on. etten ole koalraan a1tt8llllliJl kuul-

111t uSaata. 01.. ~1ata1aeUI luopunut Jca1k1ata lrttJltaIstl.

kia. 8111a e:ras tuttann1 ants..n Japall1la1n.. auurlaMttllla 

.. kla1tJltaeDUll aaoaut aiDulle. ettei keD:raal1 A B A ~ I 

lual.ta .. 8t1 lQQUIl. lI1elellUn tapaa keUD 1Il,"-alaiata 41p

~tt.1a. 

-.et 'W1J1t:aftlJen1 o_t ta1puft1a1a anMaan suuren 

_lidtJk,aen eclelll_in1tuUle Jul1atuJtaIUe. A B S I •• -

••• R Y. ~ "~"Da ll1ietl. .bulle karta1. ataol 

a114_ OlIOt ...... , etU tata qqa oa kil.... M1a u~

ala ... ~1ktal .. 18- ~ .... lal ... ta1aten pUri_ -.ull&. 
01_ Jaml.l.1d ~ta1lUl • .u.a1aeak1a kla1tJbea. _ta Jllua.... ...- _181 olla 1.. DanaU A. A ~ I. se 
.~. etta a1.S:U1l - .... ,_ .. ta paib1lla_. paImi.l 

JeD '. k...... .. p1ID1e.ta. ."" .... t .... et. pir1t "1 .. 

\ 
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Yittattt 1l11ta. 8J'JD& e11hen. et1& 1tse olen epl.ft1'IIIa .u
ta, Yoldaanko DI.1lla ~1stuka1lle utaa mYin nurt. _r
ldt7ata, on sa, etta JdDPUa on SQOIIen Ja TenaJan .00u 

aJoilta kokeJllUlm la Julu tub1st&. J01den uneam olla pai

ko1U_n, autta Joista a1 lahd1ad saa mainita .AD.·AU. 

lIe oeottaftt Jqlll, etta 0Il o1 .... a '77t_ttCllllJ'J'tta. mu.tt. 

De oaottayet; ~al .. tan1 ••• al1a .tt.a ~ ~laalaUl.1ia 

w.1btuata ftlllJ.J.1s .... tala111. pUra111l tata D7kJI. on. Dk&

pa 7htaDl .,._ J1Ill.tuaten pa1lt01llean JltUldaeen GIl slk1n, 

etta Il11den Jriataotaaa olaYaJl ~ JIIIl1atutukaena lleUyosto

TeDlSau., Jotta •• ei, ka1ldd.eJl tI.k&laiat8Jl lIhatJai.p'l

\,.t.n JIUb-. \\mU.l 1taaaan 111_ ftralta1 J. l11skal 

~kaJ'1a1 I'lpall1a. RU.t Japaalla1se\ \uttaYa:D1 .hU lQ'oa

kUa uko, a\ta AliA Jt 1 11a olla 1 Jotau ~1ata allden 

DDa ••• 

Q.l.koon \IaID •• 1an la1.ta ~"'a. MlaaDaa, \o81aa1a 

oa, .'" l'apaD1... 0Jl r,rhdJtt7 WLlmiat8Y11n \o~nplt.1a11a 

..akao1a\101tten ~ta. 111 60 ~tta ol •• 1,~ ... olD-

laa1a al.'kJS.\en _ .o4aJl .J'ttJ'8.aa ~11rr.J\ta. pola anri.
.. ka1lplDp1.ta. ~ Japaa1l.a1aaa 0Il Il7GaJt1D artODllt ~ .. 

-U., .\\1. tarkoitus on eoclaa .at\uea.. pol\taa !Qldoa .. 

Soakto aloJ., Jotta I11III ei .. \ a1hcttalal laaJeiip1. tuli-

.-t.o~. I).,.,s GIl lu1ll .... U aoUlaall1 ............. taz-

~_ la1toaHa Ulllaianu .. a ol.n.\. nkellDDka18ta •• 1llI 

_~\ Ja1lpUC1a \alo1.\a 0 ... \ paas\a • ...naa •• oln1e. 

~ .. !dle18'" ltt~ •• \.. ~\ Ja ~ •• \ .11~' .akl

-U_ a.ut1a. ftDtUJIIla .-DD. S-- ~ ............ -
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1.) 
01._ tl.~ lttanut. cm JbI. lillU.DtJD)"t. a1n& pUrtDI. on 

.. t1Ulllt 'YOimaan 1.aId. .Joka antaa rtranOllAia111.. _1. ~

tuukala Ja kowntaa lakoUuata a&ac1ett7Ja ransalatU8lllll.rl.J'k

.s.a. parlsent1s8& on .1t1.paita1 ~aJlQ'sten JIIDOdoaaa pa1-

noateUu -.ltU1lll.t~ta karttaa .. lk ... ·la1at.n .euraa. Er1-

kob.aU 0. buo-utettu .aruta. .fok. plUu .11_. etu 

..... ( l.uul.taTaat1 41p1.OIIUt1t) -.olftt ••• cIa tietoJ. "J1.-

piin pl1r.1h1n kuulUTUt. bep1dUUta". 1I1k&l1 41pl.a...tt1-

laIImaaaa "fI.1teYl.ll, on Jo kallAll ~cl1ttu llhet,..tOia.a aau

natelnUta 1;1_0.1. .UU. II1ta be kuul. •• t Ja D&ke .... t. 

~t_ ........... olen.n bewid lö1den auainen kutau1h1D 
2.) 

llhet.,..t01b1D tulee 7bA _1kae_ks1 • 

• b4ol11.talla Oll. ett.t. _eatlSn keakuud.... liik-

keell& ol.e .. at buhut JOhtu ... ' .dellAma1n1tuiata ftrow.iauua

toDaap1tei.U Ja ettei IliUl. tunte. aJltaa kDY1n .uurta 

_*11;7.ta. J .... nUai.ten ur.Ua.an .... _t. aolUarlte.t1a~ 

.follhll. .tu ".,01. Oll helppo .folataa Jobonkb IllU&ttnn 

auunta... JDm lIOIl.t Jblt71a.t 'utt ... ai. Japanilainen .ih
te.-illi 'eIl. ~ UDOftt olo .... wiwt.UuJa .Uta. 

sota ale -.J.tetw.naaa, oa .el.l.1nell alIIlol11auua 1.1bel.l& • 

• 'ta So*1Dlaiata ••• telR 1tftl1e~.ta" aakeUalD ta .. all. 

tai W1 .. 11. Oll ta,-tllDRt. snta kJaJ1ita..... _1 ftt ... -

.... , k&JU en .... '11.. ~otJm1; arft1. .... t. etu. 12a47.-

... 
1.) ... taa 1"&pontl n:o n. pUutt, 14 pU ..... ".auta 1940. 

2.) D .. Irm... .f&r~.U lanU ,.U.~ ... tarl lDeQa" .. -
.uu1kl1lle J8IdU'IIa~t .fob a1U.ttl _iaa& llaäa-1..... t*u .... ta o~a1 ..... 1Dd-.1a _Jaa ~ 
.... afta båas-ä wSrk-telad k1el-'~' .11"'·' 
u ... U wt. .... 1I1l •• 'ODlae 

• 



• 

• 

- 5 -

_lat alka" 8OC1aJl Z._ia ._ .... 'fOu- __ ftt, etu. 

Z .... n1a on t.o\eUtetUft ItUlla! JI.rJ.atp-, Jo- _rlkkalai

Mt J. en&l_tUcaet ftatuaawt. ~olaDl1et ~lttaT., .tU 

laalJeta.8ll aota. kohden, IlUtt.a -mmtt&vat, etU samrai-
1) 

banpn "lka~t. GIl plt&& 1upaultHu.. Jo_n saIDalla J. 

rtallall. ISDD8ttu a!toUIaS GIl u.Jt8tta ..... 

paboyepaut1ia GIl JQ'oaItin aatuwaU raJoit.ttu, Jo

MIl l.abdet .. ia. .ile_De_t Italian kara1m1_U. tapploist •• 

1'0t.a.tta ~t&& a1UAD ft1'Ma JohtGput&ata _1D1t

.ea1ataDi .. ikolaa, olan Joka 1iapGka.... balUDDUt. 1d1D

Ditt&& niibin ~starlan bDGm!o1ia. 

Dakuatallut )m;oIMI;t.aftJl lUk.., .... n.. T&JNUlherr. 'fUahal'U 

• I '! S 11 I a kuB .. , J. GIl MpJdp 1Q'000tlD7' ,uuana. .a'

k1lla .__ .aika. JDa1Jl 1dD'k1 a. .tU J ... .u.1uIl 71.180 

~'1kk1& GIl tullut -~t1llll .s. - ~ oa.. ft'I'CDUt uko-... ...... 
..aIl ao4&D wb4olUauut.eea. .. "01, etU 1Ulree1~11-

nb. tol'lOtUll adalle.akla. et_l .o4Uta t1l1. a1t&&1l. 

l' -::..... el_'. ei -..al~n _1k1l~te 
- - "_a. 

• 
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TOKIO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMÄ " :0 132 - 30. 

Tokio SSA 26 P :NÄ helmi KUUTA 19 

VIITTAUS: 

P :NÄ KUUTA 19 P 'TTY 

VIITTAUS: D.U.M . 

\ ASIA: Baport~i n:o 6: 

Suomen jl Venäjän välisistä 

auhte ista. 

" :0 

1 9 

/1' :. 

2(/3 ' 
41. I 

N 
- I 

(!>/f' 

Ulkoasiainm1n1steriö 

TIm&n ohella lähetystö kunnioittaen lähettää 

Il1nlsteriölle 7 kappaletta tälle päivälle pä ivättyä 

rapcrttiansa n:o 6. 

II1nis teri: 

TL UJ : A 4 . 

LLE 
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~ . Q .. IL;J; .. Q .... _SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... (i.lt. 

'l'okio . .. ssa ... 26. p: nä .be.lm1. .. . kuu taI 9 ..... 4l. • 
~ /, / ] . '1/ 

As i a : ... SUOIIIIl ...... ..1 ...... _VO'DI...1An_ .... Y.I.li.ista 

r I 

Alll8r1.kan 'Ybdya-.:alt81n 'roldossa oleftan auurlähe

tfStöön on äskettain Jl)skoftsta si1rtyn1t JIl'. Charles E. 

I 

B 0 H L E H. Joka on to1m1nut IIOnet 'VUodet ~rUan s1kA

lä.1sessä suurlähetystössä, Jossa hAnen tehtaUnlULn oli m.m. 

ftDl.la1s ten lehtien seuraaminen. Dydess&an luonani siirtyi 

keskustelumme luonnollisesti myöskin Suomen Ja Venäjän va

lisUn suhte is1in. B 0 H LEN in antamien t1etoJen JaUkaan 

o11n1ö ne ke2:alla niin kireät, etta llOslcovan diplomaatti

lamnassa pidettiin uutta hymdcaysta maDlo1l1sena. NJt oU 

huomattavissa tuntuvaa parannusta. Va1lcutt1lco tahan ehlca 

sekin, että eraat rl1talcysJ1ll1kset -.h~ll1sesti ol1vat Jou

touueat 1arJestybeen, oli •• 1.Idca, 10ta baD. e1 saonut 

_naa arvostella, autta yleisen ulkopo11t11lcan alalla oU 

1öodettanssa kolme tapausta, 10tlca whviataat SUODn ... -

aa: 

1) SUGlun jk Sab aJl ftlin_, aalcsala1a ten Jouk:lco-
-

.)I.n IIorJaan kalJettudsta. malten aopiDlul. 

JAKELUOHJE : 

2' Sllkaan. Itall.... ,ja za,.n1ll UliJlen aopilllua. 

Jak.luohjem.llej.: 

T.valll ...... 
T ..... U ... n j. UaIk.1 .... __ .... . .... minl.te.illlle. 
EI ulkom .. eduatu .... n tledoituk.iin. 
EI ulkomaaadu.lukaan, mutta ulko .. I.lnminl.t •• llln tledol

tuUIIn. 
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3) saJasan ~ Itallan RUllaDialle antaa pranttia. 
-

1l&1li Jt~ ee1JtJtaa cna.t osottueet Telll.jllle, ettei 

Hn le_D8II1a ta pite_ll e lanta anpI.1D kataota auotaYabi. 

B 0 H L E fl ei Jq'öakUD l.uullut, etta Telll.ja DJk1hetkalla 

p'ittaisl elta. 'filaDDe 'YOi lIIluttua ,1oe eai .. Saksa kAral

el tappion. "J(onet" 118&81 bAD. lOpuksi, "8rTOS telent Bu

ropan polllttista tilannetta yksin,.··n lanai Europan n&

Jt~sta. RJky1nea sakea on k~sall.1eeoslalist1nen, mutta 

e1l.la. on Joka tlp_kaeeea '-hta~ Ita :!Uropuea". B 0 H

L K fl 8&01 ole'VlUlSa w.kuutettu aUta, ett.a SalaIa nyt Ida

lelUan lllUdei, etU Buotsl auttaisl _lta Ven&jaa . .. staan. 

On 1Ilitak1n ae1ldcoJa, jotka vuaJan on otettan huomioon 

anellkuin se uudee aan alkal&1 sodan. KnnenJta1kkea suoma

laisten urll.ooll1auuden Ja ltestaYyJden. suo.n uusi raja 

lienee ~ tettll 

.u1takin aotatarpel1a on suomalaisllla JQ'aeltin eD-man ku1Il 

8III1ea. 

"konsea ol.leeean1 huomash. ·et1il. B 0 H L J: fl 

lIQ01'\ludestaan huolimatta 011 )'kal a1kalaise. 41plcaaattl-

1nmMD .. loiata ~ aelY1l1& oleTista jaa.usta • 

.... al1rt_ee._ tarme johtui aU.ta. etta auurl.ahettUla 

ClR 1:. a1.1 la1l8UDUt toi~eD, etta UIl a&181 -.bu.""'1_. 'Y"'~" olo.1a 1iwltev_ hck1lOll. !QId.oa Jr;ennelta 

ailta. etta b&Il aai. _kDftIl __ 

, 1 ,asn pera1 D ~k ••• 
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raporttiausa n:o 7. 

Jo!1nisteri : 
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'f . O. X . I .. .Q ....... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n : 0 ... 7.-
!fok1a .. ssa .... .6 .. p:nä .-.al.1s .... kuuta 19 .. 41.. ItJ2.} / 

'i'l - 'I I 

A s i a : ..... YIh&n ... .. P.uol._ ..... :.d.1meA1ka1.~ 

..... ta ..... polltlU:aata. . ... rr. ..... 

1) 
OleR erlA88a a!kals ..... 8a tledoltukses8an1 .. 1-

Ilimaut, etta 'l"&rJdn varaa .... 8a olla.n nurlahettUaan '1'.IK1Il 

klsltys on, etta ulltoaa1a1DJ111n1aterl B E C x: olla 1 llalunut -
aaacia aikaan aopimuksen Saksan kans8a, IIIltta asla raukesl 

preeldenttl • 0 S ele K Iin Ja puolalaisten 80tl1aapllrlen ---yastuatukae. YUOksi. 

!IL1DIL kla1 tys ODldn kaikesta paattaen oikea. 

tQ1nea ent181sta Tar.o~n aikuls18ta Y1rkatoyere1a

tani, .T~c1n auurlahettlllB S A x: 0 H, joka 01.1 VU80yss8a 

'ri.U aodan lUkaesaakin ('f B x: lahti del ta jo be 1DI.kuua

n), on _hYiatanut tamI.n minulle. B E C x: 01.1 itse aano

Ilat S A ~ 0 HIlle, ettl. b&Il haluaisl järjestla .alan salt .. 

... kaDs a., autta, Jl11Dku1n baDen sanansa kuului nt, "alnul

la el ole altain -.1kutusta, prea1delltti s_olDJtu1n aoti

laap11r1 t el.t auostu 1IT&u1J1;7bl1n." S'& x: 0 H 11aUl, 

._1 araalldal lI!lZ-sKICJLY b&Ila klaltJltaellBl __ an koet

.... ~.. ~te1.la ulaa w.l.tloa1...... "en kataaa 011 

~ Hl._ Ja Jb1llkBrtcn.n. nltio, joka Uhtoo jotain 

.JAKELUOH.JE. 

.. ... ... . ..... ... ftDll.1lla .•.................. ............... 

Ula . ... 

.. .... IU9/Ij.m.lI.j.: 

Tav.lllnen. 
T .... lllnen j. lIalka! ............... .... mlni.ler llllle. 
EI ulkomuaduatukMn tledoltukaUn. 
EI ulko ................ mutta ulkoaalalnminlat ... llln Iledol

tutaIIft. 
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o.aa puolasta, on taman T1boll1n8ll ja .1ta vaataan on 

ta1steltaWl • 

Ol.en JqGsld.n ko.ketellut tätä k7aJDl78ta SakaaA 

ambaaaaad1ssa. 'ftlkIllätsten saksalaisten dipla..att1_ kaa1-

tJ'a llAJ'ttu JllJ'CSBk1n olevan se, että B E C K. 01ia1 balun-

nut paaatä sovintoon sanaa. kansaa. 

Se, mitä llJ't olen vo1nut _1n1t. BBC K.~ 1n auh

taut1D11s esta Saksan taholta tehtJ'1h1n ehdotuksi1n, ftataa 

taJ'a1n s1ta kla1tysta, aika minulla kJIIIDBnen nodeu tun-

temuksen perustalla on haIleata. B E C K sao1nku1n haDell 

11M_et a1eben8ä, kreiv1 S Z E. • B E K ja oaa8topaall1kkö 

K 0 B T L • B S K 1 o11vat taJ81n selv11lä aUta. ette1_t 

BIl&lallti Ja BaJlSka jo u.utieteel11sell aaemallBakau 'tUOlta1 

lqeDlleet tebokk.ust1 puoluataaan puolaa, joten Uman 011 

koetettava saau aikaall ~ät, tai ainakin s1edettävat, 

suhteet Saksaan. 

JI1D.1ater1 BBC Kt 1ll kaJ'deaaä SUODaaa teki bILIl 

e4ull1s en _1k:utukaell ll11hin, j01lla 011" t11&1 SQ ua tutus

tua laI.Deen Ja keskustella bl.nen kanaaa&ll. ftJIII. Johtui 

uaeKaikkea aUta. etu. bILIlesta aaat111l klaitJB. että 

b&n arvoa t.l.1 a8101ta tode1.11suuien pohJalla • 

.. 1I11nku1n IIln1aterlö luultBnsti t1etää, Oft1i 

aakaala1set viraDOMfset useita kertoja koett .. et •• _ 

wwdo.te1iab1 paolal.a1ata ball1tusta -,ta&llnGa-PUol .. - _~ -.... .utta .. , ~olcJa puola. 

kialta7',..et _Ule br1otus1ia tehtäVIstä. Y1b81na.. Jota 

ai-.D äabtt.a1ll OA koeteUu ...... .aodo.~ .. lIal11tu. 
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on Alfred W T 5 0 eKI. 'fQl.1uslIIl1 PQolaan oU W T 5 0 

K 1 al.1T8ltl.os1h_er1D1l ulkoas1atnw1nSat8rtOsa&. ftsu, 

a11rt71 hJ.n auurlahett1la.älaIi Berl.iD11n Ja aleltä ROOIaIUl. 

W T 5 0 eKI on I17lSakin ldeltl.7t7llJ't. II1kAl.l pUola taka

l.J.1sess& auurl.llbetJ'StOsSIl on miDUl.le kerrotw. ol.isi.' _.

salaiset w"Icin-et ueita niistä. Jotka ldeltl.7tr1ft.t lIII0-

408 tam s ta Ja Ui tus ta. 
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'l.'IJIIAn ohella lahet18tö kunnioittaen ll.bettää 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päivälle pä ivätty&. 

raparttiansa n:o 8. 

Kinis teri: 
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LLE 



• 

• 

.. 'f .O .... KI O .......... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 ..... & .• 
1'oldo .... ssa ..... .1.. p : nä .. _.~ U.L kuuta 19 .... 4.,),. 

, Y I 
As i a : ... 1llltoa1lb,1Dm1n1l.:ter.1 .................. .. . 

... .................. !!!IjqUOKAn lausunnot . ............ _ 

................... ... z, atkat, ... .................................. . 

.;rob a1lla sitten saivat takIl.I.1set diploaatit 

.ralDl. asauna b&mIII.8tyksekseen lukea lehdistlL LOntoosta 

tulleen slhk.ösanoman, jossa kerrottiin, että .;rapanin ul

koasiainministeri .u tehnyt KDslaDD1n ulkoministerille eh

c10tukBen 'Yibollisuuksien lopettamisesta. s.ksan auurlahettll&8 -
ei luonDOllisesti ollut wah1 mm1n bAmmlLstyneidea Joukossa. 

R11nku1n ksraali 0 T T itse on minulle kBrtonut, pna i 

b&n uti saada tavata II1n1steri II.A. T SUO K .A. a tiedua-

tell.alaleen 1öältIL lI1kI. hlLDen '-rkoitulmensa oiDastaan 011 

ollut. ld.n1s teri II.A. '.r S 11 0 K.A. antoi b&nelle silloin sa

an aelitJltsen. Jolca aittOlmin cm ~ut luettavana lehdis

SIIr1D. Taatatessaan era&aeen 'lalti081hteeri ~ D ~ Ii 1 n Iq

Ml.JJll, Joka koald. Japan1Jl wal1tJBtIL IDdo KU-D Ja '8Ia1-

landb 'dl1aeaslL lmDtllJt1i1ssa. oli II.A. '.r SUO K.A. aa.lla 

la_UDIlt ~~ _, at1il. .ei t-nrlll!La tulia 1 pe.lautetukal • 

.... ~tuD",. ei ollut 1iehclll II1UII1 ars1Judata .... -

l.1tJMll4ot;uta :lUropul auuna1.\a1a .u18_ 804_ l.opetUlli

..ai. 

""KELUOH"E, 

............. ............... .. ~!~.~.~.~~.;' ..... ............. . 

_.,"" 

" .... luohJ ...... I.J.: 
T ... III_. 
T .... ' ...... ja 1 ....... ....................... mlnlaterilllle. 
EI ulk-..duetu"- tladoltukalln. 
EI u'komaaadu"._. mutta ulkoulalnmlnlaterllln tIadol-

11*aIIn. 
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'!'ILIII. se1.11;J1!I Rn'tUU \l.J8l1l "-l.mrmkaisel.ta. HUn

kuin JI1n1s1öe r1 ölle UhetU1l.is 1öI.n1 U. do 1 tuka 1st a cm k&JD~ 

Uml. 1;oiToo ulkominIsteri •• T SUO J:. harlaasU, .ttl. 

~apani ~ttyisl sOdalta. lt'Wl bI.n aitl.pa.lt&l cm ~ln pu

heliaa ja ai.lellaln lausuu aiellplteeDBa eri .. loia ta , 

kayttl ban tl.tIk1n tilalSQutta ~.en sanoaks •• n kael

qtm.ma. LODtoosu on luullakseni poliittisista propagancla-

8p.stl. ~allaan anattu h&naI1 lAuallllDon.en auurspl mer

JdtJ8, ladn aitl. sUla tod.tllsu.ud.aaa on a)7ti& antaa. 

ftlrlJ&1s.t .nglantilaiset cl1plCllU.tit o_t JQ'1laIt1ll s_oneet, 

.ttel .... t _ ota .. laa -~_stl-. 

LI aattakOOn , atta ksraall 0 T '1' soltt1 aiJlull. 

erUDI. sUJlDlUltai"-ma pari pI.1.a S& JIUke _ kun olilllma 

Sa)tsa.n abaasaadis II&: kealcus telle.t aal8 s ta Ja pl'J1!l 1, et ta 

ottablll banet. a1Ir8l.1 _hdolllsta, het1 vastaan. !Ultua&a 

luoben! artol 0 '1' '1', etu baIl oli aaanut lalulla.. etu 

englantilaiselta taholta leTit.tU1n ti.toa, etu Saksan 

ball1tuB olisl ealttaJl71; .... talaua.en.. ~apUl1l1. •• '1' S tr -

o Jt • n la...."MJl Johdmta. Salma kaTttais1 __ laualUltoa 

au... ..a' ...... n DJkJ1a •• Iallitults.n, 1ia1 d.Dakln •• n 

1I11qa1n isterin, kaacletukal. Ula •• Uittels.a .1 ole 

...... SaDa .1 Ulla .. lalla aiu.&n er1koiata _mitJ8t •• 

~01'IIId...t ... -, l1dal 0 'f '1', -ollal ,anu taplttBa •• '1' -

S tr 0 Jt A a olan. .Ja a.oa "-n.: .. 1A Li.Mr, Dlallt 

BO Y1al. red8a-. 0'1' 'f PJ1IIl .... 080t ..... -,.t&~Il

Jal.-laben- .Ja "' __ aai "f1rJraMwnl1iaa1 -q.,....... ol8YSa ~t_lt& Jr:1! ______ ,.n u. .... _t 



• 

• 

- 3 -

_bdollisu utene a cliplamaat t1lcunnasaa oll .... t lUODDOll1a est 1 

rajoitetut. vastasin teJaaftni aan lI1elelI.an1. aUlA en 

UsekAAn antanut aslalle suurta _JkitrstA. 

He1.siDld. on )"ksi niistA llar~1ata paikoista, 

sa Jo UedetAAn nlk0ll1nis'ter1 • A 'f SUO ][ A n _tUsta 

Berl1n1in Ja ~an, Jolla _tkalla ban lILyöskin pJ8&h.ty

nee JR>skoVBsaa. sain l/Ill erUltA "lAhteeltA" kuulla M

un _tJautaan Berl.1n11.n Ja ~oftan. Apula1nllgw1nisterl 

o H .&. S H 1 aaapui ellen luonani olleille 8111&' l11e kutsuil

le erehdJkseaU 15 Ilinuuttia liian aikalaln Ja tulI aU-

10in, mu.attuaan etU tlesin nllrc;w1niater1n JIIltkaata. kar-

toJleeksl ettA I118..tka on paatett:r ulottaa BOcmJaan. naka 

II A T SU-O K Å JIIl'0s:ln "'kovaan Ja .,neblko pI.1..aksl on 

~1sta1s.ksl epanrmaa. saksa Ja ItalIa suurlA1lettllAltA 

lukuunottamatta eI aslasta Tiel& tledeta diplamaattikunnaaaa. 

:I1l.en _1n1ttl1n lehd1sal. .. 1 kerran aUta, että suurll.

HttllAs 0 'f 'f l&1l1lt. lah1alkolua Berl1n11n. Jmtta ulko-

1I1n1a1ltr1n Ja~ata el 01.. Tiela aitun kerrottu. Saapu-

... a&aJl e1len laatsuU18ld 0 'f 'f ltpyi 1l1Jwlt&, 8Dka hI,.,s

tJIQ't lukiesaani lebd1stä b&II8Il _tkaatau. Berl1n11n. nata

aill t1e~eD1 silta "M__ e Il e • IIL a n lt 1 n". 0 'f 'f 

ltaåol ailloill, attä DlJrcw1n 1ateri II 1 B B •• 'f B 0 P 01.1 

~ ...... U....... 0DD.1 tell .. aun • A 'f S tT 0 J[ A" ltol.a1 ~ t1o

paJtt1JL hl1öu.a al..l.* 1r .tol tetl1ltai PntaD7t ... ta k&pIU.n Ber-

11a1aaa. __ ata ei. ole Dt.'-IIka_ tab&D .. U hllllt 111-
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'l"I'lhtoJEtta m:1tenkU.n vaittaä, että uJ.kaain1st8r1 

II A T SU O K A n matka Berlini1n tapahtuis1 bl.Den E D E N

ille esittamansä lausunnon VUOks1, en p1d& kuitenkaan &1-

'ftI1 DllIdottamana, etta _tkan. tekeminen juuri nyt johtuu 

balusta painostaa Japanin ja aksel.haltioUten ..al.isiä ys

tav&.llis 1a. suhte1ta. Halli tule:! en on otetta_ huomioon, että 

ar.1je.ssa on niitäkin, jotka kolm118.1.tiopakt1a s0lm1ttaea-

8a 01.15 1vat halunneet puol~ tusll1ton sijasta hyökkaysll1tto

a. Ei ole epäUystlksan s1i tä, aUe ikö ulkOlll.1nis tarin edel

lbainittua lausuntoa 01..1.51 upsearien keskuudessa arvosteltu. 
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Asia: Kiinan kysynykse stä ~ ............ . \/ - / 

Suonest a saapuvista. lehdi stä päättäen on eräs 

ruhtine.s K 0 N 0 Y E n lausunto her ättänyt suurta hämmäs-

tystä. La usunto on seura ava n sisältöinen. "Va ikka Kiina n-

J apanin s elkkaus nyt ja tkuu viid et tä vuotta, voida an vi e 

lä tus kin odottaa s en järjes täMi s tä. s otavoimat eivät ole 

tähän syypäänä . Vastuuna l a inen olen va in .inä . valtai s tui-

men j a koko kans akunnan edes sä kats on menetelleeni a nteek-

siantamattoma s ti uhrattua ni jo miljoonia j ene j ä Ja tuha ns i

en sotila itten hengen. Olen päättä nyt mennä äärimmäi syyteen 

asti päästäks eni hallits emaan tilanteen ja s ite n tehdäks eni 

valtiolle viioe i s en palveluks~n". Jotkut lehd i s t ärnme 

sellaisenkin arvel un, että J apani kokonaan luopui s i nykyi-

ses tä Kiinan politiikast aa n. 

Kys ymyk s essä olevan l ausunnon muoto joht uu koko

naan japanilaisesta memal.itoetis ta. J apanissa pidetään ni

mittäin erittäin sopimattomana, että s e, jolla on oikein, 

moittii toista. Jos K 0 N 0 Y E olisi ollut eurooppalai-

nen pUm1nisterl olisi hän luui ta93.sti sanonut, että hän 

"AKELUOH"E. .. .... luohj.m.lI.j.: 

... .. ~Y.~.l..l~~. · ................. . T .... lllnen. 
T.walllnen j. IldItal ............ ......... mlnl.terIOlle. 

• • • ••• • • .• ••• h • •••• •••••• · ··· · _······· · ··· · ·· · ···· · · · · ····· • •• •••••• •••••••• •• • • • •.•• • • • • • •••• • 

EI ulkornaaed ... tuu-. tledoitukalln • 
EI ulkomuedu ....... mutta ulkoul.lnminlatwlOn tIedol-
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ali koko ajan epäillyt, ettei ninan kpJDlYben ratkaisu 

ollut nUn helppo ltu1..n mitl. erAUlll tallolla (: u.Ija) 01.1 

lat ... lteltu. Jtorlteasti sivistJ1l8enll ja h7ftn kanatukaea saa

DeeDS. m.1ehenll ei hIln moittinut ltetu.n, vaan otti kohteli

aasti itselleen kaiken s1Jll. 

Japanissa on lcyllll olemassa suurtald.n tyytymättö

myyttä K1iDS.n kysymyksen vuoksi, mutta johtuu se s11 ta, 

ette! asiaa ole vielll saatu JlU'jestJialeen. TIUUlIl on tus

kin ltetalln, jolta haluaisi, että luoTUttaisUn nykyiseata 

politiikasta. T1Ytymättömlt eiVllt siis myöskään syytä K 0 -

1( 0 Y Et a s11 ta, etU 1hm1aheDltlä Ja rahaa on uhrattu, 

_an p1kemm1nk1 n sUta, ettei asiaa heidän mlelestään ole 

ajettu lqllin tarmokkaasti. 

lapaDilla on lt1eltämAttä suuria vaikeuksia voitet

tavan&. ninassa. Japanilaisten jOukkojen edetessä lt1inala1set 

ta_llisesti palteDevat, joten Japanilaisilla on ahdolllsuus 

.rasia m1nDe heItä haluttaa. SUurien Vällmatkojen ja Vä

bl.1sen vastustults8ll vuoksI japanilaisilla ei ole 848e etap

pIJbt81ksiä. ,Japanilaisilla ei lat1tenlraan aIDa ole ollut 

..... taana h1ötJl. et8nem1se stu.n. Jt1i-.n eadat II1ljoODllt o.t 

ll1iDltu1n _ri, jOD1al pinta .... neen kuljettua jODkun ajan 

kuluttua palautuu entiselleen. 

Zapanin hallitus olIsi _lm1s JIilloin taIaaIla h11-

k"plln "nJdnsin llallitukaen Ja aopiaan QbUDJdnsin balli

.... Dl188a. Jo. __ __ 8uoetuIa1 japaalla1eten ·uu-

__ jArjeatJltaeen·. JI1'nJrub .uetettuae. odotettiin 81_11 

7le1e_ti. etta naJ.1a hnDDatal81 1UJIO CIIIJIG-DD bal.lltak-
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aen. JtY8yesal.nl kerran Italian suurlähettUIla.lta. 1 II DEL -

L iltll arwl1ko hän, että tunnustus plan annetaan, _stasl 

hän. että Italian on vaikaa tunnustaa "nkh~:D ballituata 

kun ei ole mitään takelta sUta.. ettei J'ap8lli itse yhtt

I.kkill luovu siitä. ja tunnusta aen vastustajaa. näs Japa

nin hallituksen JäseD1stä - auistaakseDi s. 011 ruhtlDaa 

K 0 N (l Y E 1 tae lausul kerran edustajahuoneessa. että 

wmG CHIliG-WBI 011 sanonut, että hän on milloln tahansa 

valmis ottamaan itsensä uUSUtä aaac1akBeen aikaan soviDDon 

Jtlillan ja Japanin valillä. ftsslldn lausunnossa on epä1le

matta paljon lciI.D kaunopubeisuutta, mutta osottaa se se1-

.sti. että ,japanUaiset ow.t itsekin ruvenneet epUlelllU.n 

_hdoll1suukaiaan aaada a1kaaD rauhaa Jt1iDaasa NaDk1nsln 

ball1tuksen avulla. Cbu1\k1n.s1n hallitus el ole lm1t8nkaan 

~istaiseksi 080ttanut mitaan balua solmia rauhaa heidän 

U.saan. 
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..... ~ .. .9. .. '-t. ... ! ... .9. ................ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

ld / t. 'J} 
~9. .. . ssa ... 1.1. p:nä .. ~.~.~ ..... kuuta 19/ry;. YI 

RAPORTTI n: 0 ...... 10 .• .. .... y. / 

Asia: ... Zapnin ...... p.8m1n1ster.1. ........ 1 .. . 

......... _ ...... ...... ola. .. _ . .d1k:taat.toIi. ..................... _ ... . 

Erl.iden suomalais1ssa lehdissa olleiden ldrJ oitus

ten Ja lausuntoJen Johdos ta haluan painostaa, ettei paa

IIl1n1.steri. ruhtinas K ONO Y lt ole mikl.l.n diktaattori. 

Keisarin neuvonantajien l uknmaaI1l on ensinnak1n niin suuri, 

ett! De aina voivat kontrolloida toisiaan, Joten yhden 

miehen oliai u1kea tulla d1ktaattoriksi, _en ol1si kai 
1) 

sUloin p 'kemmink'n ajateltavissa ,1onldnla1JLen bar olnw.l.ta. 

ottaen ku1.tenldn huomioon, että arJIIeiJalla nykJU.n on to

siasiallinen vel ta , olisi si viUim1ehen mahdotonta sa.acia 

valtaa kl.aiinsa. JI1t! nylq1seen pa8m1n1ster1in tulee, ei 

bI.n edes ole balunnut tulla hallituksen Johtoon, _an) 

r7htp bI.n siihan vel vollisuuden tunnos ta Ja lB11dell pun

nosta. H&n ei ole haJottanut puolue! ta, TM.n owt kaikki

en puolueiden Johtajat Jo paljon enaen bl.nen 

ei tuloaan pf71;lDeet bl.nta .uodoata.an 7hden )'htelsen puo

luee.. PUolueiden tekB.a pl&tOs lakkauttaa toimintansa li.

.e Jqll& -SUaldn oeakai Johtunut TiranQllla1sten painostult-

1) Yertaa raportti n:o 21. pU.tt7 4-/6 1940. 

"AKELUOH"E I ...... luohj.m.II.J.: 

...................................... ~~.!~~ .•.................... 

".,'" 

T .... II"-. 
T ..... I ...... J. 1I."'a! ....•.............. mlni.t.rlllll •. 
EI ulkomaaeduatu"- tledoltukaUn. 
EI ulko~. mutta ulkoulalnminlaterllln tIedol. 

tukaIIn. 
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sesta. mutta K 0 N 0 Y E ei silloin ollut hallituksen 

Jäsenenä. Siitä huolimatta, että hän enein otti w.staan 

taman tehtävAn ei hän si ttemm1n l:al unnutlcaan muodostaa mi-

t8.än puolue tta • Hän selitti, että se 0115 i ristiriidassa 

hallitusmuodon kanssa , koska puolueen johtajasta tulisi 

eräänlainen shoguuni (Tokugawa-euku piti valtaa käsissään 

;rapanissa satojen vuosien aikan.a vuoteen 1868) • mikä ra-
1) 

Joittaisi keisarin valtaa. Niinkuin Jo ennen olen mainin-

nut. on al'IIIt i jalla aina mahdollis uus saada aikaan halli-

tuksen muuto s siten, ~ä puolustusministeri pyytaä eroa 

ja kieltäytyy esittämästä itselleen seuraajaa. JlUita mah

doll15 ia syitä lukuunottama tta, nykyinen halli tue ei siis 

voi pysyS. vallassa päi vaakään kauemmin kuin arJlI'ijan jonto 

1) Vertaa raportti n:o 49. paiT&tty 9/12 1940. 
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...... 'l ... Q.K ... I . Q ... SSA OLEVA L" HETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ' .... u. 
..... TOkiQ .... s s a ... 2.6.. p: nä ~JJ~Lkuuta 194.~ .. ~ J.. / /1 ,1 t J J . j , '1 

1 '1 ' \J • 

AsIa: .. R~~.~.P., ...... j~ ...... .T.~Jl.~.c;l.j,n ........ .. 

_ ....... _ .... _ .... :d.lis .. en. .. . k.Qnf..l1k.t.in.. ................... . 

.. . ......... rukais u.. ......... . 

Olen eräässä aikai s ennnassa tie 00 i tukses sani aelos ta-
1) 

nut Ranskan j6. Thail din väHetä kon:fliktia . Maini tsin 

lOin , että '!'hailan vaati , että Rau~a l uovuttai i sill e 

pari Kekong-joen. länt isellä puolella olevaa a luett a , jotta 

tämä j oki muodosta isi luonnolli en rajan I .n o-K11nan ja 

ThaUandin ~älill!l. . Sittemmin kasvoivat T'nai l e.ndin vaatimuk

set tuntuvasti ja vaati s e sitäpai t i itselleen suurta 

Kambodjas t a . Ranskan suurläl ettiläs A R S ~ N 1!! - H 1!! N B Y on 

vakuutettu s iitä, että tämä johtui englantilai s t e n ja japa-

nllais.ten yllytykses tä. Englan t i ennenka ikkea sen Bangko-

kissa oleva lähettiläs CROSSBY ja luultava,,1 Singaporen 

~emööri halusi kääntää 'l'hailandin huomion IndO-Kiinaan 

helpottaakseen painetta ~a rajallaan. JljkAJ i A B S 1: NE -

H 11 N B Y sanoi kuul1eensa. on Tha1l.a.nd1n ja Birman vUi

sellä rajalla ollut useita aseellisia ~ikohtauksia. Rans -

kan - 1iosin "tahvistamattomian. tietojen lIIUltaan olisi sia-

.) mila1a1as& joukoissa 3apanUals.1a1d.n upseerei ta. Zapln1 puo-

1) Tartu raportti n:o 48, päiVätty 28/ll 1940e 

JAKELUOHJE. 

.... ~~.~~~ .......... ... ........... ... . 

UI 1. A 4. 

J.eluohjemalleja: 

T.".llInen. 
T.".lIInen ja II ...... ................ ..... mlni.terlOlle. 
EI ulkomueduetukMn tledoitukalln. 
EI ulko"""""""'. mutta ulkoaelalnmlnleterllln tIedol....... 
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lestaan balusi suureDlpaa vaikutusta '!hailand!saa. 

;rapanin vtUi tJksellä ja painos tuksella a.1kaanaaadun 

8Op1mulcsen mukaan luovuttaa Ranska '1'hailandil1e paitsi en

nenma1nittua kahta Mekong-joen luona olevaa aluetta myöskin 

Kambodjan pohjoisen osan. Jlekong-joki Joutuu täten useim

missa paikoissa rajaksi ja syvin kohta muodostaa w.ltakun

tien .alisen rajan. Taata tekevät kuitenkin poikkeuksen 

Mekong-joessa olevat 1Olong Ja lOlone saaret, jotka. vaikka

kin ne ovat 'l'hailandin suvereniteetin aI.aisia. oV8. t molem

pien maiden yhteisessä hallinnossa. Kaikki luovutet ut al.u

eet . demilit&risoidaan. Ranskan kansalaiset sSlloinku1n Incb-

Kiinan "lS.estöön kuuluvat. henkilöt saavat nauttia hyvakseen 

88BJJa oikBuksia kuin Thallandin omat alamaiset. 

Mainitsin eraas~ sähkeessän1 taAllä va1linneesta 

luulosta. etta Thalland maksaisi Ranskalle sille Joutuvis

ta alueista. Tama oli erUseen a11caan Japanilaisten "IS.li-, 

tysehdotus. Ja Toltlon dipl.omaat tikunnassa oletettUn, etta 

ehdotus hTflkByttl.isUn. Se, ' etta ajatuksesta 

'tUtti1n, lienee Johtunut sUta ettei R8DSD eneJlllll.n kuin 

'lha1landkaan olleet erikoisen ld.innostune1 ta sUta. 

81 ollai m1ss1.1.n tapauksessa voiDut maksaa IIWIIIIIIla, Joka 

~u. kllsitJksea m.ukun Il1teDkl1!l1l olisi ftstlUUlut aluei

a.a arToa ..... Jral.l.. ei al_11lO~ a1t1.paita1 .. i 81-

Ja .. 

lI11nku1n Ranskan lIuurl.&hett1.lla .A B 8 K H E -

B B II R Y aaoi ., PII)) • 011 aop1Dl1a Raaskan kepul ta 

katsoen "1moDo". ftllCSin on kuiteDltin otettava lnlOll100ll. 
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ette i Ranskalla ollut muuta mahdollisuutta kuin suostua. 

Sillä ei ole Indo-K1inassa niin paljon joukkoja, että se 

olis i voinut ajatellakaan aseellista yhteenottoa Tbailandin 

kanssa. Tbailand olisi sitäpaitsi luultavasti saanut apua 

japanilaisilta. Ainakin apulaisulkoministeri 0 H A S H 1 sa

noi minulle, että J"apani on pakoi tettu "järje stämään" asian, 

sillä se ei halua, että s yntyy aseellinen konflikti Rans

kan ja Thailandin välillä. Ranska ei voinut myöskään odot

taa aseellis ta apua Englanniltaenemmänkuin Yhdysvalloil ta

kaan. Englan nin kanta on itse asiassa ollut kaksimielinen. 

Se halusi hyvittää Thailandia osaJ.la Ranskan aluetta ja 

neuvotteli J"apa nin kans sa Tbailandille annet t.a van alue en 

suuruudesta. Eräs Englannin täkäläis en ambassaadin jäsenistä 

on minulle m.m. kertonut, että "suurlähettiläs 

ol15i luultavast i voinut saada parElllmat ehdot Ranskalle jos 

Vichyn hallitus ol15i ollut itsepäisempi, s illä ei ollut 

abdotonta, että Englanti oJ.1s 1 aseellisest i intervoinut" • 

lt\ln sanoin pitäväni tällaista in"tervointia uskomat~na, 

JQOusi kertojanildD, ettei Engl8l1 ti o11si voinut ryhtyä 

sotaan taman asian vuoksi. aan lisas 1 kuitenkin, että 

"japut1.laiset pelkl.sivAt sitä". '!'asiasia on Im1tenk1n. e~-

1:e1.v&t Japanilaiset enSl.lll&n kuin JllU.utlalan ole ottaneet 

1.a18 ta: BBhdollisuutta huomioon. ]laini te s san! A R S 11: !l E -

H 11: !l R Y' lle Sir Robertin nalTottel u1s ta • A '1' SUO x: • n 

kaasaa sanoi tamI. kuule'lacsa niistä ensi kerran (L). Ranska 

8i ollut koskaan: pyytänyt Englannin apua. "Englanti", lisä

s1 hIln. "saa kyllä v1ela katua lyhytDlktlis ta po11 tl1k1caaDsa 
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'l'bai l and on tänään ;rapan1in Dl.hden aamassa uemassa kuin 

JIe.n t!l ukuo • " 

;rapanis sa on ""dLl.i tyks en" onnistuminEll herä ttanyt 

eri ttäin suurta mielihyvää. sen aaeua on suuresti 

nut !hailand1ssa. sopimuksen tultua all~irjoitetuksi 

_t Japanin liput parin päivän aikana Bangkold.ssa kiitolli

lluuden osotuksena ;rapanin " "dLl.ityksestä" • osotubena 

sa vallitsevasta tyytyväisyydestä mainittakoon, etta lehdet 

kertovat, että ulkoministeri II J. 'f SUO ~. oli sopimuksen 

allekirjoitusta seuranneen hallituksen istunnon lopulla 

tänyt vieressään istuvalle kauppaminister1l1e kirjoittamansa 

runonldn: "Pilvet ovat hävinneet. JI1DA näen myrskyn tauon

neen etelän taivaalla. JI1rsky on kulkEllut maan ja kokos

plbk1nlpuiden ohitse, jotka nyt iloitsevat Nipponin kirk

kaasta tai w.uta. JI1nIl näen kokosllähkinäpuut rehevinä Ja 

.1hre1nä kirkkaan taiw.ankannen alla. JI1nA näen kokospähki

nApuut loistavina taivaassa syntyneen auringon .alossa" • 

JapaDissa ovat runot suorasanaisia, m1kI. tekee Jokaiselle 

mahdolliseksi niiden laatimisen. TILllainen runollem1nen on

kin, keisarista alkaen, tavallista. Runot eivat 01. pa

raapia .ika huonompia kuin maillakään samaan tyyliin laa-
1) 

41tut. 

1) Zapad.la1n_ rmaoU8 a1 sl1l1 ole ait.nkal.n 'errattarts
_ .. ..rooppalais.en 1iodelli... rwIOU •• n, Joka GIl l.aa

.Sa1a.n .1,1.tJb_ ebk& kmlae1n 1lMnadall1o'o. 
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Olen paris sakin tiedoituksessa kosketellut Japani

lai s ten keskuudessa nykyään ~uamattavissa olevaa vihamieli

syyttä ulkomaalaisia kohtaan. lskettäin on erästä diplo

maattia, Ranskan ambassaadin kauppa-attaaeaa, kreivi 

paho1npid8l t.y niin että hän on ollut lähellä menettaa. hen

lceIlsä. Tällä hetkellä on 'Yielä epävarmaa lääkö bl.n elin

iJäkseen rammaksi. Ollessaan Xoben kaupungis sa oli hän 

ra-autoa käytettyaan kieltäytynyt suorittamasta vaadittua 

aua, Joka lienee ollut aivan kohtuuton. AUtonkuljettaja 

silloin yhdessä toisten autonkuljettajiea kanssa pot.k1nut 

lyönyt häntä Jollain rauta.8ineellä. Hänet oli jätetty ve-

r1s saan mekaRsen kadulle, jos ta hänet 8i t te n 

s1aaem.alle. PrJDIl!5et.aan huolimatta ei poliisi toimittanut 

hJ.Delle lAlkArinhol tae e1ka 'VIl.l ttanyt Umoi ttaa asias ta 

Rmekan konaull.lle, w..an antoi hAMll maata parisen tuntia 

eraa8aA kl.7U~sä. Sitäpaitsi koetti poliisi saada häneltä 

lt1r1all1sta twmuatusta, etta hän lRlka itee oli 8npU 

"AKELUOH"E . 

.. ~.~ ................... . 

Ula. A 4. 

.. .... luohj.m.lI.j.: 

T .... lllnen. 
T .... lllnen j. lIalka! .... _...... ... mlnlllerllllle. 
EI ul"omueduatuben tleclollukalln. 
EI ul .. o ........ ..-...-. mutta ul"oul.lnminlat.rllln tledol

tuUlln. 



I 

• 

• 

2 -

tapahtuneeseen "onnettomuuteen". sekä Ranskan sul.U"U.hettiläa 

että diplomaatt1ku.nnan vanh1.n, Yhdysvaltain suurlähettiläs 

G R E VI OWl t Jät~eet .rapanin nllmm1nlsteriölle ankaran 

kir Je.l.lisen vastalauseen. Diplomaattlkunnan vanhimman 

sanotaan suoraan, ett.ll. ulkomaalaisia kohtaan hwxnattavissa 

oleva v1ham1e1.i s yys tul.ee Ja tlcumB.an kunnes viranOllBiset lak

kaavat harjoittamasta kiihotus ta. Kahdella Italian ambassaa

d1.n diplouaattirouvalla on myöskin ollut ikävyyksiä. KUn 

eräs heidän seurassaan oleva Japanilainen herrasmies oli 

koettanut puolustaa heitä, oli eräs japanilainen upseeri 

lylinyt hänt.ll. nyrlc.1llä s llrnliln, niin että sUma on pahasti 

turvonnut. trpaeerilla ei ollut mit.ll.än tekemi s tä koko asian 

kanssa, mutta häntä suututti se, että japani.la1nen puolusti 

ulkomaalaista (\). MUitakin tll.llaisia tapauksia on sattunut. 

Diplomaattikuntaa 011 äskettäin pyydetty ostamaan 

pllettejä erääseen hyväntekeVII.isYYSnll.ytll.ntöön TOkion suurim

massa teatterissa. Väliajalla kävelless&mme teatterin kaytä

naaä, hUCEasimme, että sein1.llä oli Joukko suuria Väril

lisiä mVia, Joissa eurooppalaiseen pukuun puetut henkilöt 

eaitetUn vako1l1Joiksi. 

B1 ole epäilystäkään siitä, etteikö se vihamieli

sYJS, Jota nykJU.n on baw.ittavissa ulkomaalaisia kohtaan, 

olisi suoranainen seura.l.S siitä kiihotultsesta, Jota sanoma

lehtien, radion Ja tällaisten kuvien avulla viranomaisten 

taholta harjoitetaan. 

Ole IIOntB. kertaa voinut bavaita, ettei Japani

laisilla ,aensa ole aitaan ulkomaalaisia vastaan, u.an 
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ovat he mielellään yhdessä heidän kanssaan. Ei 'loi muuta 

kuin valittaa, että on ryhdytty tällaiseen järjettömään ja 

täys in tarpeettomaan propagandaan. ICre i vi T ... S CHE R in 

tapaus on toivottavasti edes jossain mäarin avannut viran-

on:E.istenldn silmät. Ulkoministeri Jl ... T SUO K J. kehotti 

ennen ulkomaall e lähtöään japanllai sia olemaan 

loukkaavasti ulkomaalais ia kohtaan. Kohtelias Ja ys tävällinen 

suhtautuminen vieraisiin on ammoisista ajoista ollut perin

naistä ~apanissa ja japanilais ten on pidettävä huolta 

"että ~ton suvun kunniaa loukkaavat tapaukset lakkaavat". 

Niin kiitettävä kuin hänen varoituksensa onkin, on kuiten

kin sanottava, ettei se yksistään ole riittävä. ViranomaIs 

ten - ennenkaikkea poliisin - olis i lakattava ~sittämästä 

ulkomaalaisl.a vakoilijoina , joiden seuraa on kartettava. KUn 

yhtei~unnan korkeimpiinkin piireihin kuuluvat henkilöt 

katsovat täytyvänsä karttaa lähetystöjä. on se w.l.itettavana 

todistuks~na nykyään vallalla olevasta suunnasta. Kreivi 

T Å S CHE R ln tapaukeessa on pOliisi itse suurin syylli-

nen. 

Keisarin 'Vanhimman veljen, prinssi C H 1 C H 1 B U n 

lanko, eräs TOKUGJ.W .... -euvun jAsen, söi viime lauantai-iltana 

päivällistä kansaani lähetystössä. JUtellessamme siirtyi ky

symys myOskln Japanilaisten suhtautumiseen ulkomaalaisiin. 

Vieraani lausui minulle seuraavat, hänen suussaan k1eltä

mattä merldl11se1i sanat: "~apanilaisten on vaikea olla ulko

_al.aisten kanssa. sillä poliisi on näissä asioissa hTt'in 

aDkara. JI1nä en ku1 teDkaan vili ta s11 tl Ja olen us e 1n 
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AIIlerikan suur lähet Y8~össA.k:ln" • 

Ole n ennen selostanut llhetyssaarnaaJien vaikeuksia. 

Ameri1ltk.alais et lähetys työntekijät ovat äskettäin luovuttaneet 

moniin miljooniin dollareihin nousevan omaisuutensa, kirkkoja, 

kouluja, sairashuoneita y.m. japanilaisille. SUomalaisilla 

täällä olevilla lähetyssaarnaajilla on äskettäin ollut kokous 

jossa on päätetty jättää Hokkaidon S8'pporossa oleva suuri 

kaksikerroksinen lastentarharakennus japanilaisten 

rakennus jää lruitenkin suomalaisten omaisuudeksi, wikkakaan 

he eivät enää voi toimia siellä. Lastentarhan johtajattare

ne. on toiminut m it1 artta LAAKSONEN". LisättA.k:öön, että 

hänen kanBsaan siellä opettajana ollut japanilainen 

moittanut eroavans a, sillä häntä ei miellytä "uusi 

lO'eikkalaiskatolila1sella kirkolla on suuria 

sia uuden japanilaisten viranomaisten sille määräämän "piis

pan" woksi. PHs pa on tähän asti toiminut opet taj ana 

eräässä sotakoulussa ja on sitäpaitsi naimisissa (l) Viran

QJE.lBet ovat ruvenneet vaatimaan erikois 1a. poliisellta saa

tavia lupatodistuk:s ia niiltä, jotka baluavat olla läsnä 

malanpalveluksessa. UUden piispan mielestä on tama hyvl., 

11. siten- estetään ettei kiIickoon tule vakoilijoita (u) 

~net täällä asuvat ulkomaalaiset ovat vakuutettuja 

s11tä. että Jos ;Tapani Joutuisi sotaan, niin vihamielisyys 

kai kkia vieraita kohtaan tulisi 1lmenelllään hyvinkin VA.k:1val.-

ta1sella tavalla. 

1) 
~kyään 

lI1n1a te r1 S&AYjji\ \oaoTtama ton la usunto auomalais ten lAhe
~JBsaarnaaJlen .asta ;Tapams8& .1ohtUDa8 aUta, 
Use on k:ri8 tltt7e 
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P.s. 'l'1edän ett.a X\lropaasa on olemassa erilaisia 

käsityks iä lähetystyön Välttämättömyydestä ja suota~udesta 

Japanissa aamo1n1tu1n .Aasiassa yleensä. 'J."ahtomatta Ja voi

matta tässä yhteydessä käsitellä tätä asiaa. haluan aino

astaan sanoa, että kastettu Japanilainen varmaankaan ei 

my-1si tytärtään bordelli1n.. 'l'&.llaiset sopimukset tehdään 

tavallisesti 6 VUOdeksi. Tytön täysi-1kalseksi tuleminen 

"Vapauta hantä. Siinäkin tapauksessa, että hän haluaisj 

na na1.m1s11n. ei tämä ole m.ah.dollista ennenkuin "isännän" 

tai "em&nnSn" kanssa on sovittu heille maksettavasta kor-

"Vauksesta • 
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Ministeri: 
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Viimeaikoina on ollut huomattavissa tyytymätt~

tä hallitukseen. 'l'!hän tyytymättömyyteen on useitakin syitä. 

R1inku.1n ennen olea kertonut, muodosti ruhtinas K 0 N 0 Y E 

n..s. ftltelCllnnan bal.litsami.sta avustavan. suuren Järjestön, 

johon nimi tai:. tiin osaksi puolue-eläJllU.n osallistuneita hen

kilöitä, osaksi muitakin. Edustajahuone on melkein koko, 

viime istuntoka~en kuluessa keskusteLlut kysymyksessä ole

'Wssta järjestöstä ja sen kokoonpanosta. KhdotettuJa määrä

rahoja on "itUlennetty Ja virkamiesten lnlonnllärää on raJoi

tet1M1. ;rQ.rjestön toimintaa on IIl)'öskin arvosteltu, mistä on 

ol.lut aeuraulcsens henk.1lÖIIDJ.utokaia sen Johdossa. lI1eliala 

e4u.sta.1ahuoneen j/tSenten kesken on luonnollisista syistä 

ollut taipuw.1.nen arvcs teluun. puolueiden toiminta on lak

kautettu, joten rylmiSlmkouksia ei ole pidetty entiseen ta

paan. 'loiselta puolen ei luonnollisesti ole ollut eatetta.

nasä, että s-.an puolueeseen kuuluneet henkilöt o'Vat ol

leet kosketuksessa to1steD.sa kaDaS8 ja että entiset puolu

e.tohta~t O'Va1o 8I.ll7ttaneat 'Vaikutusvaltansa kannsttaj Unsa • 

"AKELUOH"E, 

t.avagl~." . ........ ............... . . 

•• ,.4. 

....... uohJ ..... U.J.: 

T ..... 11Mn. 
T ..... I ...... ja 1 ....... ............ ........ .. mlnl.terIIlUe. 
EI ulkCHMUClu8tu"- tladoltultalln. 
EI ulkom .. ad" .... -. mutta ulkoaalelnmlnlatarMln tIadol

tuUIIn. 
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KUn e i edes 01e toimitettu uusia vaa lej a . on tilanne 

ollut lievimmin sanoen epäselVä. Luul.en, etteiVät minkään 

parlamentin h ... rm.ot olisi s itä tyyne s ti kestäneet. Joskus 

on ollut liikkeellä huhuja siitäkin, että entise t puolu

eet alkaisivat uudestaan toimintansa . 

paitsi näitä edustajahuoneen omassa keskuudessa 

tyytymättömyyttä aiheuttavia syitä, on ollut muitakin ylei

sempää laatua olevia. 'l'aloudellinen tilanne on vaikea, mikä 

suureksi osaksi johtuu Siitä, että koko Britannian valta

kunta ja Yhdysvallatkin o~t tuntulasti vähentäneet 

Japanis t a ja estäneet tälle tärkeiden tavaroiden tuonnin 

sinne. On muistettava, että .Japanilla on tärke immät 

kainme t kauppasuhteensa näihin maihin. Elintarvepulaa on 

myöskin huom ttavis sa - mikä osaksi johtuu viime 'VUoden 

huonosta riisisa dosta. TUntuu sitäpaitsi siltä niinkuin ei

Vät viranomaiset olisi erikoisen taitavasti kyenneet ratkai

semaan elintarvejärjestelystä ja sen yhteydessä olevasta 

toJen säännöstelystä johtuvia seikkoja. Esimerkkinä mainitta

koon, et tä ka iklden kalo jen hiDDa t on mäl:Lrät ty sambi, 

m1s ta johtuu, että Hokkaidon ltalastaJat syövät itse 

ja U.hettäVät huonolllll8.t kalnnan kaupunkeihin myytävik8i. TIe

tä on ollut seurauksena, ettei tähAn asti niin ta'l&l.lista 

lohta ole taman talven aikana laisdnkaan ollut saatavissa 

Tolt1ossa. Kiinan sodan pitldttJllinen on myöskin omiaan he

rattlmAAn tyytymättamnrtt.a., Jota ei su1nkaan ole om1aan Vä

hentlmU.n epät1etoisUU8 n11a ta ulkopolii ttis1s ta ko~11kat101a

ta, Joita läheinen tule.isuue ehka tuo -.akanaan. 
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Ka1kk1 ede lämaini tut seikat ovat luoneet ilma

piirin, joka ei ole suosiollinen hallituksel.le. Eräät dip

lomaattikUnnan j~enet ennustelevat jo hallituksen vaihtoa 

ulkominis teri 1l.A T SUO K A. n palattua ulkomaanmatlcaltaan. 

En pidä sitä kuitenkaan uskottavana. sillä ball1tusta on 

Ilskettäin rekonatruoitu siten, että kauppaministerin ja n.s. 

"taloudelli s.en järjestelytoimikunnan" valtiosihteerin paikat 

annettu uusille miehille. Edelliseen toimeen on nimitetty 

am!raali T 0 Y 0 D A. ja .1älkimäiseen kenraaliluutnantti 

Z U K I. Nimitykset eiVät ole erikoises.ti miellytte.ne et 

nakaan taloudellisia piirejä. Ne osottanevat joka tapaukses

sa, etteiVät sotila spiir1.t pidä hallituksen vaihtoa tällä 

hetkellä suotavana. lUmitykset vahvistavat. samall.a sotllaal

l .ista ainesta hallit.uksessa. Paitsi sotaministeri, kenraali

luutnantti TO JO'a Ja mer1m1n1steri, amiraali 0 

on my6skin oikeusministerinä sotllar hEGkilö. kenraaliluutnant

ti Y A. N A. G A. W A. Ulkopoli1ttis1a \Päätöksiä tehtaessä ei 

talli&. seikka ole 1l.man melX.:1tyst.ll. 
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KUluvan huhtikuun 1 3 päi vä nE. MOLOTO'T, MATroOKA ja 

kenraaliluutnantti TÄ.TEKAWA alle ki r J oi t tivat Mos kovassa sopi

muksen , jos sa J apani j a Neuvos to-Venäjä sitoutuiva t ylläpi-

tämään rauhallis i a ja tävälli iä uhteita keskenään. .Jos 

toinen s opimuskumppane i ta joutuu sotaan jonkun kol manne n 

va ltion k ns sa , niin toinen noudattaa puolueettomuut t a kon-

fliktin aikana . Sopi mus on voimassa viis i vuo tta allekir

joittamispäiväs t ä lukien . .Jos sopimus t a ei irtisanota vuott a 

ennen määräajan loppumis t a on se e delleenki n vo imassa viisi 

vuo t t a . sopimukseen 111 ttyvä sä jul is tukse sa sopimuskwn.ppanit 

"sopusoinnussa puolu eet tomuussopi uks en hen gen kanssa" j a 

"turvataks een rauhal lis i Ja ystävälli s i ä suhteita molempien 

v>litloiden välillä juhlalli se s ti vakuuttava t, että Neuvosto

Venäjä sitoutuu kunni oittamaan Mant~ukuon alueellista eheyt

tä Ja koskemattomuutta ja J!:!p eni sitoutuu kunnioittamaan 

)fpngol1an kansantasavallan alueellis ta eheyt ta Ja koskemat to-

muutta" • 

Sopimuksen solmiminen o~i yllätys TOkion diplomaat

tikunnalle Ja hera.tti senmukaista huomiota. Niinkuin sah-

.JAKELUOHJE: 

Ta'Vallinen. 

11&',." 

...... Iuohjem.llej. : 

T.".llInen. 
T.".lIInen j. lIaIk.1 ................. mlnl.terllllle. 
EI ulkom ..... u.tukMn tledoltukalln. 
EI ulkomaudu.tuk ..... muH. ulko .. I.lnminl.terllln tladol

tuUlln. 
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kee s s ä huhti.lLU n ~O päiVältä !linisteriölle ilmoitin, edelly

tettiin täällä , että Moskovas sa paits i taloudellisista kysy

myksi s t ä myö i ke s ku.. et. tiin 'Ja 1 t i oiden välisistä palli tti-

s i s t a t ei s t a . Poliitt ten neuvottelujen tuloksiin nähden 

sitä'Ja s to in a s e tuttii n epä ile Välle kannalle j a , ni inkuin 

s ähkee s s !ini m:l ini t s in, pi et tiin epävarmana suostuisiko Venä

j ä tekemäEln J !1panin haluamaa sopimus ta,. Neuvottelut "tä llai

s e s ta sop imuks est a ova"t olleet keskeytyks lssä melkein viisi 

iOJ.ukautta. J"apanin ulkoministeri ö on myösk in kieltänyt, että 

nyt oli s i ollut kysy:tllys nonagressiosopimuk.sen solmimis esta. 

Mikäli Italian suurlähettiläs INDEI.LI on minulle kertonut, 

oli sopimuks en t eko yllätys kaikille, japanilaisille itsel

~ee.nkin. Sopimuks en. aikaansaaminen johtui siitä , että STALllI 

yht· äkkiä 011 päättänyt , että s e tehtäi siin . INDELLI a ina

kin sSllo i uskove. ns a , ettei sopimukseen ll1ty mitään sala.i

sia kohtia. 

Mik!Ui täällä Väitetään, olis I vat aikaisemmin käy

dyt nonagressionau'lotte~ut rauennut siihen, että Venäjä olI

si va.atinut koko Sahal.iinia, huomattavia oikeuksia Jantiu

lcuossa ja sota.satamaa Koreassa. Ainakin toistais eksi ei 

diplomaatt1kunnassa olla taipuvaisia uskomaan, että Venäjä 

011si luopunut kaik1s ta. 'laatimuk.sistaan ja liman mitään 

kompensa"t1ota tunnustanut vo1massa olevan asiaintilan. Niin 

8Sim. Banskan suurlähe ttlläs esbE-H!BRY Ja Kspanjan suur

lAhettlläs Jl.6ndez de VIOO out valruutettuja .s11tä. ette. 

l'apanl on suostunut Joih1nldn _stapalveluk.s.iin. Ainalman 

toistaiseksi eI II:al.läan kuitenkaan ole t1etoa s11tä. mitä 
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nämä vastapal.ve lukset olisivat. Englantilaiset puolestaan 

ovat vakuutettu j a s iitä , että Venäjä on tehnyt sopimuksen 

Saksan pelosta . Perustuvatko nämä tiedot Joihinkin ambassa-

dööri CRlPPSin lähet tämi in 

mätöntä . ;Toka tapaukses sa 

tys se , että saksal a i s et 

ilmoi tuksi in. on minulle tietä 

on englantilaisten esittämä kasi-

olivat 

käydessä ankaras ti painostaneet 

MA~UOXAn Leningradissa 

venäläisiä, Jotka aluksi ei-

Vät halunneet suostua MA~UO~ ehdotukseen. Englantilaiset 

eivät muuten: ole ainoat, jotka uskovat, että Saksa on pa

kottanut Venäjän 1öähän sopimukseen. 

Qmas ta puolestani epäilen olis iko sopimuksen ai

kaansaaminen voinut johtua Saksan painostuksesta. Saksa on 

epäilemät tä lausunut toivomuksen sopimuksen suotavuudesta. 

Se on myöskin koet tanut lähentää J"ap 8llia Ja Venäjää toi

sUnaa. mstä ei kuitenkaan vielä johdu , että se pa inos

tuksen kaQtta pakottaiBi Venäjää allekirjoittamaan puolueet

tomuasopimuksen Zapanin kanssa. EihAn sopimuksesta edes oli

si vastaavaa hyötyakään jos s e ol1si täten syntynyt. Sak

san kannalta katsoen ol.1si luonnollis esti edullis ta. jos 

Zap ani alkaisi sodan Jmerikkaa Ja Englantia vastaan, mutta 

ollaanko Berl1n.1ssä sitten niin varmoja slltä, että ;Tapani 

pttOlueett.oDDlussop1muksen tultua solmituksi osallistuu sotaan? 

Saksan pitäisi olla hyv1.n varma asiastaan Jos se täten 

rupeisi bä1rltsemlUln suhteitaan Venäjään. Jdnlhän en tiedA 

mitä Berl1.n1ssa. on sovittu. JIIIltta täällä e1 ainakaan tois

tai sekai olla vaJmutet tuJa lapm1n oaa1.listum:1.s esta 8otaan. 
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TUnnustan, että voisin hyvin ymmärtää senkin, 

että Venäjä ilman mitään kompensa tioita ~apan1n puolelta 

nyt suos tui allekirjoittamaan kysymykses sä olevan neutrali

teettipaktin. Balkanin ta:pe.htunat ovat ensimmäinen venäjän 

nykyisen sodan aikana kärsimä tappio. Ne eivät ole ehkä 

niinkäan :pal jan tappio kuin nöyryytys. NYkyis ten venäläis

ten vallanpi täj11n ei tarvitse kiinnittää yhtä :pal jon 

huomiota ylei s een mielipiteeseen kuin entisten. hallitusmles

ten, mutta hekään tusk.in voivat tai edes haluavat. olla 

kokonaan välittämättä s11 tä. Venäjän hallitus, Joka enti

sinä aikoina olisi antanut germaanien vallata Serbian ja 

ominpäin murS.tä sen kohtalos ta, ei olla i voinut pysyä 

vallassa päivll.äldU1n sen jälkeen.Tahtomatta uskoa, että Ve

näjä alkaisi ryhtyi!. sotaan Saksaa 'lastaan, ollai kuiten

k:1.n aivan luonnoll:1.sta jos s e nykyhetkellä pitäis i tärke

änä turvata selkänSä Kaukais es sa Idässä . ~os tällä sopi

muksella sit.ll.:paits i o11si sella inenkin seuraus , että ~a

pani s ekaantuisi sotaan anglosaksllaista maailmaa ~staan, 

tur vaisi se Ve.näjälle rauhan Itä-A.asiassa vielä paremmin. 

Sotdlan myöskin edistäisi bolshevlstisen kumouksen asiaa 

mailmassa. Venäjän kannalta kat soen ei Jlant§ukuon tunnus-

~enkaan tosiasiallisesti merkitse 

ole olemssa mitään mhdollisuuksia, 

111 tet taisi 1n Kiinaan. 

kovi.n pal. jon. Eihän 

että se uudestaan 

lUin paradoksiselta kLl1'n se ehkä kuulostaakin, 

. ~to1s1.11 'Itlitt.s.s., ett.ei sekU.n ole Jahdotonta, etta nyt. 

solmitt.u aoplmua todellakin Tie lap8lt1n Ja VenäJan lllhea-
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tymiseen - mikä loppuj en. lopuks i ei olis i edu.llis ta Sak

salle. Jos STAL~ on t ehnyt s opimuksen vapaasta tahdo sta 

Ja vaatinatta erikois ia kompensatioita Japanilta. on hyvin 

luultavaa, että hän on ottanut viimemainitunkin llIl.hdollisuu

den huomi oon. Nyt tEil ty pakti lienee edullinen Saksalle 

n.oastaan siinä tapwksessa . että se todellakin Johtaa Japa-

nin osallis tumiseen otaan • KeSkustellessaan llA'IS OL~ kans sa 

on STALDi hel.p~t i voinut huomata . että YA'ISUOKA, s amalla 

kun hän rehellis esti tahtoo välttää sotaa Venäjää vastaan , 

itse on vakuutettu s11 tä, että J"apa nin on nykyään suunnat-

tava kaikki pol iittinen iöoimintansa eteläiseen suuntaan. Eh

kapä ST~, toivoo voivansa tämän p~tin kautta neutrali

soida kolmi~ltiopaktink1n vaikutuksia, mikä viimemainittu 

sopimus kääntää karkensä Venäjääkin vastaan. STALINin JUTSOO-

KAa kohtaan osottama suuri huomaavaisuus on kai sekin merk~ 

kinä siitä, että Venäjä nykyään haluaa lähentYä Japania. 

Olen eräässä viime vuonna Ministeriölle lähettämässäni tie-

doituksessa koettanut osottaa, 

suuntaan, että Japani koettaa 

että kehitys kulkee 
1) 

lähen tya Venäjää. 

siihen 

Mitä Venäjän antamaan puolueettomuuslupaukseen si

nänsä tulee. on sillä se arvo. minkä kukin haluaa Venä

Jän lupauksille antaa. pari päivää sitten pidin päivälliset 

Äustraalian konteimman oikeuden entiselle presidentille the 

Bight Honorable Sir John ~ ille. joka on suostunut 

ainakin toistaiseksi to1.minaan tUllä maansa edustajana sen 

nJiQ'Un ehkä tarkeimma:ua lahettUaspaikalla. Sir John ker-

1) _rt.aa rapartt1n1 n:o 34 pIU."fI.ttr 20/8-40. 
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toi meille lausuneensa apulaisulkominis.teri OHASHllle toivo

muksen, että J'apanilla olis i sop1muksestaan eneJllDlän hyötYä 

kuin suomalla, puolalla , Virolla , Latvia11a ja Liettualla 

on ollut niiden sol.mi.m1sta nonagressiosopimuksista. 

J'ap anin kannalta katsoen on Venäjän .ant§ukuolle 

antama tunnustus kieltämätön reaalinen voitto aivan riippu

matta siitä, Lakkauttaako Venäjä avunantonsa Chunkingin hal

litukselle vai ei. Ranskan suurlähettiläs ARS!RE-HENRY on 

lausunut .minulle ajatuksen, että YI.'lBUOKA. kotiin palattu

aan alkaa lähennellä Chunkingin hallitusta koettaakseen to

deta olisiko tämä nyt mahdollisesti suostuvaisempi 
1) 

kuin ennen. Aja tus tuntuu minus ta perus tellul ta. Lisäisin 

omasta puole s t ani, et t ä pidän mahdollisena. että Venäjä puo

lestaan koettaa lupauksillaan pidättää Chunkingin hallitusta 

suostumasta laTSUOKAn t arjouksiin. Venäjän ja J'apanin väli-

sen sopilllUksen .mariginaali on leveä. ystävystenkin kesken 

ovat tälb1set kiusant eot tavallis i a ja Sallittuja • 

1) verl#aa raportt.1ni n:o 9. päiVätty 17/3 - 41. 

22/IV - 41. ftnään on lehdissä ulkoministeri 

JU.'.IStJOKAn DB tkallaan junassa antama haastattelu, jossa 

hän kertoo itsekin hSmDI8B tyneensä kun S'fALm. senjälkeen 

kun Ja'l'SU0ltA. o1.i puhunut 30 II1nuuttia ja ehdottanut 

puolueettoJDUssopimusta, heti _stui "lqllä". Baastattelussa 
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kerrotaan myöskin, että STALIN oli sanonut JU~UOK.Alle t 

ettei hän vielä koska an ollut nähnyt niin rehellistä 

miestä kuin t ämä , johon MATSUOKA i vastannut, että 

hänellä oli sama. käsitys STALINista. 
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RAPORTTI n:o . 15~ 

'fo1d.o ss a ... 2& p: nä ~1il kuu t a 19 41.. /). i ., ? ') (i{' 
r~~1- YI 

Asia: .eu~to- 1(" 

fta A Jan ... JIIl.1.I1_ .. _JlU,O'l.u._Uo

.... op1E.~ .• Il· 

Sa l a inen. 

y( 

~kld IIIIL7tU& Yll tMaUJl a11h_. ..,.. nlkOJdaia

'-r1 amrOKAlL .-o~ .. a. .01111- UPUla ~t11l1 1laJt 

Hiko1al. kcaIpeU.UQU. J:.a1. J1IAle1ta. aaoukllll a&1a 

oa ~ kM1'etta.Yla'" ••• .UI. a.. .1k·· ... aa1a.e. oli 

ka.ual.la. Pmtotol.1ap1.Ill Udc ö UlJQBI _ Ur~' .hnll •• 

a",- ~, D1ieuU11.Jl IlVIIDJl1Ihiaa kalun-. IlUÄUkuUll 13 

pIJ....... kl.o 9.30 ul'cewiaia Mr! OOJL, Jo... oli .... pWIII' 

amtJOUa l&Il.tt. ... a&hke. loa .. pn4et t.11a -...l.~.1.! 

pa.olllee"~aop1alak.a.. allek1rSo1 'tad.a" .r'-a. Jd,a1aw

nGad wa111U1 Tleiaea. M ht,.. UUCHI a&1. t.eh~Uku

ltoe'\u- ~J-~ .. 1.. ~ o.ot.taut.u1. IqYU _1babl. 

seta ke1aarl .UI. p'IWhider1. ralltlll.. IDIlOYB ollftS ltua

J1k1a _a..alla.. .. " Johal. ..ta 8U1.DI1a 01.1 ... t.t..

_ .u.rap. ÄU ~..... ~a. am~ l&lltl JI)akowat •• 

oU 1~ä&. l&IltGUJl W-Ula. (Da ~.. olla.. 6 

i,.,. ' wau. eålU _m-a aJaata, ... u1. dIID Joka Upak

..... ~ .... pU __ parllU) 

JAKELUOHJE : 

UE 2: A .. 

Jakoluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Ta.alllnen ja II.lkll ._ ....... _ _ mlnls·te rilllle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoituktLi in. 
EI ulkomaaeduatuk •• n, mutta ulko •• iainm inlaterlön tiedoi

tukalln. 



• 

• 

- 2 -

'- tJTt7Y&1~\&. UlkD-f • ' .terla Tl1at.~ 

.. akka. BIJlta arrauu aelr:l. BI'!l.:lRl1a -'ta IIJSSOLD11a, 

111~ ~\k1a wrUuka.t 11.Yba1a aaoe. palIiarti ~1l.'" 

LMU.. ~ 01l 1I1lmM1a1auri JUle.. paIlllllt paperU1. 

~QU1al. .Ja~uka1 •• IIk1a. !'*r.'·-ul -.1h'U.b 

.. kuluu: ..... _ .. ~ a11altu1Jl l-.ta1aia .... I..l~Ul1-

... _3 .. u."-iAaa kuaaa bft1a.a.' pll:naa&"" 

. 

!Dl... pU't&aI. T1.uttia ••• 1 bualaiaSv.Ala 1ll

k-tw1 •• riJl kuJa1akal. ~. 011.' SArJeda .. e' 'fOk101l 

JrmeeeUiu.nl t;u .Ja -ftl1;elrn-.. klll1lhtlllla. a .. '.ft ,t&r

S-,ö". a'!'SOODl.l.e plel.UUa phalta. 101& .. Jaaata kUh'

Uia. bb .. .rapulll. Mb"'U aaweRa palyelub •• k. 1aa\&

_paIlee..... amtJCIU .... ataat'--ti .-.01, .t.U Ua 011 

alaoa.'... ~~ a1lcle. ..tl.,-- wal'lo.d .. ,.. 'rota, 

~~ ol1~ kDÄta.Mt ~aa .rapal. Sa V."Jb YIl.1aia 

AAt.1.ta ..... d'.h ... a a..ol ~ ....... 1kke • .1ohuae .. 

...... D1. .. r1ll1a.. JaJ.ah.tU... ,.18..... Q"nal,11anu.ta". 

(aapn Ura.) DII ... pu..a .... kar~l JIIktkallua ... -

1I1na.. _ikIl'te1.ta. katao. Gl..... an'& a11ata u'a' 1,.

-.ti a1a1ta.' .. _nol .,lu.... to4 ... , _ta saba,J. 

lW1a 011.' tap1a YUllat ~toe'-ll ~ _ta aiU __ -

UM. ,._.",.. caU l..,a. JlI'll[.Wla .ja imssot.u1a .ulla 

IA;~ wall1'-. 111Ot'-b.ll1aea .-ä4e oli ~ .,... .lka-
..... MM ... SIIb __ Sa nall ...... , .-na.ln., 
.... .,.,. ..... ,....... ~.. lIDa.a, 1åla ei 01. 

,,"w ..... '-1t_ ~ ...... :,; ....... GU YM_ al-
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'aJa C'1ko1 ••• ~1 _UDlt1;allt •• , _ta -kolluolll- oli 

__ •• to~.u~. ~ll pba1llpUlda .. lkko~. Jl7Gtea. S ..... 

a.. oa u.a. n.Ilte.... 1.äe1...... JIlte7de." ~11t.a .. 

kaIrs... ftlla1a.. "-7del~l... Ja ..... l..a. Ulpaautola •• 

koaU'ollla alA1ae .. saa .. DU. auorlUaa pUUIl '71Saa& 

_h4oll.1.s.-:a t.ebokk • .u. taTal.l.. lapa:a!a Ja. Vea&~" "'-U... .op1-*a.. .ika ..... ·iDe. alla 17~_a aJua. Joh

\ui .... öa.1ltDa .iiU, .~u S'ULD Mk! pu.töa..... .11. 
aop •• t1. --rola1 1.1l1I:ll., .U 1ftALI]f, Soita oa )[e11-YCAto-

., .... ~ .. d1kUaUori, 01.1.1 &1 .. MrT1B&1aa llaldlO ( 

orcUaa:rJ' tJ'pa), II1lta Ua 0JIlt1a p&1 ... tola Jb1Uert.1ae. 

~. ,.taUJ.l1... urraa.1.. (p.U-.)-. a'lStJGLl .1 ol.lllt 
"

~ kaAa.ta... ~e.. ~YU.. .t& .011 ... ftiald 

to6at& aitaa bikJd oli .41a~JQ't ..... ~all&. -sab., I~ia 
~ Tn&J& O-S Jra.1kld. U.\olaia •• n ...... ftU1u ... k 

kr11 tlllia.aU ~U .. te.ata • .. OYd ~1a 'I&l.II1.uae1.ta 

.1il1e.. npaa1a Uaaa ei ur.ankMa 01. ~aa.pl a&1U 

__ o~.. 11l1U1Ua1.at.eald.a olla! U:rt.t\&YI ,..&rt'·'D .,

lqiaU tU.-ette _.l1l1u.. ~ 7~t;I·'1» YOJ.a.-. -.1.

JaNble. YOlt.UII1."l- .. 

se. .-r1 t.mJU-u,ya, 1Gta StiLDU ... t.-.. 

aolJd... paol.. ... "-tlaaMpl.aa IIp'aia 0.. •• , GIl Mr.I. t.t.&Qt., 

"'-1: ki.l .... ".. l1SalUnlta. Sis..&k1. ~ .... ,_. 

LI fta&.,f.I Q't. Ml... l.IIl_t7& apuia - 111. pUb -"'01-
U-_ - .. ~, etU .. 111.1 .U_aJd- .. uuU 711-

lIrdo1 .... ftM" ....... ,a.l ... Ua.n .. oplaaDe. _l'Id.\78-

ta. 1II.Ir1MIal __ .. ...1 taJla- Iin! l1a&t&. .t.1öe1. 877-
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... \Iba-. ~m~ame.. .u:1alca .. 01. .e, ett.l. T..aJaa 

hI.1r1u .... tt.. Ml uttdal111 oaal.l1a tue sok.. bgl.utla TU

ha)L. Ra 01. Yiell. 1I1 .... 1D aIha7t laUlU t~TU nJ.laiaM 

a,J.tuaUka... 'toi... ..1a 0, .tt.. t11.... T01 Joilta • 

• UheJl. etta J"lIpul Dl4J8Ul. • _ladoll.1s.. .ekautUll1 •• a 

ftOkal l17öslda .101ltUl1: .otaaa. UTel.... ett. ~11 ta... Uo 

ja tntTdia:na ... eDk.a1kkea Johtunt •• vaniata ko~.ta 

a:naU: 

-
2) T..aJaa \oITot.U lakka..tt:ua .'WMllto .... 

-
Clmaki Dsia Iaal.ll taka.U. • liiat. uullaaa JOAtU ..... , .1010& 

K1iaJl 8010. "U"" loppWP •••• 

-U.... JQ'rtalda .p .... r... tuleeko ....... JII. to4eUaJd. 

lakkautt...... .WJl8.D.toua. OuJr1aS1.ll h.al.Utoukaell.. 'l'IUlI. 

Mtk.elll. li.nee ahdoll1ata lausua s11 ta a1aoas tau .ubJe.k

til'1'1.1& arwl.u1~. Kita VadJaa pelkoon tulea, 0Jl •• 

\Ull.. auurempl ku1a 111 ta UI&I.a utl oliJl luullut. NYJcy

lAll 'COl lmulla. 1lIm1.tu 1.uauT. Uo... aolll1tuJl p.ktia 

SohdoaU -Icoak& Vellll.j. oa .bo& 1UIa, Jota l'apa.! pelkU-. 

Ole. l1170akiJl ftrmalu \alaolta .... ut tlataa, ett.l. up ••• -

r1atoa balmudu.. pldeUAll vaallJU _ara1J.1B... T1laollia .... 

ft1IIIl Johtuu luu!t •• aU osaltai al1~., etta Ja.p&JIdlaieet 

Ur.l'f1.t an-akuua lopussa .... 1939 erltUla raaltau tappio. 
1} 

~'1ll lUODa. 1I1t _1a1ta • ...t .eikat 0_10 kaikki 

.el.la.1ala, JoI4.. .tkut;ua ulottuu 'fI.e8toa aJT1la rlTea!a. -
1) Tartu raportti a:o 30. pahattr 16/u 19)9. 
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kunet_ tnt.,....1ana oa lU\lllakHAt RU

nkBl oaaka1 ~de1l.1B ta., e1kI. aS-... pU. .. 1all.h.IIU 

4u baluau. JtoeU.. -ahYiataa Ml.l1tukun u __ , Joka 

odou.-Ua 0Jl .... ut tallaia .. 1lJ'T1JL tarY1ta ...... prea

tU.as 1JL liaaJD-. 
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SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMA " :0 

'l'oldo SSA 5 P :NA touko KUUTA 19 

VIITTAUS: 

P :N Ä KUUTA 19 P TTY n O 

VIITTAUS: D .U .M . 19 

ASIA: Raport ti n: 0 16: 

Reunamuistutuks ia. 

N 

Ulkoasiainministeri ö 

(SUomen Ja Saksan välis istä suhteista). 

Tämän ohella lähetystö kunnioittaen lähettää 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päivälle päivättyä 

raporttiansa n:o 16. 

Ministeri : 

TL 19 A 4. 

LLE 



• 

• 

TOKIO SSA OLEVA LÄHETYS TÖ. Salainen. 

RAPORTTI n : 0 1.6. 

1fok1.0 ssa .... 5 p :nä 

Asia: ...... _;t"w.~1~ .•.. 
( .sven å saksan 

. ..al.1.aisU, .. auhteiIJ.ta.. l... ..... 

~e1aar1n 1.1sD& ol.l.esaa bl.nen IIJlltJIII.pai'fl.D&&n d1me

ltul.uneen huhtikuun 29 pI.1Y&Da pldett;v 80t1lasparaaU tapah

tui aksel.hal1iatn _rite1saa. JapaDlla1aet Tiran()W!8jset 011ftt 

antaneet tiet&I., että akBel1 valo. ti01den s.oUlaaaa18J11ehet sa1.

.iTat pa1kkan&a ennen kaikkia .u1ta sot11allaa1aa1eh11. silta 

lluol.1aat ta. 011 ntko he tulleet Japaniin a1ka111.m.n tai 

seu:rawaaena tl.stl. 011, ette1'f1.t englantilaiset, 

ranskalaiset Ja emerilckal.aiset sotUasas1am1ehet, Jotka taten 

olislnt saaneet Tirita-aae.sNla alemJllAJl pa1kan, saapuneet 

paraatl1n. YhdJllval ta1n seka. Englannin Ja s& 111 ttola 18 tein 

l.I.hetJStOpal.llikOt loisti_t sa.D1n po1ssaolollaan ('J.'QIIltaD 

~ter1 Ja Norjan aa1a1Dholt&Ja ol1~t LlaDA). 

llUOD tessaan a1nut tul.l Saksaa auurl.l.hettllaa, Dn

:n.all 0 '1' '1' uti l.uoa eD1 la s8DOl l\eellUJl oleftl1 terw1-

81& maalle al.l'fal.Uoeihte8r1, Tapaaherra •• 1 zia I E R' U

'-- I11ttn kearu.l.l 0 'f '1" 1a 1a kJa71n TOls1.Dko tulla Jo

.. ta p&1ftD& bIJleD luoka ... lDlul.eaan baDen BerlW .... .. .ma... 'IIl1ltutta1.sta. 0 'f 'f 8UlOl, etU bIJl T1.mkal 

JAKELU OHJE : Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IIlIkal ........ .... minisleriO ll e. 
EI ulkomaaedualukoen Iledoiluks iin. 
Ei ulkomaaeduatuk •• n. mutt-a ulkoasialnm inllterlOn tiedo; .. 

luulin. 
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kaapuDk11.n tull.eeua kl.7 a1mm luonani. Son-, etu. hAD 

tul1a.i luoksell1 awraa'ftD& pal'f&DI.. (0 'r 'r Oll tateA ollut 

ltolae kertaa luoD&D1 1lman etu. olen kI.JD7t 

Iealtaatell ... _ 11i ttp. Sfti tsin l&be tUlaa , 1I11l1deri 

G 0 B G t _ihin. H.In kJsp. kenraali 0 '1' 'l't lU.. a1lloin 

TOid t.ulla ~8lII&an bl.nta. Keuraall nl.ltti, ettl. bI.n Oll 

Jl11.n leo_atl kiinni ..tltanaa Jalkeel - '!Oldoua Oll aUaa

lai .. n kauppaftl \uualamtaldn - ettei bI.n aillalalan T11 kkocm 

ede. ~ 1lAlr1.u. p&1~ aUloill hAD Tolai ottaa ....... an 

G 0 B G. n. 

SJ71II. siihen, ettf. DIUn JkaltJ'iakohw.1seaU olan 

af. JI1n,1ateriölle lI.hettllll.aa&n1 Uedo1tuksaaaa seloetaJlut 

DRaali 0 'r 'l't 1n leuauntoJa S\1OMn Ja. saPan halUtuka8J1 

~.1aU suhteista, ~otka bI.n sUloln karaltter1a01 huo-
1) 

lID1ltai. Iem'Ult.De Ja bl.nen lahetyatanal. Jl.8enet elftt 

tapaa JUtu. kauan epl.tlatoi.1kai aUta, aitan .. iuoa1-

sUn ltaaeaaa .ta. beld1.Jl ecll1aMa11ua _1.å1Jl kulloinldn 

AhtaudutMll. suaan Ja STeltaln .11.et Ahteet 11ane_t 

JraJkJtea !muta kuin l.DIp1.a.t. 

LllODAJl1 olle ... u kartol 0 '1' 'l', et ta ldUl 011 

..... kaJ'claa.un ..... t wllTiatakae •• 111e aitl. h&a 10 

..... elta kmdtaula aitt_ oli .aoDIlt aill11lla. slban 

s-a .ut oftS erltUiJl bJ'Y1I., .~11.1&. BI.Il ... 1 

ataT_ a 81l1Irell _rki tJkaen SKaU lIe~ 1a&1.a& ola~ 

~lI.n, II1a1atari B L 1J eli. a'ia _udelle. 0 'l' 'l' 

Ri-ne, ettf. bI.a oli _hinnut, etta B L 1J eli. II 01.1 
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ao~ .,kane Hel.1ng1ata lahetta.!seaan t1edD1tuka1... osot-

tasmt "aeillda ta 1 taeDlt1aJYtU, Joka .1 ole ta'Yallis ta .ak-
.al.a:1s .... "d.r~e_s.a·. BaD • ..,1 tahtonna. D7t, kun 

... 1tt .... u.l1t tos1as1allisest1 o_t tull ... t ~1ka1, kertoa 

a1null.e, ettl. BLttOHBR 01.1 .... kerran era&asa 101e4o1-

~ ... aan. sUOlllll.alaiata palmeaaaan. laWI1Ulut, ettl. 01ia1 

.rikos, Jos Saksa anta1s1 sellA1sen kanaan. luottamalDlen 

1tseensl. Joutua bl.pea&ll •• 

Xeuraall 0 'f T' in kar't0lllDb et Sakaaasa tek-.18 t&&n 

haTa1nno1sta ei'fl.t olleet aielenk1intoa _Ula, Il11tta en 

katao ole1an sntl. ni1tA taasl. salostaa. 0 T T ha1us1 

taI. kls1tykael11 Tapan1n Ja B8u~to-vena3an .olmimasta so

piJmkaesta Ja aeno1 1taak.1n katsO'ftll, etta Sapan1la1set 711-

UT101ftt aopilllUkBen aerk1tystA. Hall myöns1 ssoin, etU 

~pall1.l.a1set plV. ... t nDIJ.lU.s1a narall1aiDa NomonbAn luona 

kl.ra1llll.ns1. tappion JlJ.keen. 

Llht1 .. a&a11 luotanl .ano1 0 TT. et ta bI.D. toi ~ 

eJUlen pltkU. "fOl't1aJl8a e.1tVJl .irmU. uud_ aabaasaa41mu

~en, a1n1star1 ~ 0 R D 'f '111. 

t.Ulta Berl1n11n ~t18" atin kauko1cULn caaaton pauli

kGkal). 'ftLtIk1Il on tal.lU. p14ettatt _rldd.na aUta, _v. 
-

SIltaan ~. SUoMll "f&lit o_t QY1&. XeDr8.a11 81 d,.u 
J'!eeDa& pl11&-.n Urpe& 11aena, etU b&l1_ ala1Beua Tirka

a1ehet aevw tel.an' rtera14en tipl.~at tian. kanaaa. 

naliaa 81IIIl"~t1ll.a 1. D B L L 1 GIl Ue4uate.l-

1å aiImlta .... 1.18'-& ~San s11rro1ata .0rS.... 1&-
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helle SUODan raJaa. joesta lel1diasl. Joku aika siUen on 

kerrottu. Tutalla, etten t1etanTt .. 1uta. uellpU. kuin 

a1U 1.ehd1aat. on: lUd.D.1ttu. 1. DEL L 1 .. 01 Uhan. etu. 
saltA on a.1J:aoa. lIuurftlta. jollå. 011 poliittista etua SU~ 

ltaeDl11.sJTdelltll... SUoman lIa.o1nku:1n Ruot81Dk1n 01 .... 8010 oa 

Saltaan Dl1l1aIta. tarIte&. SUoIYn ue__ on arkaluOlltoinaa ja 

-.1lcea. aUll. SUOII1 cm bl.nea lIitielItaan heikoin kohta aU

la rajalla. joka erottaa l'enajb KQropa II ta. • 
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te .111.1111 8II1a _ODftraUa pl4etA. 'foU;oDWl 1 pU.... 011 

a"'ld ... luU .... ,J1Ilkalat. _to •• 'a lDaWU7 .". ....... 
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Dead ..tatukM8Jl 117C1aJt1D 811U., etu. aakaala1ae~ ,ul 

'ftIoOBikJDI_U aitten a'ft8t1'ftt sw-a a_ .. ftldM.... 1t

aUll.1a,-yte.IL. 

IlUOtda l..IUttua.. a1.Il1a ter1 B. G G. ~ lI1DI. 

011 Jbbd.ella1& 811ta. ettel klllmattuut k11mdttaa Juao-

aiota k1r 3oituoeea .t- r1lftM aa"-aa ael.1t,u1& ... Joll-

"'M. Lia&ttllt.ClDa. .Uai Sdiau -.bU ... 41 ~ "U1IID ta-

-.o1lL rMlP1ILut aakaalaiatea 30llkkD,Jaa ... D1a ta sw.a .. ~ kDa-

bY1elL Ueto1elL JoIIdoata. IIla1ateri B 0 L 'f Z. ..Uui tal.e-

... l\1lDbG1 ~1.ak.qIlD1lla a ZIa p&1...... Iaaa Uedot 

aJ.1.t 1ela41aaa.. 8A 1-..1d. a1Doaa ... n..tJbeaa&. _ko .. -
ta napaau dblIa.. Jobdoeta ~ -.laaJ: Uetaa klalt,uu1 

.Uta, II1tu .e olld .. utettartaaa • 
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ASIA: 
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B~t1 D:O 18: 

J9I!!. Ja JlaDeku Da4o-K1iua 

kaek8Y. aopl_. 

ftIIIIl oILall. 10-'1.tO klmalolU.eD 111lettu 
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'1' 0 K . J; 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: o . 18. 

'foldo ssa .. 1.J p : nä kuuta 19. 41. yl 

• v . 
A s i a : ..... .J'!R!!U... .1~ ...... b_D.,D. , ( 

I 

.Dl40~l"AL. .. m.D.n ......... _ 

.!OR.1Ilu.a • 
;> . n 

D.lU'laIl toukokuun 8 pat ftDI. ow. t "1IIAD.1 Ja RaDa

n allU:1.r.f 01 ttan.et 'fQId.oaaa zapan1n Ja nclo-lU1DaIl 

taloudel.llaia INhtelta 1tD*e'tlUl aopblukaen. 

'!I.a'" aopDwkaeasa IQ"OImetlal'l Z"apell1lle 

TaltlO1l o1Jmudet ID4o~lDAaaa tal.le1h1a, _obaD 

1rta:1a:1l .1tt k11ntelll ~8UUdan haDkldmheell, kaupan Ja --1.1suu4en laarJoitta.1aeell, ftroJan ..anmn aekl. Jht.1ölttan 

aa .. ell IlAhden. DUlo-K11DAn uuldlaat puolea1aan aaaTat _ut-

tIa ~._ a~Ja o1DukBla .J.,.m..aa aeikka, Jolla 

.1 l.lJOlIDOl.l.iaea~1 ole ...... k&J1;a.nDOlllatl. _~ltJBtI.. RaDa-

1m on 8U08mnut alanta.en IJa4o~1au.a 'YOs..uaaol.eTia tul

uSa JaJaa1la1allle tuotte1lle. l"aplllila1s.t. puoleataan O'ftlt. 

.Uoutuaee.t IQ"o.U ... n -edullisIa tulleJa- IIlclo-K11an t&r

kalJllllU. Ti_t.1~1lle. D-1koIs .. tl on aoTittu rU.1n, 

al •• 1n, JdT1h1Uea ~ e:rUa1.at_ 1I1M:nal1_ taoDnia1ia .Ja

pa·'b .-o1DkD1a teDt1Ulta1lU'OitteD ... ..aidan teol.ll

nuat.tt.al" T1eml!a ta ~1BuD. ~1IlJl norUtaJda •• 

"AKELUOH.JE : "akeluohjemalleja: 

~ft"l,~ .... ....... . 

UE 2 : A 4. 

Tavallinen. 
Ta.alllnen ja Illlkal ............ . mini.te. iOlle. 
EI ulkomaaedultukl.n tledoitukaiin. 
EI ulkomaaedultuk •• n. mutta ulk.oa.lainm inllterIOn tiedoi

tukann. 
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oa~t IDdo-K11Dl ata aauat kuU8IUdll tapu.tua kompeuaUo

..aetellll.n ulkopuolellA ja on n11b.1n nlbden 'YO~aa ar1-

ko1a1a .aar&ykal&. 7apan1lalset kaDppayht1~t o~\ aa&ueet 

oikeuden lU ttJ& IDdo-K11nan rte,t1en ja \Qojlen .1ar.t_\~1-

b1.n. Sop1llukaeasa on Jl70skln III&r&Jb1l. .tep.aD1laisell 

oaalUatuaiaesta IllcSo-Jti1naasa ~tu1.h1.n .... \a1outta ja. 

~aaleja koakeYlln konae .. loibin. ~ttaY8 on .aar&ya 

al1tak1D.. .tta ,japanilaisilla on o1kaua perustaa kouluja 

IDdo~UJUlaaa. !arko1w. 011, et1öll aika a.1ottain pldetaAll 

Jh1ieis1& DeUTOtte.luJa 7apan1a Ja DUIo~11JWl JdillDoew.yist& 

talowlel.l.1aiata )qq.,k&iata. SOpiJma .11be1l kuuluY1ne Uit

tainaen klaltUA Jht.eenaa. 60 alYua. sell ykB.ltJ1skoht.ia e1 

ole julkaistu. 

7apaahaa 011 aop1D1k8ell a1 kaanlatmlnen harattanyt 

auurta t.1YtyYI.lantta. Lehde·t antavat. tlmn\:lS tukaen ranaka

laiatan lle~tt.el1Jolden hyYl.lla tahdO] 1e koet.taa palata 

son.ntoon J"apaD1n kaaaaa. .e lmoIDauttant, etta seka Rans

kan ett& ~1Il8ll IIalllt1lkaet. ont oaottaueet tu.t.ow.u. 

t.,.GakeDllella Japanin kallis sa - .... lan 

piirin- ..ao4oataa1.ekal. 

Olen C'II.ad JI1n1star1me llllattlllaasan1 Uedo1-"m..... koattaJmt oaottaa, et ... 1_t KVopaa ft1..Uot elll& 

kaaaJI. T01 ~1 .dukae.. eaUA ... l .. s. oleuell aluald1 \-
1:) 

t&ua tal0u4el.llata llhell-.1 •• _Ha1n ~a1an _1h1Il. ....-

kD .. 1. .... 1lIJaIIl uU ,.ll&p1. .... _=."_pal~QOllae_l 

RG81n taloala) lheD .t&rj .. t,. _ a7\ 1uh1aUlmt.. sen n-

----1) ...naa raportti 1l:0 ,. p&1_tt,. 20/1 1941. 
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pan1lle MJcaldlt a.1mlUaatu1.sen pltkalle. .. eyU lQ'ISDJl71;Jb.t 

tieu_t aiirtJllista toisesta aaru.uaJYdesU \01 .. en. Ulko--
lUIIl1a1sten lteskuad,eaaa kuuleekin l~l1aia hpoeeataDia BIUUt-

Jam auurlahettllUn A B S •• ~ - H B • R rn ken.. tola ••• 
1) 

,1&l.lteen .Ure.Daa~s ta tiplowat 101818 ta • ... ~tuka1au·. 1111;& 

lueeni tul •• , h1musUn JlllllrUft.Jl1 JlaIUIlt8ll .. ~-. 

01._ par1k1Jl kertaa lausunut ~l~aD&D1, .tta SaIte. ou. 

ant.aJmt l"ap8D111e npaat ltI.4et ... kaP. ID.do-K11D.aaa.. HaukU 

1al11 t;ua on. Ut&OD1lt 01..... pakoi tettu an.~ l"lIip&nlll. 

tamIln w.atiJllat taloudel..llset edut 'YOl4altseen aallytua Dldo

XllJlln Rall8kalle. 'l'Uleeko se sllDll oD.Jl1stumB.an. on jotain • 

.Johon a1Doa.s1a811 tuleYaisuua ~ antaa ftatauksen. 

allek.1r Joitettaeaaa piti A R S I .. B - H K • R Y pubeeu., jo ••• 

b&Il lausui \oh~ea. etta 80laittua sop1Jausta Yllpitto

.asti DWdatettais1in. 

Ban.sD ou. •• 1aI&1aeDll aatmmt .ille tielle, 

.ud.ak1u.. hal.uafttpa De .ita tai ei, kerran. on aatutta ... 

TalJtoiD.8D. rotu ou. .. nettaJlllaaa Ybp"..t1 .. n IaerraftltaDaa 

åaiaa.a. sen. kaD.sat .1_t ole 'Y01n.eet sopia bakeD.lJlD. 

_a1lmaJnall8:sta. Qt ... ftt u.. Jakaa .en Il1l1den. lDUIias. -

lI1kali u.e .1_10 tahdo aita ..-ttu. koJamau. 

1.) wnaa npGnU a:o 11. J&1-t_ 26fl 1.94l. '_Ra P. eauaus.a .ua .. ~ atD.1au.l 
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VIIT TAUS: O .U .M . 

touk:o KUUTA 

P :TTY 

ASIA: Raportt1 11:0 19: 

.rapan1la1sten ul.koaaLaia 1a 

kohtaan tunteman tWp!t

t.!!!pd_ 81U ta. 

" : 0 

19 

SalaineIC. 

. J7:.;n I ... -t J -Y/ 
J I • V 
I b , 

N 

Ulkoas1a1nm1n1s ter1. Ö LLE 

T&mAn ohella lahetlstö kunnioittaen lAhettlä 

lI1nisteriölle 7 kappaletta tAlle pä1vl.l.le pä1~ttya 

rapar ttiansa n:o 19. 

II1n18 te rt : 

TL 10 : A 4 . 
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'f .. O.lt. 1 Cl . SSA OLEVA LÄHETYS TÖ. 

RAPORTT I n: 0 .... 19· J?-J 
'.fQId.,!L s sa .... z6. p: n ä ~" ' H. kuuta 19 .. U. .• ~11 (;2.1 Y 

"'-- t ql/ 

As i a : ... _ .gU. __ .... ~kW'l!1 ... 1a 

. ............ .lmIda8ll ... RD.~ ... MJlP&t.-
....... t.!gJ4 ......... Ji!t.l ....................... . 

Salainen. 

(),? I 

{<>...-<: ,) • '1/ . 

01- erUaal. t.1edoltuka1aaan1 ael.aeUJDn JlpUlllai.

an nhtaut.ua1ata ulkc. ·Jalalla. Ja OMmlt. eablarkkeJa 

ta ~JI1U18JJda.t.a. Jot.a t.UlU DJQUn wllt.etta_at.l 

.." • ft.1k]Iakin t.aIII rilIaII1al18na ep&1l..att.a 118.18.. ta-

paukal •• a on .aart.t.1et.oiaen propaaandan ae1U'llllBta. on luon

DGll.1 .. 8t.l lal1t.eaId.n 01..... aJ1.t.&. Jotka oftt lqöt.&ft1Jolt.

__ .t. ... .JDtJll1se •• 

Bn .. t.ao ole ... an aJJt& rufta a.losw.-n 

Ja Japanin .uaU Ahta1ta 'Y11a woaiaac1&lla Ja 81110in 

.ttt.tuuelt.a koDtl1kt..Ja. wr.1kIta puua .4alleenk1n aut.taa ol

la _mlt.Jka •• a. ....10& tuntuu. etU u1t.&. ainakin auu.r11l 

piirtain katao.. p1dat.l&a "h1atar1aaa" kuulu'fiDa. •• 011.1-

.t. t.1Iak1n ~t..t. ~taa lQ't. ~tt_1... ole.... 'Y1laa

ld81iantt.a. .. 1IUU& .nt, Jotka o_t. t.ul.le.t. .uoJ.n 

"la1atarhll.1at._" aJ1.d- lhlltll1. o_t. .... Dlal1ldt_ .. uraa.t... 

ZllJu:l... ....tt1 nart.& t.nt_tta.ntt.a ... et._l 

D;aka1 ...... lUa. -.1m. aal.bW-oA- ~ .. laotu aellai.

.. u1a1aUlM. Sata ollal ot~ JmaDOOIl •• toi""*",, .. 

JAKELUOHJE , J"'eluohjem.llej.: 

ftn1,Uua. .. ... ... ... ' -.- ............. . 

~ ..... , ...... _- ..•....... -..... _ ...... .. ' .. _. ' .. .................. _ •............ . 

... ....................................... .... ......................... ... .................... ...... 
UI 1: A 4. 

T ... III ..... . 
T ... III ..... j. lIalka! ............ ..... mlnisle r lOlle. 
EI ulltomuedu.tukMn tledolluksUn. 
EI ulltomuedu.lult ..... mutta ulkoul.lnminlal.rllln tledol

t .... 
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~apt.ll1n taloulel.lla111l etu1h1n el kl1Jl1l1~ettJ' mao.1ota. sea 

nt1atr\ 111twlaiae~ JmoleJatlftt lMeltlI:&aati auta .clu1a

MaIl _1laIuttaen Japan11a1at,q tuotteiden -.Ua al1rtoa1-

h1.u. Ja "~8Il Ja~la1aen 111ka ..... ~ClD aUnJll1at& __ ta. 

lapUlilalaet oll_t aoda alkua ukoUl ... U ta",tuee' nl-

9Ol.l.1auu'eua ll1t~ola1alU1l kaIltaan. ~a:paDill lalftRO kar

koi UI aakeal.a1a et aohlal ftt DaU- Ja 'fJJD8l. ta .al ... dl

U. s. tur_a1 111t~1a~8Il Joaldto.1eD ImljeQkaet nU .. ~a, 

...vaaUuta, u-ade.ta seelUD1at. Ja niMata SQ.s' 1a ua

.alle. ao4& kIIId._ n1ai.en ftOc1& aikalLa .... U npanill 

la1_no ai~pa1tal Del_tia .u.-rell&. J.,a1 ph41eU 

.,.&!k1Il SbaIlt1aD81ll _äuJuWl niua.. 1la1ke.. aabal.a1.eata 

.1IaltaDeata. '!Ilta ImoU-tta laadUl saDalla SIIaIltUD&1a

.. kImla.1cJen .at1aattoa1ea o1lEaab1aa aiJr\llllJl- .Japaall- · 

1e Jdl.U. ....talau.lta tla4pft1.ta1a ... dl ..... 

au-ikU_ ytb.ewdella". Jkpa.1la1ai. kohtaan ku-

~1 a1ltaa .,.O~ aila ~iMkJre·ka1. etU Del-tt pUl 

8411Ul.-pua U .. U_ katkai.ta UIUo1a1 ........ l&'pUJ.1Il. 

QaI.,. lal •• toJea ftlIftuU.ta ~tt1 koIItl1kUa ~.,aa1a, 

Dal-n1a J. 1IIQnaltalA .u1ua, wikkak1. ~ ... n1a ld. .... -

toUa .. .'.kja M"lI'... kla1',uea ...... - a1 ollå 

__ MlLta.a D1D __ ._ .-ol_t..sua • 

..... IlaIkDa _ ~.D1a JmU.1Ik1a 1out. ... t ftl

_ta .. a'" __ o~ nIltauw.1.ata .11llea _~hkaoa • 

a~ .,..... ftIbl. I"qul. pH.tua .,.".... bVlrw1-

.... 1 ........ 1IIa_ iIlll'm ..... k11"1a~,...a_ .. Ulaa

....... .uau _1M." JaJU1lalaha a.-_ IEpJlllb- el-
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1... p7J\uat he .. in"'k1D lDaa_ .1111&,00 K1iJaJl 

ft.ltlllkUDDall karttaan .e1la1aua ku1ll ae oli 100 ftOUa 

ait1iell. K:l1Ja oli .Ulol. k.~. ft.lUkuata. ~0Dka alue 

ulot~ 1.n..... peral.. ra~o1b1a .. tl. poh~o18.... kDala1 

.11.. alueU.. ~otka llJklUIl 0"- YeD&~" hallua... .w
Ha.. lamlui .1ille. 'hSl8ftn'. ~ RlUUSkaa 1Q'k7181a .11rto

aita. ~1IP_l 011 1II.1h1A a1ko1.h1ll kaIro_an aulke_t al .... -

•• ullrnMalaiallta ~ koetti .,.tTfI.1amv. ud. ~'II)w111.

Id.ll lIIt1Dotu. r.,fo1t1aan hll. to~n plaallA alueellun • 

1\IOIla 1842 alko1 Kn&lcti 804 .. niDaa na1iaaa 

pakDn..ue8l1 ... alliaaa opl\D11n~nn1a lJltiaata nl_an. 

ti lIIt s tI.DJt kauaa aDD8D1m1. .. ... t 1 K:11ul1a Bima. ~. 

RonaJmnp ..... to&1 .. 1&111 .... 1 erotti aUta wsaita aat.-
...:--
~~at ~18_ Sh ...... 1 o. tarkai •• ~k;a .uoUti 

n... I.da-K11naa, ~ota .e a1tten GIl laaJ .. tanut -.1ltutu

p11re,flL&D- eri suunt1in. veaaJ. .all01tt1 TJ7Ilaa ~~ere. 

reDn'lc1rMlueet ~ aathrian .... auur_ _ur1a poh,foiapuo-

141. olaWtt laaJ.t al.et. lJlIk;ulpe •• .801. K:oreaek1a • 

Ya&.f. _ 1G'D*1a ea:attumt KiiDa.t. .... 1Jlko __ uaoUu 

~. Ki1ua ftJ'bataa1a, u.u _ta _, ftltiot .... ,folldoa

ta olia1nt QIltJ1an ,fo1b'nJrh •• tato1Map11ie1811.a. ftIl~ -.... kiila ....... '1110 ..... on K11M.ta ta .. uotatt. 

al.a1 • ~ _. ••• o~ ..... ,1. kala I'OIlSo1. 

'D4J8!!!.1.' • 
... • 1 .... __ ......,. __ Ktl1Y1a.a1ll alkD1 .... -
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kol'~a.1.ek.l laatturla,ta, ~11 ~apaDi pakotettu rJb,,..aa 
.. 'alaa1Dolll1n. T.1932 Mka_t1l:1 ... , JapaallalaH joukot ul-

a ... _1iIukuoa _lUo peruatett1l1l. npaal kMao1 oUftDl. 

ou.utettu u.bI.J1 aitlJd.n auur.-lla. 'nlla Iam •• a .... tcm 

..... -alu. 01.1 a1 U ,uur s-a,a .p&auh,-.. ,a ,. ~.'On lu

Jo .. .,rt.aa. Se D \801, etta. .1lla. 011 .... o1bua kuia lIIUil

l*la oli ollut, koettaa _l1li("8 it.eu.ea .Urto- .1& alua

_ita, jo1h1a •• • .. ttaial ailrut. 111kaYa.e.töl&l1 .1& 1lJYcl& 

tuotte1taaa. se tarntai nilt1. peramia ku1a 1IIUU't. I11Dan 

~takuDta 011 pltk1.t ajat ollut ,e11&1.e.,a .paja.rJe.tJkaen 

tU .... , ettal ae Y01nut huoleåtia Ja.rjeatJiasea pldoata. 

IIlUt el..at kuUeDi:aaa k11na1ttau.et hlJOllliota Dl.1h1n ,elkkol

h1a. Senjllkeen klm ~ ei nl.11 ttokiJl lauau.1 

_nettelp jobd.cata, on anll1'nak7.7JII18 ftlkoiaen roduJt 

ao.,.. Mllte1n Jk81l111ellaen 71e1aen ll1e11p1taan kaDulta kat-

aaan ollut .elTa. 

01_ Hella koettanut ":Uttaa. IL11ta .71ta, jo\ka 

o_t aihe1ltta.et ~p_Ua1,teA rthaJaiel187Ydel1e ftrkoitukae

.. e1 ole ollut olla ~rlna .o .... n m1A paol.uakJaM

ka_. Drooppalaiaa 7leiaea a1el1p1tean auurl barUluulo 

nt. .a1.l.IIanao6aa .fUDea oli k1IIl kuTitel.tl1A. .tta Glo' •. n..... _tt.la1la wkUJmUttaa EM,aallll1Uon .te kaikJda 

~t101ta ~ 1Ua.'f&Il _ut1o &ftlla. ~oa 'A1.la1a_ 1UIko 

011 a1bu'oa ... ooppal.18la 010.1. a1lallla. p1t1.en. oll •• 

1 ..... 111 ... 101 u.. .ua!aYH'o peruatua_ aa1aD: oloWa 

.alLua. sar.t 0'" 1ö&v. ...... Duluftt KllropGl al.loU

le, ~_ ~wJ.lall. ow.t •••• M'" lu.lleen. O11al 
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\odellak11l QUu10 helppoa ja .akana Jo. olot ... lu •• 

kaikkien Jhte1a.ll& takuulla 011a1 -coltu pJaytua _"u

-.t1o.-1a'. '!Illlld..et \01 .... 10 ja auUllll1te~t tulent d_ 

m-luaall 1UIIIla1e1l e~ real1pol1t1DaIl p111'illl. 

KaIl toiae.1l rotUDll kuulu~la beak1101t& ~ .. taall 

barJoltetaall propasaD4aa ~tlll.1a ~J. 11.~.a.alla. 

~ .... pakoetakill auuata ..... bl ka1kJd. q lko-al&1a1a 

kah1iaall alUI. rllppuaatte ota .... taaa .. ..1 dJa ••• 

abldl GIl a1Jottu. tilalmSa .... ~u11a11lU kerraa ... 01 

IIislla, GIl japaD1laiatell ... 4otoIlt& .ele. erottaa ~1n1l 

ro4Im «rl kaIIIoJell ~.1l1I. to1a1a tau. H.1cUlIl .1lm1 •• 1&Il 

cnat Jra1kkl _.-talda (ulkc.'·)alaellball aiel .. U japeguai

aetldll aluaa o_~ toiata.a DlkG1a1I.). m ..... al.ia.... lu-

oua ftl alkaa tlmtDaual. t.puaa"* a1DOatakaft ll euroop

palaJa ta tai _r1kkalaiata. J.l,bet7&.aaruaa.11a -.taall koh-
u 
cUatlnd tos.-plt.t ko_n~ JalUkla.. s-»1Il 0Il u1klda 

ulko-alaJa tall ol.akala J. to1a1llta-..utta ko.u.Yla .... -

dJII-" laita. l.\IIl .aUerl... ea1tetull kappaL., jODka 

• .t-'!.. oa .'v. _,kI)I1_11. pU1albJa puetut be·JdUt 

___ Joewlla nIaaa koul.upoJ1ll*lll U) ~ta~at 

talltlll.t& ~Uoaala1a1alka1a, Ja pollSal .11otaa ~.0Il ne
.at ..... oUaa Jdb.' -.kolll,tn. ei 01. ~trde •• , .,v. 
Jbillllanas.., u.sae' ftlJ&nd pl ....... JIIIUrHa ako1UJo1.-

_. ____ .. ".UI ..... .. .... ta.. aitea _1 .. 1 ... 

__ ... __ lIM',uDll ..... , ... ,tt'nId-. OU .. aaa1 

lål*Uia ... ltaUa]-la_ a..l-aUa 1_, 011 qIIp-
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1I8Il k11ho'ua J'laisena ke.,.Woun &1h.... pU-.lli apD7U .... 

J& pl'l~t kalkki sl'ta ~tetta~. al'ta ltaeeR1 ~.e, 

GIl JI1DIlIl s-.ottaft, .".1 a1nulle 01.. 01.1u1i 1I1't1.1Il baDJd-

16kohta1818 1kI.~1". eUI. 01.. IQ'GlkUJl a1Dakaan 

etu. 'I.&l1l. lIarJoltet'tu propepn 4a 01.181 b&1rlDDJ't auhtelta

a1 Japaa11a1al1n 'tuUartln1, Jol4ea Jouko •• a lI1nulla Oll tq-

'riI. J'a 'ta rt&ldIl. 

'II1II. propapa4a 011 aa.lut .lkun.a DJkJSa en soclU 

.ika_ .ta on JIl1öelr4e881. aodan u. s.. _tta. YOluan aaal

l.a ...,a. et. 'ta aen lopulllnea p&1IIII.rI. 1'11 ttU. 80claJl tar

m1tuBpedt auuntaut_1l kauka1.eUlp·.n1dn tul.-iauuteeA. 

plde1iU.ll DIh'taftatl ~tu.&t\....a aella1..ell rtUaiellSJ"J'4e1l 

.'.J ... anaaa1aekal. Jolta oaal aan YOld helpottaa -1reps'll1aell 

yo1a1_ mk,,-'a'.- lapa1n Jobd08.. ole .. Il.a. I'tI.-MUll-

8UIU"QaaJl ao11c1arlteet\lpllrlll toteut'taaD.kal. 



ULKOASIAINMINISTE'RIÖ 

j -RYHMÄ: .............................................................. . 

~ 1. ... 
OSASTO: .. .............................. ....................... ...... . 

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

• 

_ IT'~ 4 _ l~~pfd_I!~"!:.-!IJ: 
~~ -i .............................................................. .................... ....•..........•.......... :/..~.~ ...... .. _ .......•........................ ............ 

...................................................................................................... -............................................ ...... 1-'= ..... /7 .. '(1.. .. : 

. .. .., 



\ 

• 

• 

T 0 KlO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . " .. \) 
... ~ .. 

KIRJELMÄ " :0 379 - 75· 

To.kl0 SSA 5 P :NA k:e~ä KUUTA 19 .m:CT"".L!..-~+-:-:-:-:--\ 

VIITTAUS: 

P :N A KUUTA 19 . P:TTY . 

VIITTAUS: D .U M . 

ASI", Rapor t t.i n:o 20: 

Japani J& kolniv,al tasoeiJ!l& • 

" :0 

19 

f 
N 

Ulkoasiairuninis t.eri Ö LLE 

Tamän ohella lQhe~ystö k:unn1oit~en toimittaa 

M1A1sterlölle 7 kappaletta tälle pä1~älle pälvätt1ä 

~aporttlansa n:o 20 • 

• I ) 

, 
............ 



• 

• 

.' 

.. ....... ..... T. .. JUt .l..JL .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ... . 40 • . 

'l'o.lUQ.ssa ..5. .... p:nä . .. Q.~ ....... kuuta 19 ~ "*~--·;1 1 Jf 1. ~I 
J --_ _ _ 

, J... t/ I ;,' I . 
Asia: _ ..... ~ ...... Jf.\ ...... kolJa1nl.H .".OR1mus. . 9- YI ; ;Q I • 

tD kom1 niateri ~OKÄ vakuuttaa ant ..... aan haaa-
! 

ta1ot.elua.a u_0111&uutta kolm1:walta.opimuata kohtaan Ja Jl8.ä

nttel.e. Jsmin ulkopolitiikan RUDDaIl. Diplomaattilwnnu.a 

arftllaan, etta Sak.. .uurlllhett1laälll. on a.\mtta haa.-
, 

attalun la.t1m1å •• aa. .Japanin lII1elesta. maail.Da ei kalpu 

"_p.ukaia" , __ "org&ll1.ointia", .J!te.u.ä ja ratiou.l1-

.01111014" • 

1apaDin ulkopl1nist.rl on äakettain jotenkin odot

'-- tta antanut tIlhäDa.tiB.n .0ta181mDan lauauntonsa. 

pnddetti BOc:BXVELT T11me1 .... ä puh .... aan ko.ketellut Yh

clJanUain auht-.tum1ata l"Diln, et. Ilin1at.r1 'lIA'1BUOXA 

alubl aikonut lau-.a puheen Johdoata Jlita.an. L.hUmieaten 

,ntta ... a bautatella haIltl. .alltti haIl, .ttei hän lIat8O

Il1lt 1t.allaan ole.. ..nu koalt.tell.a puh..... a1aältJTU 

~t1ielta. pari pI.1.a ~ JAlDen lau_U1111 erUa.a 

_r1ldral.llhi... l.b41a.1. kla1t7S, _ta pr •• ldetin _lk •• -

ldJaa .fol$a1 ailta, .~1iel ~r1ku.. u*ottu, _ .ta. .Tapaa1 

Ida daIl t&JIIIllaI.... t1Il1e1 ..... hIaan ao_an. 10 aeuraa-

"AKELUOH"E. .. .... luohj.m.II.J.: 

T ..... I ....... 
T ..... I .... Ja 1 ....... ................... ... mlnl.t.riOlI • • 
EI ulltOlllllMdua ___ tledoltukalln. 

....... II = .... (~. mutta ulkoulalnmlnla&rlan tIedol-
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ftlla pai.ana (3l/V'-41) s.Uin lehdl .. a IIAkTt'&lla ~1kalla 

lukea min1aterI IU'..BUCItAD antula bautattelu, 

tarIloldcautl kumotaan tallaIaet U"ftlut. ..r1kl1alaiaten leh

tien otaltauma. etta Jepml olla! kylJllfUlt7llyt kolm1nl ta111-

talle leimataan tayain per&ttCSlllUtaI. KOlm1 .. altuop1.ml.w, SalO

taan baaatattalua.a, 0Il ede11eeDldD. Japanin ulkopo11 tI1kan 

perusuna 38 n)koJp1nhteri lauau, etta hI.D.eD. on ... ikeata 

ukoa, etta 8l11ui.ldtalaiaet nranoa.1aet oliaI .. et -.aineet 

auureatl erebtJl,. "Jo. tallUJI.C klaitya todellakin on ole.-

...... , Jatkaa bIlD.., • .. oin sanoa, et1o& se 011. 10&,.111. er-

heallinen. Se -.ai Johtua ainoastaan ul&1n pahauuo ... sta 

..aaria teIlata". JapaD.1n auhtautwa1.ell po1Utti.ean tUantee

.eell. .atrIttelee haD. .euraa ... stI. 

"1) zapaD.1n poli tUkall. perua ta 011. Jo alkoJa a1 10-

teD. tullut IIIJlrltal1yDl eika .e ole sittemmill. m1tenkaan 

muttunut. 

2) Sell.JlJ.bell. lDm ko1m1nlt&aopiJlua a11alDNn 27 

paiftD.I. .0lm1tt11n, 011. w.ltakuDDaD. po11 tl11dtaa Johdettu •• 

helllll.s.. ftII&D. se1lran p1t1.1a1 olla sel. ka1ld.1le •• ka 

D.11ata la_UJI.JI.Outa, Jolta p".wfDlst.erl, ruhtiDU UIrOYE 3-

lI1Da it.. 01_ an ..... et, .1010& JapaD.1n pol1t.11kaD. ~ tku

•••• Dhlt.JlatesU.. fta&D. pollt.11lran .vUDMsta .1 ole .

Mnlss&ka&D. 1IUr .... lllOftttu. 

3) GIl ... "f1IDb1 a1.n _hdotoll .. , et1o& JapaD.1 

01181 DOUdUt~ta kolm1ftl\Uop1.a •• " JoIltuna nJ.-.ol

l18 ... 1 .... ' 

4' m'"," -._1 _ -auteUu, _ Z .... n1a 

Del.1a11n arua .... u__ polltoUkka ~ .... u_. zoe 
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aita_.toin kanaa1nftl1ahn tapaht;Dain kehitya teld.a1 tal

la.1aeJL politiikan noudattam1aen _bdottomak.al. on ol ..... a 

DahQ)llbuua, et t a. .rapanin on uudelle en tarid..tetta .. a u_
teaua uuden tl1ankan ~o •• a" • 

Luulta'Yaa on, etta. SalaIan Ja Italian auurlllhetya

tot oli .... 10 tntJIII. tt&Dia. kun al .rapanin tahol ta alus aa 

lal.1Db._ pldettJ tarpeell18eua reagoIda preaidenttI ROOSE

VKL'l'ln puheen JobQ)1i ta. Sekaan auurll.hettUa.a, kenraali 0'1"1' 

on a-.ollUt minulle ole'Y_a eritta.in tnrtyva.1Den lIA'1SUOXAJl 

lauauntoon, jolla on "aelVl. Ja a uora" • Olen huomannut, et ta. 

41plomaattikunna.aaa Jlelaeat1 uakDtaan, ett&. kearaal1 O'!'l" U

la 01l ollut oauutta lau.unnon laat..1m1ae .. a. Lausunto poik

keaa "ael'YJ}'tenaa. Ja auoruutsaa" kautta hJ'Yln auureatl 

~SOOKAn tab g n ·atIaiata haaatatteluiata. TIhIn olettamukaeen 

kataotaan olevan sltald.n eD!lIli1lll1ll anta, kuu lehcl1saa. on 

_1n1ttu, etta. kenraalllla 011 edelli.eu. Utam 

-.ottelu ulkCllll1.n1aterln yD itJisesaa. a.unnosaa • 

Liaa.ttU.öOn, et ta .1 A P .A. N 'f I II K SAN D 

A D V K R '1' I S K B, Joka Japanilalaten kaalin JoutUDeen& 

~e1n DIkJy ealint~ tlk. 1 .'aten 'Y1ralliaten pIirIen 1&

_pJraJUMlttaJam, alaala! a___ p&1~ pAlk1rJoltllben, Joe

.. kDäete1.1aUl ul 1rge1nhteri XDBII1n lauantoa aodan pU-

1IIIl'18\&. ..t 1- .1 leh4en __ 1111 kaipaa KDJ:II1n Ja RQO

DUL'f1Jl lupaaaia "_}aubia", __ "or&aD1ao:1nUa, a78_8-

idi. Ja ratJouUao1llUa". 
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T 0 .K .1 o. . ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n : 0 ... . ~. 

~. ss a .. il. p : nä 
YI 

Asi a : .. .... lall!.!!!! ,ta lramn Ul1.D.ea 

, -

Sllt .opt.ukaea .ol.'.' •• ea osaks1 po11ittista, 

o.aksi ahdolliaeat1 1öaloudelliat.alt1n laatua. Vll1dca1tten 

km!pal.l1sten auhta iden mahdollisuudet 'dbI.1sll.. 

HlL1DI. pll1 rtDI. oa .Tapan1n Ja 1raJL1n Ullllä 'ft.1h

dettu Jo ~8 pUGD& ~okakuuta 1939 aolmitun J8täYyyBSopi

Jaksea rat1t10!Jdaaa1a1dr Jat. sop1lmkBen eJlB1lmIIl1san art1.k1AJl 

"leaen tulee "1k.u1san rauhan Ja todel.liaea, PY81Tän J8101.-

TJJden Tallit&. · .Tapanin. Ir8.D.1n Ja a11den kaDsoJen ftllll&". 

SopiJma takaa aop1mu8pUDlllle en''''" auo.Uun aan olkau-

4at 41pla.aatt1aeen . Ja Jto~ecSus~een DAhden. Kohg""n 

8lIOISltlUl .aan oikeudet Ja edllt ulotetaan ~a.k:1n .ap1lma

puoltan toiateua ..... uUT11n a.l,qa1a11n. 

Dm .Tllpaa1 J .. Iran ~Dklmta notta a1tten pUt

t1 .. t perustaa lahetp'tat toia1ieu .. _ ~uoaa. aobliw t De 
. \ 

T-.1931 ,.\PJJ8aop1.akaea. i"7Jp1lliauta ... 1&1.use.t .. hHa.-

4eRa (.)apaJl1l.a1aet ei .. t - 1i&ad. .utH.... eroa ..usta) Joh

t1r1 bitepJdD, ettei aopiJalbea rat1tlo!Jd.e" ... 1 - noal-

"AKELUOHJE, 
'. 

_ •• • ~ •• _.~ ,' , • ••• • _ • •• • • •• • •• •• •• _ _ • -0 ••••• .'... • . • • ~ .......... ~_ • • ••• • _ •• , ••••• •••••••• 
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~ Ult, li .. 
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T.'(&I11Mn j. lIalka! _. ........ ...... mlnl.lpriOIl •. 
EI ulltomuecluetutMn tledoil .. kalin. 
EI ulltomuedua~. mutta .. iltOUilllnminlaterlOn tIecIoi-......... 
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D& tullut mitään. Sanjalkeen koko aopimna ~tellan jou

~u1 unohduksiin. parl watta a1tten lIIIlistettl1n, atu. Ul

lainen sopimus 011 solmittu. 10m ei y. 1931 alleld.rJolte

tusaa sopimuksessa ollut mit&an aa1n1ttu ~tlolden alamais

ten oikeuksIs ta, päätettiin laatia uuaI sopimus ja 11s&ta 

nii takin kosbya kohta aop1mulcseen. s-.alla a1slUlytet tl1n 

sl1hen laliken yaralta erikoinen artikla, jossa IIAJ.l1[ttIIn, 

etta aopimus rat1tI01 ta1s11n mahdollisimman piaJL. 'l'I8 ta 

lII.&räykseata lwo11matta 011 nytkin "f&hIJ.18. käy<U1 samalla 

ta'YOin Jtu1n eusl kerr~a. 

syynä aopimuksen uyt tapahtuneeseen ratl!iotm1seen 

on ennea lIa 1kkaa se, et ta aan henki .. staa Zapanin D:J'

Jcy1sen ulkopolitiikan p~lä. Zapanin pol1tl1laln päS.

m&ara.na. on, n1.1J:IJcu1n tunnettu, luoda JllAhdoll1simDan 11.haI

set suhteet sen Ja kaikkien Aaslan alden ~1l1ä. 'l'IJDI,n . 
pyrldmykaen huomaa DJit7Un kalkesaa, auurlsaa ni1Dku1n ple-

nisa8.k1n &8101ssa. zapani pltaä itseään »alan johta'9:an& 

nl tion8. :ln81a1jusa koetetaan JIUOdoa taa Zapanin Johdossa 

alena -Ita &aslan suurempaa 8all4arlteettipl1rUw , ID1tta 

tImI. ei .a1;& samalla kertaa 80J.m1Jlasta lahe1alä suht81 ta 

Wl1hinJdD Dalan ftltlo1h1n. JIlh40111sta on, että aopl

..... n ntUl01Jl1.een on _1kuttaDu~ 8ekln, atta Japanin 

19qmalta katsoen olisi. eri tt&1n tarke&ta .. a4a aikaan 1&

belaap1a' Jlaupa1l1aia nhtel ta IraD1n kans.a. Ir&B1n 

_ftr01lWL Iaml..UTat YUla ~ puuTilla, Jo1a ta. 7apania.a 

OB ko.,. pulBa. 70 pl\tat ajat on ollut ahdotoDta 08taa 

pII04e1ata ftl1a- · (Ja puurtlla_w.rolta (pell.antuottaat Oft~ 
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1II7Gskin loppuneet). ltWl ottaa huomioon. että pUlIIpulikan-
. 

kaat ovat Zapanin JlUOuattav1mpia vientita"l8.roita. eI ole 

ihmeteltävää, että t1la.D.De on tullut le-vottomuutte. herat.

tävaksi. pumpul1kan kaat onkin nykylLn kokemaan w.rattu 

vientiä 'Varten. Qmaaaa maasaa puapul i kan kalna käytetyt 

kankaat sisältäVl.t pJ.äUialliaeati ":tiberiJ." Ja ainoastaan 

...ah4n pUllpulia, Ja ovat De laadultaan llyTin huonoja. 

Iranin l.I.hetystössa on ainulle vahvistettu tieto, että Ja

pani on yTittänyt. ostaa Iranista ky~kse •• ä olevia raa

ka-aine1. ta, mutta toist.aisekai huonolla menestyksellä. Ul

koIaankanppa on Iranissa monopol1soitu siten, .... valtion 

~itlksallä on sovittava JDYl'D.W'1stä ja vastaavista ostois

ta. KUn zapanilla ei ole myytILVI.DI. mitUn .ell.aisia ta_

roita, joita Irflll tarVitsisi, on hJVin vähl.n luultavaa, 

etu nykyään ~ltaiaiin tehdA ainakaan huoDllttana kauppo

ja. lI1tä Iranissa asunin japanilais11n ssoin lo11n Japa

nia8a asuviin inanUai8i1n tulee. on · nl1de lu1rum8 8 rJ. 

nrratta11l ~en • 

.. I 
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'fQrDator.1n k!.p101 JapaD1ssa. - SI:BEI.Imt en nulukoa

aer-t1a eaitv Ja aen joh4oata lIJ:Ietptöaaä pidetJ1; kutsut .. -

SJBKLIUSta kas1 ttelevt. arUkkeJ.1n1 -Sh1!.10Cl- .1 kekaualdr jaaaa. 

V1u.a1ko1na auurinta lwomiota heritttanyt tap aus 

auamal.a1a-Japan1laiat.en auhtelt.ten al.ella on -'l'Ornatorln

lc4yntl .rapani.8sa. Lal'ftn matkasta on ollut ael.ostuksia leh

cUaaä Ja kapteenia on haaatat.eltuld.n. JtUn labetystö on toI

mttanut 111n1s teriölle Ja auoalalallle lehdllbltin ltert~

al4 lehtIen l.auau.nuo1ata Ja laIw.n olealtelusta taBU.... en 

katao ola ... anti. tllaaa aelostaa aalaa lSbelllJ!!1n • 

Lal'a1l yoltolulIIII'.aa ol1e.saa 011 !I!1JlUlla kutsut la

hetptoaaa Ja --.n pU"fI.n Utaa ol.hat .rapanin ullt~1aen 

lDmpan e41atla1.Jhd1,atp .eldl jlpanllda-euamal.aiD8n Jhd1atJ1t 

(luultG'aatl Japanin ftl.tIon kuIItenmlkse1.1a) JarJeau.u.t ~uh--

1.an er&aasa '!QId.on anuri_'a ta raYintoloia ta. in1l1lA ol.1 br

r...... auur~lD8.. Pe.1 ta 1 e4alllM1n1 ttu,Jaa Jhdiat.JIS ten 

~tc.1eh11.. bena • A ]( (J 0 a . S- ftpUhena !'ak&haru • 1 '1' -

S 11 ra. 011 .ialla v1koaaia1A-. lrauppa- .Ja .... UOftm' .,m.-

"AKELUOH"E: 

.~~1..~!. ... .............. . 

.., 
................ , ..................................................................................... . 
UI 1. A 4. 

...... luohj.m.ll.j. : 

Tavalll""". 
TavalII""" ja 11 .... 81 ..... _ ............... mlnl.t.rtOIl • • 
EI ulltomuaduatukaen tledollultalln. 
EI ulltomuad .......... mutta ulkoulalnminlatarilln ~I. 

tWtaIln • 
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terlon e~taj1a saapurtlla . pubeita pitivat herrat NAN

G 0 , • 1 T S tT 1, l.ai'9an kapteeni ja m1nI.. Ulkoe.s1ajDlll1n1a

teri On edustaja, herra 1 N 0 tT E en tti III1ÖBkin terYehdJk

... lai'9an pUll.ystOlle ja ll1ehistöl.le lausuen toivOJllUksen, 

ettei w'l'ornatorin" Jtaynti lapan1.asa jlLia1 sen ainoaksi vie

nUukai. RUU' an puolesta - della. tarjottiin parisen kpl

~ta. kiimlaista. ruokalajia, pU.slqsenpesUienta.. 'VUOden 

ban kaiwttuina olleita 

ainutlaatuioea elJlJDJa della. olleille suomalaisille. MUis

toksi saivat mikki w'l'Ornatorln" pa.a.l.lystöon Ja miehistöön 

kuuluw.t juhlassa olleet hl!llllk1löt luikasp issa olevan koris

te.lliseen japanilaiseen asuun puetun nuken. 

Lahan XQbeas a ollessa Jar jesti va.t paAkonsul1 

o tT C R TE R L 0 NY Ja 1 W .&. 1 ok co. kutsut laivan kun

niaksi. 

HUhtikuussa esitti 'l'Okion f1.l.barmooninen or

kest.ri eDei kerran S 1 BEL 1 U S 'e.n viulukonsertin. bi

tJB otettiin _staan .uurella Jlllllll.rtl.DlJk8ella.. lI1nut 011 

kutsuttu koDserttiin Ja saatoin todeta, etta uiantuntijat 

Ja lIWI1iklt1a ,..artau.t tuttavani katsoivat, etta. omesteri 

.uoritti tehta~& eri ttain hTlin. '!'apaukBen Johdosta mt

au1n. pIJ.~1a.lle l.uokaen1 o1ice.terin Johtajan, profe.sori 

B 0 S •• S 'f 0 C ~'a, nuluaol.1a tin P B E r. Ja oza.Mr11l 

~lLtokunD.D ,1&aa1& nkI. 11111 ta !'oIdOJl .uikaal.1..... ...

~~ ~tuJ. ~lOltl. or~.teril.l. plta.1aaan1 pQ

....... t1it1A al\& aen _,.DI. .uC8.1.Ue • .-iiki. tuIaD8-

taka1 tekaiaekal .r~a_. ___ rl - nu. vuåa1ea 

\ 
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lClluea.a es1 ttl.Jlyt erfU ta s 1 BEL 1 U' S 'en aiDronioia ta • 

Profeasori R 0 SEN S '1' 0 C lt nataai puhe .. eeni lauauen. 

ett!. orke.teri nat' eclealdn lI1elellat.n mtus~ttaa Japani

laisia 8UODllaiaeen _i1ldd.1n • 

.ra~n1aaa u..tyftn nuren aikakauslehden -Sh1n

Joen" keaakuWl DUll8roua OD ,1Ul.kaiatu pitkl. S 1 BEL 1 U S

ta klaittel.evt. art1.kkelini. Ent. V&rso_n virkatoverini, 11.

hattUa. 1 '1' 0, Sob. ~ toiaU propagandaministerina, 

on huoleht1.Dut ld.rJoituIDsen Jul.kai.em1. ... ta • 
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'l' .O.K .. I Q ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n : 0 ... 23 . . ,1 (' 
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Asia: 
I /11 - «t r 

B6.P..~.hlgJ,~ ..... Å~.M.~~ ... , .. .1~ . ..,. .l!l.PfUll. / 

Salainen. 

ltl 

VlANG 'l!ING-WEI on kl.p!&Saä ~ioS8a. VlUtetAan, 

~tta hän olisi tull~t pro~~steeraamaan Zapanin hallituksen 

DJlgistä 'V8ualaisl!tä~l1s ta politiikkaa vaa'taan, joka on 

riatirlldassa hänen Japanilaisten kamaa tekemien valipubel

den kaDasa ja vie pOhjan b4nen hallitukseltaan. 

Hanki ngin halli tulcaen pUmies WANG TSING-WEI saapui 

pari päiVää sitten viralliselle k&ynnllle Tokioon. Hänet on 

saa.ttueineen otettu täällä natBan .uurin kunnianosotuks in. 

Lehdet .el06tavat hänen elämakertaansa - hän on DlalIl. nuore-

na opiskellut Zapanissa 

kansojen val.1s ta. f81;a.vyyttä. OSoituksena hänelle osoitetusta 

lmO"".anisuudeata. JIIl1n1tta.koon, että hän o1.i ens1mmS.1sen pai

~ Ja ,-On keisarin beDkilökohta1sena vieraana auureaaa, eu

rooppalaiseen t771iin rakennetussa Ja aiaustetussa palatsissa, 

JODka kaiaari.n bolaa. _IZI reIte nnutti itselleen. sen.1&lkaen 

811rtp. WMm 'f8Da-wn I.1iuan aab ..... cl11n. Joaaa han taäl-

11. alle.saan uuu. 

"AKELUOH"E, 

.""~u..,, ................. .. 

.... ,.4, 

" .... Iuohjem.llej. : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIaIk.1 ...................... mlnl.teriOlle. 
EI ulkomuedualukaen Iledoitukalln. 
EI ulkomuedualukaen. multa ulkoulainminl.terlOn tledol

""'In • 
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Vierailu, on he1'llt~ w1lrta huomiota. anu 

aatka. tuli ilmei se s t i putetrksi aivan aklå.a. Buropauahan 

voi uaein aattua. etta valtioiden Ja ball1tultsien paamiehet 

odottamat~in kayYat toistensa luona. ~siaaaa kuuluvat tal· 

laiset lkk1näi5et matkat poikkeuksellisiin harvinaisuuksiin. 

'rapahtUIlll t kehittJVI.t taUla ftrkalleen aElllloinkuin paatökaet· 

kln. Mlsial.a1nen ei ole tottUll11t nopeisiin ratkaiau1h1n J'k8i· 

ty1ae8säkaan e~amaasaan. Virall1s 1s ta asioi5 ta kysymyksen ol

lessa kiirehtimista ei edes pideta sopi vanakaan. KUn nyt 

erallDA pai~ aaatiin lukea lehdista. etta Nanldngin hal

lituksen paam1es tulisi kaymU.n 'l'Old06sa aeuraavan v11kon 

al.usaa. oll luonnollista. etta tIm&. herätti hIlmmaatysta ae

kI JapanUa1sten itBeDSl. etta ulkOllll1alaistell. dlplOllllMlttien 

keskuudeaaa. 

Belgia.n suurlahettllas :rORTHOMME tiedustell m1nulta 

pari pai 'fU si tte n 'VOisiko hän ~a tapaamaan minua. 'l'Ul

tuaaa luokseni kertoi hän "t&ls1n varmasta lahteesta- kuul

leensa. etta W.&NG '$ING-WBI oli saapunut 'l'okioon. proteatee

r_en. Zapan.1n halll tulcsen DJk7is ta nDllla18J11 tavall1qytta 

ftII taan. B&n. on tnt7Jlll.:tön eri tt8J.Dld.n ulkomin.1s teri KAmU

OJrMtD. \UlIG ~INa-ux on buclauttanut. ~tI. knn hän aikoi

naan. rikkoi -.11_& '1IMaItUSBIt'1D ~aa. tapahtui ae 

a.-.uoDl. et1o" JapLDi tah1iol tau _Ua a.mun1all1a .. team. 

!I:IIIl '-fa telu 0Il koko Jaamtn 1uIl11 ~ .. a r. i a 0 n 

eli • , r •• bD ~pan11a1a.' lQkJaIln laaluaVG .l.U aOYU8aa 

D&1den kana... rte_t he ._11 a koko pohJan. hl.Dan bal11-

~.ltaan. wac 'IImo-aI oa .8ImIOkal •• 11tt&D7t •• 'tel 
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hIln katso kau8DIIlin nlivanse. pysyä Henkingin halUtuksen 

johdossa, T8.an haluaa erota . Qkyään on neuvotteluja kaJn

niMa hIlnen Ja J~anila1t>ten viranomaisten valUU •• 

Id.nun on _hdotonta 8anoa missä _arin nama tie-

dot pitävät paikkansa. Tokion radiossa on joka tapaukSeua 

kumottu kaikki liikkeellä olevat huhut siita, etta. iAHG 

'l'!lIHG-wEI olisi kritikoinut ,japanilaisia vir8.DODl1isla. )[1e

lestl.n1 tallalnen peruutus todistaa p1kBDIIIlinldn päinvastaista, 

joten on luultavaa. etta. t.08ie.e.nldn on ollut joitain eri

m1el1snks 18.. JIU1s tutan tässa yhtqdeasa eraassa tiedol tuk

aeaaa main1 tsemastani ruhtiD!ls KONOn' n lausunnos ta, että 

WANG 'l'!lING-WEI on ulmis tekemään itsemurhanldn Jos h&n 

tate n voisI helpottaa l"apanin sovintoa ~ANGK.AI!KK· in halli-
1) 

t.ulmen kaDBsa. En tiedl. miten hauskaa WANG ~INCHlUata 

on kuulla, että Japllnilaiset ovat valmiita. hanen ruumiinsa 

rli tekemaan aovinnon hl.nen natuataJlen:aa kalLssa. Ol.1ai 

a11s lqv1nldn JDdrrettaYU. Jaa han jo pitemman aikaa on 

ollut trrtJ,mAtön l"apanin hallitukseen. 

on ilman muuta ae1VU, etta ul.koasiainm1n1steriö 

noudattaa Dl.in arkaluontoisessa asiassa mi ta suurinta T8.i

te1iaisuutta, Jot.en tietojen aaainen sie1 ta on mahdotonta. 

Ol.en lqqnyt. kenraali OTT' ilta bI.nen aJatustaan, JIDltta h&n 

.1 ~akl.an ollut t.I.J81n 8e1villä 8Ut&. H&n arwl.1, etta 

cm ~_aaa er1a1el1anblä WAlfG 1'ADTG-WBIn T8.ltuukaia ta, 

Jolta l"aplnin hallit.us ba1uala1 ra~ittaa ca1en nilla8.a 

ole'Y1ell 'YiraDoma1stemla .4ukai. JtWl _1nitsin b&Delle kuul-

1) yertaa raportti n,:o 9, p&1ftttr 17f5 1941. 
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leeni, etta WANG '1'§INo-wEI 01.1s1 tntJllll.tön Tokion DJkYi

aean 'YeDl.lalsystavtUliseen politiikkaan, '988ta81 0"1"1', etteI 

hän tosin 01e kuullut tlsta. mutta ettei hän pid& aita 

mahdott~a. riinasaa on voInut aynty&. er1m1el..1ayyksia 
.' 

tak1n. a1tm laanuniste1h1n on suhtauduttava. Japanilaiset 

ovat ehkI. IJIkettaln l'eDl.~m kanssa 801m1mansa pu01ueetto-

muusaop1.muks8n JlLl.keen halunneet auhtau.tua kommun1ateIh1n 

he11avara1s8lllIll1n kuin RaDkins1n bal.l1tua • 
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SuurllhettUäs T E JOn kaksi lausuntoa. Tokioon 

salqluneiden ensitieto,ten lIUkaan osal.l11" tui suomi a1usta 

alkaen sotaan. II1nis teri S U G 1 S H 1 T oU1 ja kenraali 

A B Å K 1 n lausunnot. 

Noin kuukausi ennen kuin Sakaa alkoi sodan Venä-

Jää 'Vastaan, sanoi 'l'UIitln suurlllhettlläs T 11 K minulle, että 

hän pita.ä JIIflhdollisena. että Saksa ennen pitkää antaa 

joukkonsa hyöklltä Venäjälle. Hän perusteli U,tä seuraavalla 

taval..la. Senjaik:een kun Saksa on 1IB.lloittanut Itreetan saa

ren, e.i sen enää kaunata kauemmin puuhata sivuse1kka1n 

kan ssa. Syri a. xn>ros • lre. k y.m. 0'Va t ka 1kki kysymyksiä. 

jotka saavat itsestään ratkaisunsa pääkysymysten yhteydessä. 

S*salla on. senJllkeen k1m Ranska on tullut voitetuksi. 

kaksi pal.viholl1sta, Englanti Ja venäjä. se seikka, ettei 

vellAJä DJt ole sodassa saksaa 'lastaan, ei muta tätä to

.iseikkaa. sBkBalla on 'lah'Va, mon1m1J joODainen armeijansa 

k&y1i.ettaftnääD. ~anti on •• , Jota ._aan Saksa ensi 

sijassa balua1si kI.yt~ää 'YO!m1aan. Jos ~ .1 lm1t8nkaaJl 
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syystä tai tois esta nyt ole DIlhdollista. tulee saksa 

kallntymälln VenäjU vastaan. Saksa ei tule esi ttamaan 

TenäjlUle m1.tään _atimuksia tai, Jos se ne esittää, 

tule"98.t ne olemaan sellA is1a , et tei Venäjä voi niihin 

suostua, sUlä Såt.san t&ltU voittaa Venäjä enneokuin 

Jmeriikka on 'ral..mis sotaan. 

Oleo halunnut _ ini ta 'f 11 K in lausunnosta ei 

alD08.s taan sen-vuoks i, että bl.nen ajatuksensa 0"98. t 100-

g1llisia, vaan )Q"tsaIt.1n senvuoksi , että hI.n suoman. ja 

Venäjän -.lisen sodan aikana ennusti, ettei tulisi kes

tämään kauaakaan ennenkuin saksa ja Venäjä olisivat 80-

cla:ssa keskenään..· SUOmen alue laajenee, Bel tia -vapautuu" 

olivat banen sanansa, jotD tammikuun 9 päiVäD& 1940 

aahkötin JI1n.1ateriölle. HUomautin sUloin samalla, että. 

Varsovassa b&Dastä saamani käsitys oli, että hJ.n oli 

\arkka huomioi tai Ja. 

sal..8IIl8rlck1sähkeessä kIlluvan keslkuun 23 päivältä 

tiedustelin JI1D1,at8rlölta. sodan Jul1stuksestamme Ja suh-

1öe1a~ Bnglantlin. I\m m1nulle kesäkuun 22 päivän U

lall.a kerrottiin ette. irapanin radiossa oli 1lmoltettu, 

et ta. saksa. SUOIII1 Ja.1' , a 01.1 vat alkane et sodan ve
D&1U _stuo, Ja .ttl. MlAal.&1aet leatoko •• t ~tt1 .. t 

**0'988 " solUIL saJtalUL auurlahettll,llle. DDraali 0 'f 1ft 

Ula .ta k7s71A bAn.t ta _teD as1aDlalta 011. lII.hta.-.asti 

all b&Den Berl1a1aU .. ...aaa .. laa maava _ähke ollut 

.,...l .... ti laacl1ttu, ulla h&D ._t .. l SW-Il sotu.rsalJt-

... JIa. a-aian Duaal.1 A. 'f 0 •• 8 C tr D .Johdolla 
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osa1l1stuVaD taiste1uun. Seuraavamt päi"fl.DI. 01i lIa1ld.ssa 

1ehdissä asia esitetty dten. etta. SUomikin 011 yhtynyt 

tedsteluun. D1p1oaaatt1lcunnan aaamat tiedot kAvi"fl.t samaan 

suuntaan. Italian asia1Dholtaje.. kreivi II A C C H 1 D E 

C E LL E R E kivi luonani esittlmässä ounentoivotuksensa 

tapahtuDaZl Johdosta. lt\m .i Jldta.B.n tietoja sodan julls

tultsestamme saapunut, rupesin epB.1lema.an asiaa - en ~lut 

~1rjIAn antaDUt 1ehdllle mitään lausuntoja asiasta - ja 

sähkötin Helsinkiin.. lIln1steriön · saksan 'V8.l. takunnan päämiehen 

lausuntoa koskeva sähke oli mennyt ristiin lähetystön säh

keen kamsa. Dm lehdet muual.takin sittemmin saivat oikeita 

tietOja asiasta, ei 1B.betystön ollut syytä siita. erikoisesti 

tiedoittaa. 

Suomessa o1lut ~apan1n lllhettlläs S U G 1 S H 1 '1' A 

on erUssB. antamassaan ha.astatte1uasa lausunut, että suoma

lAiset odottivat tilaisuutta. kastaakseen venä1Usten kavalan 

hyökkaykaen. SUaDa1ais18 on ainoastaan kol.m.e m1l.Joonaa. mutta 

he puolustivat itseään sankarUUsesti punaista anBljae. 'Vas

taan Ja ha1d&n urhotekonsa saavuttivat koko DIls11man tunnus

tuksen. He o1ivat pa.koitettuJa 1uovuttaJlllan JtarJalan, mutta 

he. odottiw:t hetkeä 1J'Odalaleen. saksan apu Ja osall1stmd ... 

aotaan tu1ee suuresti rohkaisemaan he1ta.. Ministeri S U G 1 -

S H 1 'r ~ lausui sJd,aDestäan 1iolvo't'llJ1aa ..uestystB. Suomalle. 

Ienraali A B A II. Joka on 'feDl.J&n 1appJIIAtOn V&8-

tu&ta.fa. Ja Joka •• Ilwokai v1'.U k oina 011 ollut Qvussa a

sioista, lausuu eraässä haastattelussa, ett.a Saksa voI antaa 

raskaan Iskun V8DäJl1le yb4essl suomea &rDBiJan k~s.a uha-
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tesaaan Lenlngradia. aan aataa aamalla tunnustuksen suo-

II8lle 1 t 1a a rearkable' act101l of P1Dland) • saitaa on 
-

hJ'Vin _1m1stunut sotaan. .euvosto-V8IlI.Jan on DlJ'tlSk1n otet-

taTa huomioon, ette. aUl& on palJon 'ftlstust&Jia 1tse 'Ve

Dl.1Illla. A B A x: 1 &nelee , että sota kaataa kaksi tai 

kalJae kuukautta. JaDen klaitykaell8& Jllllkaan Saksalla tulee 

oleman _naatysta. B&n lla&&, ettei bAn "kykene aall~an 

aitaan Japanin hAllituksen politiikasta". 
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Vens.l.ä1 et j oukot tal.a televat aLuksi hyvin, mutta 

ennen pitkää syntYI suunna tc .. n sekasorto. Ero, nylq1.5 en Ja 

NApoleonin aikuisen Venäjän "41i11ä. BOlshevismi, kapitaLismi 

kaisa rivalta . Luultavinta , että Saksa tois taiseks i panee 

~imaan sotilasdiktatuurin muuttamatta kovin paljon nykyistä 

sisäistä järje tys t ä . UUSien valtioiden muodo s t amisesta . 

Ol.en eräässä aikaisemmassa tiedoltukaessa aeloa'ta-

nut Mr. BOHLENt in käs i t~lI Ve.DI.Jan. auhtautumisesta suo-
1) 

JJli.nku1n ehkä muls tettanee oli hä.nen. luulonsa m.m. _en • 
ae. että vaikkakaan Venäjä ei silloin kats onut voivansa 

aJatella SUOIien valloitusta . sen suhtautuminen maahamme 

.aattoi helposti muuttua saksan kärsiessä tappion. 

lt\ltsuin BOHLEN t in eräänä päiVäDI. luokseni lounaal

le voidaksemme rauhassa kahden kesken ~ihtaa aJatuksia. 

BOBLm' in kAsitys oli. että v ...... 1lfset tulevat aLussa te-

1cemnn voimakasta vastarintaa. 8ill&. paraimmat Joukot l&.

heteta.8.n ensin tuleen. El ole kuitenkaan autettaviss8. 

1) Vertaa raport ti D:O 6. päivätty 26/2 1941 
---------------------------------,,------------------------:\~-------
JAKELUOHJE, 

. . ~~l+. .l:~~ .•. ............ 

................ .......... .......... ........ ....... ... .. ..... ....... ....... .. ................ l 

ua .,A ... 

" .... luohj.m.ll.j. : 

T.".IIlnen. 
T ... llln.n j. lIaIk.1 ........ ............ mlnl.terllllla. 
EI ulkomauduatukMn tledoltukaUn • 
EI ulkomauduatukaen, mutta ulkoaal.lnmlnlaterllln tIecIol

II*aIln. 
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etU!. Venäjällä ennen pitkää s'Jlltyy 5\lUIUl8.ton sekasorto. 

MOnella taholla huomattavissa oleva lUulo, etU Saksan 

hyökkäys Venäjää vast aan päättyisi niinkuin Napoleonin 

sotaretki , ja ettei s iis Venäjää sen alueen laajuuden 
~ 

vuoks i voisi voittaa, vaan Saksa joutuisi m1 ta suurimpiin 

vaikeuksiin , johtuu venäläisten olojen tuntemattomuudesta. 

Napoleonin aikuinen Venäjä muistutti nykyistä Kiinaa sii

nä, et ta sen joka inen osa saattoi elää omaa al.amu.nsä 

vaikka. pääkaupunld ja suuret osat maata olivat Joutuneet 

vihollisen ka.s iin. Heuvostosysteemin hei 1t 1t 0 kohta on 

siinä, että 1t a i k k i, ballinto, teollisuus y.m. on mah

dollis1.nman suuressa määrin k e s k i t e t t. y. sen, joka 

on pitemmän aikaa asunut Venäjällä, on wikea ~tää 

miten venäl.äiset vois ivat suoriutua. kun joukot peräytyvät 

ja pääkaupunkia on samaan aikaan evaltuoitava. K'Ulkuneuvot 

ovet sitäpaitsi raubankin aikana huonossa kunnos sa . BOBLm 

arveli, ettei Venäjä voisi missään tapauksessa pitää puo

liaan kuutta. viikkoa kauempaa. Lehtien tiedot siitä, ett.ä 

muodostettaisiin puolustus- ja hyökkäyslinja Jossain uralin 

vuoriston seuduilla, tuntuvat hl.nestä tantastisilta. sen

jllkeen kun Ukraina on menetetty, on järjestetyn, tehok

kaan 'ftstarinnan tekeminen vaikeata. 

Sekä 81IIItr1kltala1sessa lehdistössä, jo.ta U!.älll. 

eniI!ldD seuratsn, että ~pan1l.a1sis8a1t1n sanomalehdissä, 

on lausuttu olettamus, että Saksan tarkoitus on panna 

TOiaan kapiteJ.iam1 V8Dl.jlUla Ja antaa sille taa ri. Voi

_ta Uetyat! _11ötaA m1tu.n va:maa seka- a1ka1sw., 
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BOHLEN 8~oi suhtautuvans a epäileväs ti lo.mq>aanldn olettamuk

seen. Hän ei uskonut, että saksa tois taiseksi sen. ja 

Englannin Välis eIIl 80dan alk.ana ryhtyisi kovin syvälle käy

viin muutoksiin. Mitä ens lnn ä k j n kapi talismitn tulee, on 

sen. yht t äkkinen toteuttaminen 'Vaikeata, mikäli nimittäin 

halutaan olla vaikeuttamatta eltntarvetuotantoa. Venäläiset 

talonpojat eivä t myöskään - se oli BOHLEN'in käsitys-

ole niin tyytymättamiä nykyiseen järjes telmään kuin yleensä 

luullaa.n. .lina.k1n mikäli hän. oli keskust.ellessaan heidän 

kanssaan voinut saada selville ei heidän tyytymättömyytensä 

kohdis tunut niin paljon itse kolhoosijärjestelmään kuin 

hen tapaan, jolla kommunistista järjestelmää maaseudulla 

teutettiin, t.s. heitä nyljettiin. Jos saksalaiset virano

mai set koettavat välttää kohtuuttamuuksia, voi nykyinen jär-

3eatelmä w.ikeudetta toimia. Mitä 'tsaarin nimittämiseen tu

lee, on otetta_ huomioon, ett.ä Veul.jän kansalle on pa

rinkymmenen vuoden kuluessa toi totet tu, että ka1k.ld. sen 

onnettomuudet o_t lAhtöisin keisarivallasta. Voi näin ol

len helposti tapahtua, etu tsa.arin antaminen venäjälle 

DOstatt.aisi aaksalaisia w.staan eraitä V8estön osia, 30tka 

.amten tuaJdn ldinnittäisivt.t kovin suurta huOJll1ota siihen., 

kuka on ~takunnan toaiaala1liaena hallitsijana. BO~ 

piti aell'YUOksi _bäoll1seua. etta. aaksalaiset. toistaiseksi 

paD8vat T01maan sotilasdiktatuurin. H&n arwli. etU Ul-

1a1Den ap1öeem1 ol1ai mahdclllnen. parin vuoden ajan 1lman 

.tta ae hera.ttUa1 mYin auurta t.m,.attamyytta ... tön 
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kfmsa1.l1.auuksia, tulevat sakaala1set luultavasti JmlodostGaan 

-w.ltio!ta, jotka elMld n tosiasiallisesti ovat protektoraat

tlsuhteessa siihen.. Saksan ja näiden valtioiden VI.liset suh-

tee t tule va t muodos tUlll!l an ei ainoa staan sen DDlkaan , JII.i1dI. 

ulkonainen rakenne niille annetaan, vaan myöskin sen JIIIl

kaan, m1s sä määrin n.e saavat ala omaa elamaanss. oman m1e-

lensS. D1U.kaan. Se tehtS.vä, Jonka saksa a1nak in JII.i1dI.li 

nayttas. on ottanut suor! ttaakseen, on monessa suhteessa 

-w.1kBa Ja vaatii suur ta taitoa onnie tuakseen. Venäjän val

takuntaan kuuluvat kama1.1isuudet voivat suurestikin erota 

varsinaisista vens.ll11sis ta, mutta ovat luonteensa puolesta 

kuitenkin lihempl1nl1 venlUl11siä kuin saksal.aisia • 
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S\I01I1 pal alla 1;& ban'oia ta _1sta, joilla ei a1 'taI.D. suh

~ta sUn.. SUhteista __ tluItuon T1rall.la .. n edustajaan 

'l'bkloaaa. 

1(i1Dkn1 n era18 .. Jdrjee.a& n)kow1n1shrlöll. olen 

Uaolttaaut, on npanin apulaiaul.koa1n1aterl 0 II A S II 1 

aa1 tt&D7t, ettl. SUomi tUDllUS taisi an.tlukuon. Pa1 tai sekaaa 

.ta Italiaa OTat Tatikaai, Dpaaja, lJUar1, BUlgaria, D'O

atia. Sloftkia .ta saa sal-..ador sata_ et 8Ule tuDnua tukaen

M. ]IeuTOsto-VeDllJ& GIl 1I7O*1n Z&panin lamaa. .o),..,.· •• a_ 

PIOlueettoaaluaaop1.wme... t\umllstaDllt aen. PUOla on par1 

~tta 81tteD ~t 4. t. 0 t 0 tuDnuatuka •• a. 'fQk1oa-

_ o.1..Tat paola.n ". _nUukuon auurlah.ttUaat to1m1tU .... t 

oy. 1938 alk:edlD noottian _lhdon., Joe8a .0ntUu aaian

c.alaia __ la .. o.1..rt_ kDIuIulaatU ...... n lai1l18t.a!a .. -
1 

.. Ja __ 1 ~ .,DznIala... nl ti014_ Jtaealaiaill •• 

-..t Jd.1atIkiD _1.1.1018ta, Jota e1ct 01.. tua-

1) JIIWOlaa ..... 1De.1;D c. ___ 1; "n) h SUJ_naPet IIOOta18. 

"AKELUOHJE. 

.,.~.~:~ .... ..... ........ .... ... .. .. 

ua 1: A 4. 
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_"lI!Iet _tlukuotA, OTat lm.1teukin toa1 •• iall.1s.... Jht8J'

desa&. aan kans.a. 1(1111& .i aiDoa.taan ole aDtIUltuosaa 

konaul. ja. jotka ennen nl tion i ts Cl.is .kai tul_.1.s ta to1lD1-

ftt siella. .aen O'ftt De s.njalkeeDk1,n rdmittlllleet .inne 

koDaul.ja ja .. ane.t niille .antlukuon hal11tukBan hJTIkay

aisan. Olen hank:k:1Jw:t 1tsell.ni taBU yka1ty1skohta1sat ti.

Ilot. antlukuon '!ok:108sa 01 •• & aabuaa.d1n R.1Dk1agiatA ai

IIllA urten .aamien tietojen JllUkaan 011. _ntAuIDlon 1heDl.1-

• .. 1 tulemis.n jll.ke.n nbaitett.y sinne seuraa'ftt koDaul11ö. 

D8l.annin hell1tua oa Il1a1tt&lQ't pllkonaullt Harb1D11n Ja 

IIIkd"ni1A, PohJoia-.-rikan lhqnallat pl'konaullll ~ea.111l 

Ja lmuaUn Rarb1A111l, Belg1a koll8Qllll Rarb1ll11n Ja RaJaak. 

lmDsullt Jlarb1D11n J. lI1kd_l1n. L1.ttualla 011 .röakin ni-
1) 

aUetty lrmIal.ll RarblJl1.J.a. 'fanakalla. RUotsilla Ja useilla 

_11la ma1lla on edall.e.Dk1n enti •• t konsul1nsa Jantlukuo .... 

Suo •• 1La e1 ole alnkllnla1.ia au~ 

t • 1 t a u u t • • n ... 1 t 1 0 0 11. Da1reJl1n.. Jo ••• 

..t111 on koJmll1, e1 katsota 8l1l.I. mulu'fUl antAWmohon • 

.Ula .e a1Ja1~. alue.tla. Joka on TUOkrattu J'apan1l1e 

50 wodeka1. tra.1aIat l1li1111; _lUot, Jotka ehat 01. twl

_taueet alltlulmota, J1,lap1ta .... t JmitaDk1n tate. Jbteytta 

a1lr·,.,atan Yir .... 1ate. a.-... L1aIttlkGÖIl, 

_ ftOdaat. 1935 alJraen D_a1I1'f1.l1e_ Plostl111l1.o1lin ... 

t •• t 0 118 •• , J. a. poatt.arke1ll1 Wl'Ut.ttuJa 

O'-'·.D __ .. bSlddall •• 

l' .-n. _ .rOalD u.DIMtt. _tt.te • .Ja 1lUaiaa 
Jr..aullea 111.--' 
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JlliD1uc U'U& JmU\ud.a earaerkb1&, jotka 080".

'Yat aiU aao~J. ftl tiot 0'YII1; DbiMet 'Y014aka •• 1l ka1kaa

sa hlljaisuudeaaa w.l.'Yoa .tuJaaD. ml11e t&rkelaa& kauka1sla

aa _188& 1lJIaIl .tta kot1Jlaaa. auur1 71e1aCS ailta paljoeua • 

tiaUl.. PohJo1a-ae1'1Jcall 1h4~_Ua1n 'fokio •• a al.... auurl&

hettUu .... taa •• JdlClkohta1a.U. lc&Jmdlla ....... tlumon 

.. ,'" ",-hs!1l .uurUh_ UlUd_ k&JIl1ie1h1ll baIl_ lUOD&aa. 

peruatellell alta .11lA, etu. baIl Oll 41pl~_t1.kuDDall ftIl

å1Il... Ja ka7tt&l. tallMa. k&JIl'1ko1't"a, jo... Oll a1.D1ttu 

aiaoas\aaa. ~ 1öDII. MhU,ftDS&. KrUt 'Ylrtatonr1ll1, B111l-. 

ku1Il Bel.g1c auurllhettUaa, _.taa ... ' II&1d_ auurlahettUU,,\ 

a.a. ldr JIt iai1ll, Jol8.a DI8I. u.oUta 'YIIt saapua.MIl8a '!oIdoon. 

_ta p.rust.Uaaa. aUla. etta Jdr.1ee.eea. ft..taaa1D.ea Oll 

,,~ -.ara. kohteliaisuutta", a1h11l ulapma1a.t ka teont 

olen.a wlkapUt& D11ta kob.1iaaa., Jotka blUle ldrJoitta

'Yat. 'fodliLlisea.a .JJD& 011. luoIlll0111 ... " s.. a1IIkA Bel.s1 .. 

auurl&battllla karraa aiAuU. .aorUlll .al101ld.a, _u. _lgl

alla o. .UU1'~a 1ial.oUllliLlla1. .tuJa nuka1..... 14aeaa. K

rut 'Yil'ka'Yel.Jea1 ka1tu..t oUua&all auhtelaa. kJ.lAllu ••• 

alullA 81l1I1'~tlU'bb ~1lcortteJat ,tol .. a bl14a1l 'Y1r

Jca-u_ ..... 1 ale _1a1ttu. SQIlt .. t lIaUotaaa t&llCS1ll ep&

rtra1.11a1ka1. loiaattakCSGa. n_ taW.Uu& aotU .... 1-.1 •• t 

- a1ald.A __ t 1Ia1.au. - 711&pl_.t ~ld.a auhte1ta q.. 

.,.p. ... a ca1nUa aaarlahet,..taJ- aoW .... l-.1e1l111l. _U ltaeea1 '111 .. , .... 1ö1Ja Ulla. Wl.le.8&al 

....... oppi.ta a-.a1Jnall.. oa-t.a .... lata __ "al"" 
_tl1IImoa VIrI'I' ... aavlJUl8t tllUa.. ........ t... _ 
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balll~_ auur-lI11.ttUUD UJlDe aeapuas •• 01.1 _ettelJlli 

.... eDldI. .11a w.stannut hI.I1en .'ml]- tul,0D8. Jalke .. 

lIh.ttlll11D 111...... .1np] 1. hmJdllSkohta1aestl JU ...... tn k&1nt1kontl11l

kaaa. sen,jalkeell lam arraa 1apaain mla--'- .abU •• 4Gör1 10 

pU 'fI.ll1s Ula apulaian1 Jrcw1n1s terl 0 H .A S H 1 Jl lUOlIA .1 

lI1nulla lI1ele.tan1 ellAl oll.ut JalUta ke1DOa ku1n tU&U 

Ka)'Jlt1kartte". Jo18.. ei nrka-aa_aai oll.ut -.1n1ttu. 

Ja Jotka kL'fiD h.aldlOkohta!se.tl Jlttl.I .. & Ulbaaaa4lSGre1l.

!e. Jotka ~ISsJdn hSLltUlSkohta13e.tl .. tas1ftt lr;I.Jat11n1. 

Luulen taten tate tayttane .. l ne kohtel.l.1I11ll1den ftat.~

.... Jolt. SUODn tI.Ill.l oleftlta ecluatajalta 'W014aaJl ft.a-

101.. Buotnn Ja 'faIl8kaJl lIhcrtt1lllt ei.t ole II1ll.obkau 

Joutuneet lOel .. een kosketukseen aab .... clGlSr1en kau •• , Jo

.. ba1UI .s. liene ep&rtrall1a1akaaJl auhtel ta belh11l. 

1I1lnku1A .4elllOl.TUt. .elDetukae.ta kaJ l1ai ei 

.nr'U ••• s.... Ja1a1tta.latl koDaul.1a IIIIltlukuohOJl .11-
"Ik!1p .. ~ ..... _t8l. .en 1 •• n&i8J7ttl ole tunmulte~ 

m. UeUn, etta nc.alalae. JDma1Uoaaullnk1n a1alttla1atl-

1. __ tta1ala della 
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TOK.IO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ Sal.ins. 

KIRJELMÄ " :0 5-27 - 94.. 

'J.'g.k1o .SSA 15 P :NÄ hei na KUUTA 19 4l. 

VIITTAUS: N 

/ .1/J1 -V' 

VI 

KUUTA 19 _ P:TTY " :0 

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

Ulltoaaial.DIl1n1ster1 ö LLE 

ASIA: Re.portt1 n:o 27: 

TL 18 : A ... 

Brl.s SUomea koskeY. 

eD§l!ntilednen lau~nto. 

'fIaAJl ohella l.I.hetystö kunnio1 ttaen toimi taa 

II1m.terUU1e 7 kappaletta tal1e päiYllle päiYl.ttyt. 

raporttiansa n:o 27. 

II1m.teri : 



...... .. ...... . ..... ,,-... O .. x .. I. .. O ............... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen • 

RAPORTTI n : 0 ·.····21 • 
.. h. .. D& ..... kuuta 19.4l., . f-tJ :;'fi' t., \ 

1'2. l{ f 

......... .. 'IOIt1o .... s s a .. 1.5.. p : nä 

Asia: ............... a-e ....... D .U ••......... .... 

• 

KIIIlaDDiJl nu:r1.1he~,..~0Il ·Ue401 tuksi .. a" 01.1 JIDU

tuda pUna aittea. aeura&ft koha: 

"QJl 01 ...... C'eh4Jka1&. Sotka Oftt pCUlpia ku1Il 

r1kokaet. Oll o1_a.. ~o.Idll ,joltain erehclJ'ka1&. ,fotIDt. 

b.latarla ~1 &Iltaa uUekal. H1atoria Y01 puhua ,..~

U •• U (~ apeak ldIlcU.,., sao-ata. ,j0Dka saIt-. euill 

.tatU pWau. ,ja ,joDka •• aitt_ GIl 1.~ (puh) 

"._,jaa .... taan" • 

.. AKELUOH.lE I .. • .. uofVemaIl .... : 

••• • .... ...... . .. m . ........... . .. '--1!!!J.U,!I!I.~ ............. . 

•.••............ .... _-.-............................ _ ............................... __ .......... . ·.,." 
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TOKIO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJEL M Ä " :0 540- 96• 

Tokio SSA 24>:NÄ he 1 llA 

VIITTAUS : 

P NÅ KUUTA 19 P :TTY 

V IITTAUS: D .U .M . 

ASI A: Raportti n:o 28: 

~apanin suhtautumisesta 

SaDan Ja VellAjlln 

~iseen sotaan. 

KUUT A 

n:o 

19 

SalaInen. 

N 

ulkoa siainmini5 teri Ö LLE 

TlmAn ohella lähetystö kunnioittaen toimittaa 

JI1nisterlölle 7 kappaletta tälle päivälle päivättyt. 

raporttiansa n;o 28 • 

TL 19 : A 4. 
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'!' O .. X . .I 0. _SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... a8. 
'l'oldo ... ssa .. 22.. p: nä be.1Dl. ... kuuta 1941. 

As i a : ......... l:.PaD1n .$t.alJ.t.um1~e,.~" . 1/, ~ 

... sana .... J.... ..JI&.1I1l ...... Ul.1aeen 

.....• . Q1ia.u • .... 

Udnell aiel.1plde .ta a_~ehdet Oftt lle8ll8& 

aakauaiapU-qll1d&. lIII1tta on ole.... poikkeukalald.n. 

J".pUL1 GIl ~\twm\ pi1j.lmlln ftD&laiat& orlentolh1data 

ftlU .... \UIIbI. ul!opoll1tUaten p! .... rl ... & to\eu\'*-1aekal. 

TeDl.JI.n Joutue .. a auuriin ft1keukslin on -.hdolli.ta, et1i& 

J"epani k!{tt&a t,1laiauutta lq!Ik!een 1a al.lula aoda &11i& 

.. tae, .. tta ae a1 pl. 811i& ul..kot>ol1\U~a. nralD1li-

J"apanin .-nome1 ehdistO on lleansl kataoen aakaalaia

J8U~1at.&. se, nUnJm," auurl lleiaöldn, auhtautuu 1Q"01i&

II1eliaeat.1 Saksaan tIIIan taiatel.usa. Ten&JII .. ataan. 011&1 

Jal1teK1n erehdJII luull., etu. UllA IQ"OUmiellalJll n_n1al 

.. l~ rihuLiellslJ1ieDA nnalUsl& ftaUm. Ptin'ftatoin koet

'-Y.t lahdet 1I8e1l1 DOUdatta. puolueettOlllDUU., J. ni1&. 

'901 luk.. ma..~1a. Ja la_ntoJa, Jolta tuekSn oll.al 

~taJmt. a1n on eri tUSnJdn ., Il. J. pan 'f i • • • 

a Il 4 .1. ei T • r t i a • rt 111 laita. .bDt1i&1n kienel..i leh

u.... ..rlinlaU. l&heteUl 1IIlUDea, ~oa .. _ildttl1n .... -

.JAKELUOH.JE. 

.... ~~~~ .... ...... . 

" .... Iuohj.mall.ja: 

T .... lllnen. 
Ta ... lI ... n ja lIall<Il .... .................. mlnl.tarillll •• 
EI utkomuedu.tu,,- tledoltul<llln. 
EI ulkomuedu"'--, multe ulkoulelnminllterllln tIecIol. 

luUlin. 
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la1Hl ta Tlralllaelta taholta 1lJmltetun, ettel Sllkaan .0-

tUujohdon tarkoltukaeua ole aluelden ..utaam1nen, ftan ve

Dl.jan armeijan tuhoainen. J\llka1sUa.aau. uu.tlSeD. lehti .a

noo 1llIIoltukaen Johtuneen aukuaata ftnll.l.1sestl. natuatukae.

ta, joka on T11ft8tyttl.nyt aaksalaisten jOukkojen ete_lli.tl.. 

"liiti. 1lmoltukaeen ltseenal. tule.e.", 11.u. .e, "on luoJmOlll

s .. tl alkaelllnen totuus sodankl.JDD,1a sl., ettl. koetetaan tu

hota .. atustajan &r'JIelja. Tl.ta MnettelJl. oTat kaikkl sota

paaJ.liköt ltlBOXSBSTI. POCR' 11n astl DOuaattautet, 

la on epall.ematta s... tarkoltuaperI." • ftl.lals1a 1ftlllsla 
1) 

huOllButuk8ia on lehdesal. ollut e.nnenk1n. KUTia aalcsalaisel-

ta ja ,enlll.1seltl. r1ntamalta on lahdessl. Jotenkin ta.apuo-

118esti. 

Vaiklcakin lehtl on ollut ftllD1s pai_ ttaaan SUo

-.sn 1l.het7stön aelltJksll. - aUDI. Julkaiatiin m.m. kokoual

.uude •• aan JI1n1aterlön ll.hetta.ma laaja selostua venaJan suh

tau~e.ta SUOIIBe.n rauhanteon Jl.lkeen - emme _kaan ole 

'WIJ.ttJJleet lehden tIlDI.ntapa1allta T11sa.~lu1l.ta. vahan eDDeD 

aodaD alkua kierteli ulko-.ala18e... .anoaalehd!stöasl. paatoi

aittaJa BBKOR ~tattelu, JOS8& lausuttiin, ettei SUOmi tu

le tekemiin Ilitu.n Jamn1atonta. suc.. joutues.a .ot&azt oli 

1e!Mle .. a eraa "p1kku-uuUDea", Jo .. a •• 0t1'tin, etta suomi 

on rptJ'D7t .otaan Ve_Jaa ft .... an Taikka .e 1lao1 ttl, et

tel .e tee aitaan lDmD1aton1ia. Paitai tata huaIa .... ta 

cIMa ..utta to1De'*1u tapaus. I.&bIItJ8tcs lahetU lebå1l.l.e 

U'Jb __ • _tel s-1 ollut jullstuut .otaa VeDl.J&lla. III1t-

1) !lpploltta.. .'Jmee Mrika... aa1 n.u.. aUta oaabee. 
~ ~.t1. 
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ta lIa taoi oltrftDlS. a04aaa. a.. kua a. niiden u.~tuaten 

noksi. joihin VeDl.j& n.atalauaeiata huolimatta 011 17htJD,Tt 

me1 t& .ataan. selitys julkaistUn The ~. p • n .. n d 

Å d ... e r 10 i a e r t in nakyftlla paikall. j.. haM'ennetull. 

tekstill&. pari päiTIA myöhemmin lehde8a& toisen "'lan yh

te~ead ahumennen huoiIautetti1n. etU suomi on 1111101tta

DUt ol.e~8Ilsa 80tat1lass. VeDl.jan kaDaa. ,,_iltka suomen 1&

hoetystö Tokiusaa aanoo. ette1 se ole jullatSlut sotaa . 

lIateoo ol .... 8D8a .odaaa.". 

Kita ec1elllDa1n1 ttuih1n huoJIau1ouksl1n tulee. O'ft1o 

ne lwltaastl a1jotut lelkinlaakuJt.s1. BUroppalalnen ja ja

panilainen kl.a1t18 eroa. hy'I'in suur.ati tola1staan. Ulkoaa

lainen .a11ntn ftl'JIIlaa1d.n tu.ll& usein ta ... alla. jota j.pa

nilaiset p1taT&t sopimattoman.. JapanilaIsta. lelkinlaeku on 

taaaen: _1&ta JIIOZIa8t1 11e'l'1mm1n sanoen tahd1~nta. TAata 

'I'01taIs11n antaa IIOnia eaiDl'tt1tej&. TUntuu j08kua _lk.in 

ailta nIInkuin lehden toimittaj1en joukoss.. 01181 aeka sak

... etta Bnglann1n 1810& ... 1&, jotka kuJdn s .. a ..... t kirjo.1 1010 .... 

aita baluaut. '!'I.lla!nen. ldeltl.llll.tta h1eDan omituinen to.1-

m1tuatapa, ... 01 johtua. aUt&k1n. .tta lehde lukijakuntaan 

Jamluu ruD8a .. t1 eDSlantilelsla ja u.r1kk&1a.1e1a. joten 

~1a1tua koettaa DOU4att&a puolueettomuutta. a.asta puol.a

taD1 luule n lDU. Dk1D. a71d_ ole~ aJft..alll.. ~ .. pall1n 

_111 tlaDen nral.l1MD. politiikka on a1nak1n ~1ata.1.ek.l 

.e, ~ta ~paD1D oa DOUdatettaw puolueetto.uutta. MOnella 

tebone KU"opU.. - ~. .CIIIlt1n suc.e.... - -.1l&1la , ollut 

.sa ebk& 'I'H,ll.k1a ftllaU .. ole. luulo. .tt& laput 81Doaa-

~ 
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ta&n odot1ia1ai .op1w.a utkel. "tOidKaleen h7ölt1Lta venaJU 

.... taan, e1 ole oikea eikl. nato todelliauutta. Z.paIl1 

k.tsoo painw.stoin. etta aan ulkopoliti1bll. on muita tar

keDlpia pUllllaria. 

~an11a1sten nykyinen puolueettomuus ei .ina ole 

JkB lnomaan Tiralllsta la.atu.. 'l"Unnustan .uoraan, etta m1na

ldn, Jolle Zapanln et81Us.een suuntaan kohdistuTa ulkopoli

tiikka ei ale m.1kU.n uutuua, olen Josku. M .... tynyt .en 

pinta puolis en .uhtautum1s en Johdosta., Jota monet Jkal tT1set 

oaott.Tat &110& JattUUata1atelu. kohtaan. .rota n710 

sao en: J. VenaJan TU111a. Sehan kui te Dk1n loppujen 

koskee Zapan1. itaeu.nk1n. Niln uakouattomalta kuin 8e 

tuuldn, on .a1anlai ta se, etta J'leisen m1elipi teen .&k.sa

l.aiaJ'B'taT11iana ilm_1 Jkalm1elisempana ennen .&kBalals

~Ua1sta sot.a kuin n,t. TImA Johtuu epl.l1emätta 8iltl., 

etta Tit.8 .ikoina on totuttu pitama&n Tenall.isy&taTl.lliatl. 

orientoitumista .uotaTana Ja "f&lttamattnman akln, Jott. npa

n1 "tOi8i toteutta. ne pl'mllr~t, Jotka se on aaettanut 

1tsellee.n. Sellaiset VeDl.Jl.lle Tihamlel1set henkilöt niin

kuin karaali A R .A. K 1 o ... t olleet _111. kaikkea _lku

tua ta Ja. niinkuin a.nnea: olen _ininnut. kokonaan eria te-
, 1) 

t,..lJd.n .. ema.... S&bala1a-ftllAlainen sota. on luonut ko-

koDa.n QIlde Ulanteen. JaIta J&lIDtta.. Zapanin uudeataan 

\u'k1a~_ 1Ilkopol1tl1k"-". seka_ h70kk1.,a Yu&JU 

Maa .1 -.zIa""_ lIml81la _lJattua .... ltai.81l. 'MIloll. 

ollut ar1kDia.. tenwtullut. 
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liiti. npanin 8Oi~an VeDl.ju. w.at&an tulee, olen 

.deU.eDldn .eaall.a k_na11 a kuin .UOJII!l1a1.-ftDl.lUsen sodan 

aikana. Tos olot Venajllll. 8l0do.tuftt .ena bike 1 , et1öl. 

.Japani helpolla Ja naratta -.oi saade. onnea, on mahdol

lista, että se tulee kl.yttl.mU.n tlla1auutta hTfl,kae.n. 'fI.

ml. eI kuitenkaan ole sen ulkopolitiikan nr.lnainen pllmAl

ra, w.an p71"kl1 se enai .ijas.a ..... an baltuunaa et81l.1-

• ••• 1. suunnassa oleTia, sille tl.rke1atl. raaka-aineista rik

kai ta seutuja tai alD8ldn IIDlOdQstuaan ItI. AIlsian suuren 

etupi1rin, Johon JIIl"ÖBkin DI.DII. alueet aisa.ltyYat. 
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TOKIO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ t1f:;;Z: KIRJELM Ä n :o 568 - 99. 

ToJs;lo S SA 4 P :NÄ 

VIITTAUS: 

PNÅ KUUTA 19 

VIITTAUS: D .U .M . 

ASIA: Raportti 11.:0 29: 

llanUukuo. 

elo 

P:TTY 

KUUTA 19 

" :0 

41 . I '1 ' 
II' Y I 

N f 

19 ..... . 

tnkoasiai nm1n1s terl ö LLE 

'l'II.män ohella lähetystö kUIl.Il.loittaen toimittaa 

Ministeriölle 7 kappaletta tälle päiTälle päi~ättYä 

raporttiansa 11.:0 29-

lI1n1s te li : 

TL 1D : A 4. 
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. '1' .. OJt . 1 ... 0 ... .._ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. . .. __ . 
RAPORTTI n: 0 .. .. ~9· 

Tokio .... ssa .... 4. ... p: nä .. OC9 ....... kuuta 19 .4I .. • tJ. t ~, 

A'ia , _Iihkw>. .............. ... .... ...... .... 1'1.. '~( 
("'/., 

VaU10n aoc1oa~um1nen 18 aaakunnuk. Hallinto. 

BJl1ch-ho-hui Jbdiatp korTea puuttUUJl ecm.kwID&n. tJl,ko

~a1aMll ezMrr1tor1_110a.~_ .,1 ole. aataloua. 

'l'ao1l1auua. 1\lOrUeol.liauua. Olojen kehitla lt&eDl.1auden 

a1lama. V1enti ja tuonti. Kanaanai rta tp. 

lt\m SUOIII1 1l)1;t8mm1n on tunnustanut JIlntlukuon. 

ole~ ..,ytä antaa eraita uutta ~t1ota koakeTla tietoja. 

_tlukuo peruatettl1n T.1931. sen alue e.1 ollut 

alkuaan Jhta auur1 kuin n)'kJUn. T&aIl .Uhen l11ttp ~

tel.len JhI uaeamp1a _almntia. va.ta T. 1939 a&1 ae DJX:l1-

... laajuuteua. 

IIIDtlukuon ftkUuIcu 011 T. 193].. J:olloin ae perua

tett11a. jO,OOO.ooo. _tta on ae nzt nouaaut 40,000,000. 

Bal11D11Ollbe .. a .uh~aa QD n1 tio Jaettu 18 .. kuntaan Ja 

BJlhlk1 ncSIl Jnmne lUapl1r11n. aakwltajako paruatuu WDho1h1n. 

h1atoriall.1al1n aJ1la1a, miata _aaldn Johtuu, etta ~1Ilaa 

ftlllM1e. er1 .-JnmnS •• a h7T1n auureatl. suurs.-aaa t rengt1ell 

·-InmM... QD uuldlaU. 711 9 1/2 1111..100.. kII1l .1ta ... to1D 

""KELUOH"E, " .... luohj.m.lI.j.: 

.... ............... .. ~.u. ........ ' ......... ................ . T .... lllnen. 
T ..... I ...... j. 1 ....... ...................... mlnl.t.~IIIII •• 
EI ulkomauduatu ...... tledoltukalln. 
EI ulkomllMduatuk ..... mutta ulkoaol.lnminl.t.rllln tledol-

tuUlln. _.,.4. 
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Be1bon ll88kunnaaaa .1 n11da lukwaU.rf. 01. tl,7ttl, 73,000. 

_tlulcuo on k.lsar1lDmta, Joaea lce1aarl p.ruatue

lain .a:lraia.stl IcI.7\Uä ~_.npan.Taa, tuomio- ,ta la1naa&Un

taw.l'taa. Diaarilla on s..,ln o1keue ,tuliataa .ota. tehdl. 

rauha Ja aolm1a sop1lllWtsla Tie.ra1den w.1tiolde lc.aJaaa. HIll 

on aeltl. armelJan etta. lainaton korkel n pUl.llk1cö. Illan _1-

l1t8-.1 .... a awetant hl.nta D... Jk81t71na. D8UW.to (pri"7 

00WlCi1), lalda.Uta.... naUTa. to Ja w.ltloneuTOato. Yksi tylnen 

D8u'YOato on korkein kelsarla DeU'YOT& lalto., ,ta lau.uu s. 

aJatuks.naa ballltBlJan aita pYJUessa ka1k1ata b&nen rat

lIaiataT1etaan ulolsta. LakiaaUtAT8. neuTO.to laatU lakeja 

Ja TaJ.t1on tulo- Ja _noanion. s. on o1k8u.tettu telcemll.n 

ehdotuksla w.1tiODeUTOatol1. Ja Tol lts. ottaa .staan 

s111. Jattaa1a .81 tJka 11.. Tal ti0D8UT08 to Johtaa aan ball1n

toa. paamin1at4rl11a on .rittl.1n tarua .... , Ja DlUt ai

D1aterlt ont o1Iceastaan haDen apulals1aan • 

IImtlukuoll. aiTe .r1kolna. laltos on n.a. Hs1ah

bo-hui (Qoncor41a) orpn1eatio. s. p.rua.t.ttl1n a.1ta.JIII.Il 

wotta aitten Ja kuuluu siihen lQitJI.I.Jl 3,000 pa1kall1st.a 

Jbd1atJ8u., .folclea JIl1ie 1na. Jasenluku on 1,080.,000 haakea. 

1Ilcl1at,u.n tehu.YI.DI. on .... ..1 ttaa .Ia aelittaa ball1tult

s. MIltoa Ja ter.koltuaperla kaa.all. Ja bUaa tahtoa .Ia 

tol~la IlallUakeelle. 12a4fat __ el.la Oll koko ftl.t1ota 

_hn'n eri • __ tl8 ,ta IDmtla ktWUtaftt kDbaka.". 
~ol_ IarU1l1iaUl kDDtUeDa.1Dl. fI178- Ja laDkUUIl .,ka-
ldUIl ~''*'nc1a ... koto ~tlota ktWlttaft koatereua1, ,jon-

a bi ldd eIIlo ..... t "~UD lAkl ..... u..ue .... 1iol1 •• 
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IoDrerena1n laUlA'Ull8t tol~et TOldaan Jll7öakln ... ltloneu

TOston auostwaukaella jl.ttu. auoraan a111e nraatolle, ,1ota 

aala lL.1nna koakee. lhd1stykllen kont'erenaalt kor ..... t tat.n 

t&nllaan eduakuntaa. lhdiat7b- jaaeneul otetaan jokalnen 

h"am&lnelnen kaD8alainen, joDka 't8l.1taemiata "fIhinta.1n 3 

yhdistyksen jaseuta kannattaa. 

mJttaeal.a1aten ext8rrltoriaallo1Dll8 on lakannut ao

p1muksm kautta, Jonka Japani 5 pl.1"f&D1. marraskuuta 1937 

aolmi IlaDtlukuon kana aa. 'l.'Iaaa aop1mukaeaaa Japani antoi 

auo8tumukaeua siihen, nta j.panilaiaet Oftt s1klll.1aten 

k1en ja 1III.1'I.yaun alals1a, mutta .ttel sen 

aaettaa ep&a4ulliaempaan aa_an kuin ..uta ulkomaalaisla. 

DUrrltorlaallo1D.uden 1akkauttaa1.nen japanilalal1n nahden 

tatan nl.kuttaDU' .en loppllll1aen .adh1Dk1n D&bden. 

I8lUiUl pUel1nkelnona on maanT1lje1ya. 1I01n 80 ~ 

"a'Ostl. ... aUta elatukaeua. Dnen uud._ w.1tion perua

Mm1B~ e1W1t _anTlljelljat ...... t a1~ tukea 'ftlltlo'ftll

l.an puolelta.. 'fOla1aan .ata.n taiatelent aot&pll.lliköt D71-

kiWlt Sa r11.tlY&t ~oDp01ka1.WI .. toa tarpelttena. mukaan 

altaa.a •• talouatuotteiata 0II1Ue, • .,......,. tai _h_mBn &1"

-wot\adlla •• tele1l1UD. T. 1911 011 I11Dan hallitus lakkaut

taa, .11un asti ••••• -U .. p.ikoin n.lllDDeen .aaor

,ja4en. JIJkJI&D oa ftlt10n tot.ata koetettu Jatla.U'A& •• -

Mloalllll1la1ia oeuualmDtal,l1ket'l.. !ILlla1al. on_kunti. on 

lQkJUIl 153. BrD1..at .aMlouataottee' 0.' kaollUS 

(_lada .a1.aftttaTa kuT11. a1a a1 , ll1r.al .t. _hDlL. su.ar1n .e. allata .,..... __ • ...... la)aD1in ja Ki1uu 
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nadian kuiteDk1n joDlDm ftrran oolll1&la Ja aai .. la, ][on

aan hlr .. U. VehDll ei rl1 ta _eat ön oa1ka1 tarpelkal, jotea 

maahan on ~altta1n tuotaya Y1ljaa. ~ln Y1~ta~ra 

on aoljapant. .101 ta nedU.n. Dropaan, 

paitai aoiJapapuja Y1edU.n .aau Dl7a&kln aoijakalr:kuja Ja 

aoljaölJya. JIlina maatalouden ala _ 

_ 1nlttalmon ~pu, pertllaölJy Ja .eaaa.t~t. • 

antlur1an teolliauuden kell1tya alko 1 .. ata lIaDk1n

gin aop1Jauksan jalkaen y.ltl),O. ~ollo1n Bewtlang'1n aat ... 

ayattlln kaupalle. Japanin ~a ninan Yall.nen aota 1894-95 

• ..,,1nku1n Japanin Ja "eDLJan ..allne 

lI.heiaamplln koaketukaean muiden maiden kanaaa ja ediat.ln.t. 

taten oaal.taan teolllwuden kehltysta. Teolliauua aaolnkuln 

_atalouakin klralT.lt kuitenkin al1tuisiata alaalalata ao

cU8ta ja D1i8ta JabtUT1ata ralIalllaiata w.ikaulcalata. )(8a 

oli tulY1llaan erllalda &r"fOttOlll1a aetalel tI.. Yaata uuden 

_ltlon JIIIlOdoatam1uen 101 teolliauudel.lekJ.n .. ecJellytykae~, 

~o1ta .. '-rY1tai "fOldakAeen rauhaa.. tylSakeD.D8lla. ~41a

tlakaeen teolllauuden kahityata on ~1tl0 aaein ottanut 

alotteen teolllauualal toka len peruatud.aeen antaen 1 Me o.an 

'-1 Jc.kua ka.1bnkin tarY1ttaYan pl.ICIU'n. Voidaankin amoa. 

etU aan tlo111auua on auurekal 08 .. 1 ~t1OD kontrollol

-. Bl.lA1al. teollla1lWllaltokala on ~ 26 Ja on 

a11dea ~un pia- 1.600.000.000 ,.aa'la (pan .,.a). 

- '-lllnulAltobet trGak.ll1lele.t ftlt10n tarkan kan-

. talUn alaSalDa. • 01...... Jb1tpakohtalaia .a&d.Jb1& 

JdU.. -eItbildla allrro.ta:. "101'-. SeDa1a •• ta r"~i 
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aan 'W'Uorl teollisuus pU.1 alkuun •• ta .enjUDen 

10m Venäjän rakentama rautat 1e Sipe rlan b.al.ld 'r1JD- nl ta

meren ramrlkolle 011 w.l.m1atunut. VenaJl. haDkki itselleen 

Kl1nalta oikeuden kl.yttu h~aeen aiellJ. olena rikkaita 

lculta-. rauta- Ja kiT1h1111kaiTOks1a. VenB.lU.-japanila18en .0-

dan J&.llIBen T. 1905 .11rtp .... t IIOMt nI.1stl. ka1TOks1ata Ja

panin hal.tuun. V. 1937 perustett.11n I18nt'ukuosaa yhtiö teol

llaumen keh1ttlm1atl. _rten ()llanohur1a Induatr1al Deftlop

meDt eorporatlon) 450,000.000 yuan'1n p&AaIIIal.la. josta Tlll

tiolle kuuluu puolet. JlULtlukuon kai"t'Obet O'ftt rikkaita. IU

T1h11ltB. arnoidaan oleT8IL 8UUDn1l18en ~O.OOO JD1ljocmaa ton

Dia. DltakaiTOksien lOO"'J'I. Gn 90. S1t1.paitai on .lel11. 

.1nkk1I.. l71j7l., _sneaiUll1a Ja alum1n1um1a. Vah'ft8tl ölJy

pito1s~ ldT1h1llta (011 ahale) arnoldaan oleTan noin 

7,000 miljoonaa tonnia. 

Seuraavat tllastol11aet tiedot ovat omiaan oaotta-

maan uudessa 'f8l..tiosaa .e perustamisen jlUk:een tapahtumltta 

DOp88A ed1atyaU ka1lc1l.l.a aloUla. -.n.tlukuohon muuttaneiden 

ty&lda.'-n 1ulcum11.rI. on TUO.ittain kaaTanut. _ahu DD1utti 

ea1m. T.1939 - T11meiJal 'YU'lsl, jolta olen Toinut .aada ti

laatoll1s1a tIetoja - 853,000 t7a.1eata. pankei •• a oleTien 

.... tOJen .url Gn aUm1al.l.lsesti nlO\1 .. u.t, Ja oli 8e T. 

1.939 7Jrt;eeul 1,815,000,000 JQ&Dia. La1Doja 1011 aaana won

_ ~ty 2,398.000,000 7&1l1a:, JL1k& alIIIIDa 1011 kaDl ker

Ua .. a:r:~1 ku1Ja e4ål1.aed ftOnn&. ~u.doiw1nMl11.at.n 

1111D~cU.a t,.a en 1 uIrJawI..,.. Gli 145 Ja 011 Dli .. a jlLau1lL 

1,345,000. JlUdaa JldldMn pii.. oli ',930 .uj~ ja 
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lainoj en lIILI.rt1 60 ,064,,000 JU.D.ia • vuoma 1932 011 Wl,a1-

ala )11d1atJks1a alDoaataan 13 ja 011 nllaaa 15,000 J ...... 

ta. '!e1dc ja .Utojen kUDDOUap1toon .1& ralteataa1aeen k&y. 

teUAn 'WUOe1.ttaln yhä 8U1lrSlpla Jll,l.rl.rahoja. JI1t8a pa1.301l 

uudena _1.t.10saa on tehty lDllkwunnojen paran~aeka1 k&y 

1lm1 aeuraaT1$ta tllaetot1.401ata. VUQnua 1932 k&J'ett11D 

paikal11sten teiden rekeDtami.ec 3a lmnDOaaap1toon 75.000 

JUADia, ftOlUl& 1939 402,751 yuania. lUODD& 1932 k&ytatU1D 

.Uto1.h1Jl 56.400 ja T. 1939 1,891,309 JUDia. uuden 

_ante1den raDntam1aaen T. 1932 kl.7te t t Un 872,098 ,ja 

11& 1939 13,607,799 yuan1a. 'f8h\oatta u..a yhteydeaaa yk

.1 ty1akohta1aea t1 koakat8ll.a -.n tlukuon aupal.l1a 1a auht81 ta, 

naaua 3a WoAt1a, haluan aiDoaauan _1n1ta, etU .a

Ml.oua~tt8idan T1a:n~1 GIl pmDDU18en 70 • 

nenn1D kokoDa1aUTO T. 1936 011 528,616,536 yaan1a Ja .... 

1939 011 •• nousaut 766,~9,178 JUD'11n, tuonn1D arTOIl 

a~1Da woa1na olle .. a 495,229,4l4 Ja. 64.5.490.637 JQU1a.. 

ns.--.1D1 tut IIIIII8I'Ot term1 tta ft t -.n tI Wt'llohon 1&&ftIl tuon

D1n artoa, Jolloin .1 01. otettu h1lClll1oon traDalltt1tan

:roita, .tolo.. lIrfO ... la aoaae .... an ....... D lm1a •• -

lIaa .Junaa tna:ro1 ttaa .no. 
_1iI1dmoa.. .. MR ltaell&1ant_ .1 JraM tehty 

.... J- ... _lT1atJb- ~ ..... kll7 11111 a11takl1l. 

_1& Y' 1932 caU JlaDaIlbalu.1. 11.595 Ja D11 .... ol.Yia 

Jraal1lltll.ala 662.'95 ...... 1939 caU __ UDalu.1_ la1m-

__ 1.5.8Tl • -u·.. caU kaalula1aSa 1.5T9.169. 
_la ,... __ 1oa Jc7'o ..u. kMk'kMla,1a, J1. ___ oppl-

laltolad.. ~ ~tJ.llDa1~ 
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T 0 K I Q SSA OLEVA LÄHETYSTÖ Sal~1nen.- J 
T?-/ iIO ,J fJ. / . ""' -Y! 

KIRJELMÄ n:o 593 10 

Tokio SSA 15p:NÄ elo KUUTA 

VIITTAUS : 

P.NA KUUTA 19 P :TTY 

VIITTAUS: D .U.M. 

ASIA: Rapor t ti n : 0 30 : 

sotatarpeiden vienti 

Amerikasta Vladivostokiin. 

19 41. 
I i 

, 11. • 'II 

N 

" :0 

19 .. 

Ulkoasiainm1nister i ö L LE 

Tämän ohella lähetys tö kunnioittaen toimitta 

Jtlnisteriölle 7 kappaletta tälle p!l.iväl1 e pliivättyä 

raporttians a n:o 30. 

Ka t s on olevan s yytä tässä yhteydessä huomauttaa, 

että poliittisten tiedoi tus ten lähettäminen on nykyolois sa 

useimmissa tapa uksissa mahdotonta, joten on väl tt!!.Illät öntä 

r aj oittua sähkei den l ähet t ämi seen. Lähet ys töllä ei ole 

ml t ään kuri iria käytet tä vänään . Lai v kulku J apa nin ja Anle

rika~ mantereen välillä on s itäpa itsi mel' ein la nnut . 

Ministeri : 

~~~----

TL tg ; A c. 
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.T. .. O .. .K.I Q.. . .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ..... 30. I 
Tt J fO /J . rJ ' y / 

Takia .. s s a ·1.5.·. p: nä .. .. el,o ..... kuu ta 19 ... 4l .• 
N/2 -VI 

A s i a : .... s!.r~§,:1fH1!.~.i.4.~.p. ...... tl.~.p.j.J 

......... _........ . . ..AmC.l:1ka .. ta ..... n. .. sU:r:o.8,.~i1.n.'-

Olen eräässä sähkeessä viime kuluneen h.eiDAll.-uun 

5 päiVäl.tä n:o 78 kosketellut ots ikos s a mainittua kysy

mystä. Sähkeessä Umoittanruli diplomaatti on sanonut mi-

nulle., et.tä hän on vakuutettu siitä, että uusi ulkorninis-

teri suhtautuu as i aan samalla tavoin kuin entinenkln, ja 

ettei Japanin hallitus alla tule sallimaan Botatarpeiden 

t.uontia Vladi vostokUn. 

Leh.dissä on kerrottu, et10ä sanomalehtimiehet oli

vat äskettäin pidet yssä virallisessa informatiotllaisuudessa 

tiedustelleet J'apanin kantaa tässä asiassa. He olivat ky

syneet pitikö Japani kulku.reittU Vladivostokiin aluevete

nään, Jossa se saattoi .\JIleri.kan Yhdysvaltain tavoin 300 

merip&llilrulman l aajalla vyöhykkeellä kontrolloida sotat.arpei

den vientU sotaakayTUn maahan. propagandapU.ll.ikÖD, m-
l) 

Disteri 1 T 0 n apulainen 1 S H 1 1 rajoittui vastaukses-

saan aiDoastaan Umoi ttamaan, että hallituksessa 011 aa

kettäin neuvoteltu. asiasta. K18y.mykseen katBott.alsiinko ame-

1) on 'Iio'.'nut SUclllessa v.t.aslainhoitaJana • 

.JAKELUOH.JE I .J .... luohj.m.lI.j.: 

................ ~m.U".~.~~ ............................. .. 

_11.4. 

T ... III ...... 
Tanninen ja 1I1Ika! .•..................... mlnl.t.rlllll • • 
EI ulkomUeduatuu.. tledoltukalln. 
EI ulko~. mutta ulkoaalalnmlnl.t.rllln tledol. 

tuUlln. 
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r1kala1.sten lentokoneidem läsnäoloa lladivostoldssa osana 

.Japanin saartamisessa ja olisiko Vladivostolda tässä suh

teessa pidettävä samanlaisena saartotukikOhtana kuin T§un

Idngia, Hm l aa, Singaporea ja Bataviaa, vas~si 

asian olevan itsestään selvan. .. 
J'apanilaisten kantaan tQa sI. kysymyksessä vaikuttaa 

luonnol1isesti seldn, että Venäjällä ennen pitkää odotetta

van sekasorron aikana olisi olemassa verrattain vahan mah-

dollisuuksla, että Amerikasta tuodut sotatarpeet voitaisiin 

kuljettaa XUropan Venl.Jälle, vaan JlLisivat ne luu1ta.vasti 

i.l8Bian puolalle, jossa niitä my/1bemm1.n voitaisiin käyttää 

.;rape. nia vas ta an. 

Bdellä lIIl1n1tsaIllln1 ulkOllllalalnen. diplomaatti piti 

mahdolllaena. että lqspzys sotatarpeldlllll viennistä nadi

yostoldin tulisi a1beuttame.an konf'l1ktin J'apanin Ja Yhdys

valtain valUlA. .aur1kkal.aiselta taholta olen myöskin 

kuullut lausutta'V8ll uhkauksia, etteivat ndyavallat voi 

sal..l.la .Japanin sekaantumista asiaan • 
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T 0 KlO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ 

KIRJELMÄ n:o 597 - 103 · 

Tokio SSA 20 P :NÄ elOKUUTA 19 41. 
J Y ifrJ ,oI>a -l. J ' 'II 

'LjI1 ' / 
VIITTAUS : N 

P.N Ä KUUTA 19 P:TTY n:o 

VIITTAUS: D .U .M . 19 

Ulkoasiainm1ni st eri Ö LLE 

ASI A : Raportti n:o 31: 

TL ,g ; A 4. 

Suoml japa nilai e s sa sanomalehdi s t össä . 

Tämän ohella lähetys tö kunni oittaen toimi~taa 

Minis t eriölle 7 kappaleena tälle pä ivälle päivättyä 

raporttins a n:o 31 . 

Minis t eri: 

'--
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... T .... O .. K ... ! . Q ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n:o .... 3l. 

TokiO .. ssa .. 20 .. p: nä ........ ~.,l,.9 ... kuuta 1 g .4! .~. 
91 /lfO , .o~, j . "II 

J'4/1 . y/ 

As i a : ... ... ~~ ....... J!5? .. m1lAJ~'-~ .~.~, ........... . 

. . ........ ....... . " aan.omal..ehdia .t .ÖEI.s a. •................... _ 

KUn lähetys t össä on laadittu yksityiskohtainen se

lostus täk1U.äisissä lehdisstl olleis t a suomea koskevista lau-

sunnoista j a uutisista, ei tarkoitukseni ole tässä lähemmin 

niihin syventyä. Haluan ainoastaan painostaa, että japanilai

set lehdet suhtautuvat erittäin myötämielis e sti maahamwh suo

malaisten urhooll is\rudesta ja heidän saavutuksis taan 

usein lehtien otsikois sa. Tämä koskee myöskin ;r a pan 

Tim esa n d .i d v e r t i s e r t ia, jossa sella iset ot-

sikot kuin ~1nns rignt bravelyW y.m. ovat tavallis ia sii

tä huolimatta, et tä tämän japanilais ten OIIl1.s tam:an Kaukaisen 

IdJln suuren lehden kanta saksalais-venäläiseen sotaan nähden 

on puolueeton. Lisättäköön, että lehdessä on myöskin ollut 

~r1kan Natlonal Geographic Society'n julkais«m1a suomea 

koskevia kuvauksia Helsingistä, Karjalasta, petsamosta y.m. 

NIlmä kuvaulo3et ovat aina kirjoitetut meille myötäm1ellsellä 

b.'tal.la. SUomea anellllll1n kuin saksaaD..an koskevia kaks1m1ul

alä ' hUomautuksia ei lehdessä ri.1mea1kolna eDl.&. ol.e ollut. 

Zapanllaisten Joukkojen lJLhettlll1aell Jll.keen Baaskaa IIldo-

JAKELUOHJE • 

....... .............. ftD.l.U .J1.!m. •........................ 

UlI . ... 

.. .... Iuohj.mall.j. : 

T ... III ...... 
T anlllnen ja lIalka! ........................ mlnl.t.rlOII •• 
EI ullt0muedu8tuu. tlacIoitult.lin. 
EI ulltom •• adu ........ mutta ulkoaalainminlatarlOn tladoi

håIIn. 
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Kiinaan ovat ;rapanin VlU.it anglosalcsilaisiin maihin hyvin 

suurasti kiristyneet. mikä osaltaan on va1lcuttanut japani

la 1s ten suhtautumiseen 5aksaankin. 

Haluan tässä erikois esti mainita Sapan1laisissa 

1ehdis sä olle1a ta kertomulasista, joissa se10s tettHn eras tä 

jape.n.1lais ten sanoma] eht1.m1e s te:n V8.S taanottoa 'l'aaaval.lan Pre

sidentin luona ja Presidentin ja puolust1)8l!!1nisteri, ken

raali W A L DEN' 1n lausuntoja samassa t1laisuuiessa. Leh

tien kirjeenvaihtajat painostivat kys~essä olevassa ti

laisuudessa 'Vallinnutta sydämall1stä japanilaisystäVällists. 

mielialaa. N i a h i-N i a h i lehdessä on ollut eräs pitkä 

kertomus rintamaltaDme. joka on laadittu erittäin lämpimäan 

henkeen.. 

L!sättlköön tässä yhteydessä, että lähetystö on 

toimittanut paitsi san~ehdille myöskin useimmille Tokios

sa oleville ulkomaalaisille llhetystöplälliköille y~. 

n.1nk1elisen selostuksen ulkoministeri W 1 T T 1 N G'in heinä

lown 28 päi VänI Englannin Hela ingisaä olleelle. lähettilääl

la antaaesta ilmoituksesta. 

---
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T 0 K 1 0 SSA OLEVA LÄHETYSTÖ SELlainen. 

599 - 105 · 17 2 r~ jlf- ! j ''1 1. 

elo KUUTA 19 41. IYjJ _ y / 

N 

P .N Ä KUUTA 19 " :0 

Asl .... : 

TL .a : A .. 

O .U .M . .. 19 ......... . 

Ulkoas ia. i nmi nis t er idiE 

Baportti 0:0 32 : 

En 1anti j a valtane ret • 

Tämän ohella l äh etyst ö kunn i oitta en toimi t taa 

Minis teriölle 7 ka pp al ett a tälle päiväll ~ päivättyä 

r apor t t iam a n: 0 32. 

Mini tori: 



• 

• 

.... .T. ... O . . .K..I .... O .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
T 7 / .2 (0 )::t.i!~~;1 

'1j;t ,yl 
RAPORTTI n: 0 ........ }2. • .. 

Tokia .... ssa .. 2}. p:nä .... ~Q . ..... kuuta 19 .... 4.1 . 

As i a : ..... .E!4&Llm.t.i ....... j~ ....... w .t .aIIt!'.u:!'-.t .. .. co (~-

Niinkuin lähetys t ö on Minis teriölle i lmoittanut , 

eivät upseerimme , eversti KAI L A ja kapteeni L A 1 NE 

ole saaneet Englannin hallitukse lta lupaa palat~ SUomeen. 

5ii tä on jo kuukausi kun lähetystö Englannin täkäläisen 

suurlähetys t ön kautta pnsi heille tätä lupaa. vaikka suo

men ja Englannin Väliset diplomaattiset suhteet eivät vie

l ä silloin olleet katkenneet, lausuttiin ambassaadissa heti 

epäilys siitä tulisivatko he saamaan sen.. TUnnus tan, ettei 

tämä minua ihmetyttänyt. Englantihan. otti kerran japanilai

sesta laivasta, eI kovin kaukana Ybkoh8.Illlsta, Joukon ssk

salais ia Ja -vei ne HOngkongiin. Japan.1.n hallituksen anka

rista _stalausels t a huolimatta 'Vapautti se ainoastaan ne 

henkllöt, jotka eivat olleet ase-alvolllsuusiJässä. KUn ei 

upseereillamne ollut englan:tUaist.en auostWllusta, eivat ame

rikkalaisetkaan viranoma1 set eos 1n tahtoneet heidän cliplo

_attipaaseistaan huolimatta antaa h.eille leimausta jJD,erlk

kaan tulem:ista wrten. Vaata SUomen Wash.ingtonissa olevan 

lahetJHtön. puoleen ~ aa1.mme sen jarjestetyIcBi • 

.JAKELUOH.JE. 

................. ...... .... ....... ftl'-,lUMD. . ....... .... ... ...... .. 

UI 1. A 4. 

..... .. uohJ.mall.ja: 

T .......... . 
T ... I ...... ja 1...., ........................ mlnl.t.rIOlI •• 
EI u~ tledoltukall ... 
EI ulkom ••• d ..... _. mutta ulk ....... mlnlatorHln tIedol........ 
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Pari pä ivää sitten oli tarkoitus, että eräs 

amerikkala inen Manilaan saapunut l aiw. olis i poikennut 

;Tape..n1ssa . Yhdysv~ta1n suurlähetys tön ja japan.lla isten 

Viranomais ten väl.illä oli sovittu siitä, että kaksikym

mentäkaksi amerikkal aista saisi lähteä ;Tapanis ta. KUn 

eiVät Yhdysvaltain vlranoneiset anna j apanilaisten l a iw.in 

vapa asti käydä Amerikassa, eiVätkä siellä olevat japanilai

set siis ole tilaisuudessa poistumaen maasta , eiVät j apa 

nilaisetka an viranowaise t anna amerikkalaisten vapaas ti llll. t

kust aa ;Tapanis t a . Laivan tulos ta ei lruitenlroan tullut mi

tään, sillä SRrikkalaiset eslttivat myöhemmin nstimuksen, 

että 37 ~ri k.a..l'J. ka.nsalais te. saisi lähteä l a ivalla . KUn 

ei tähän suo tuttu, e i l aiva poikennutkaan t äälJ.ä . 
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T 0 K lO SSA OLEVA LÄHETYSTÖ Sala ine n . 

KI RJELMÄ n:o 600 106 . 

Tokio S SA 

t rJ 2 rro j J . j . Y I 
KUUTA 19 41 . 

'1ft1-
N 

elo 

VIITTAUS: 

P NA KUUTA 19 P :TTY " :0 

VIITTAUS: D .U .M . 19 

Ulko si i nmini s t e ri ö 

ASIA : Raport ti n :o 33 : 
Eris t ett y Jap3. ni • 

Tämän ohe.lla l ähetystö kunnioit t a en t oimitta 

Ministeri öll e 7 kB. pa l e tt a t äll e päiväl l e pä i vätt yä 

rapor t tia n s a n : 0 3.5. 

lUnist en: 

TL 1St : Ii 4. 

L LE 



• 

• 

, 

T 9 KlO ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... 35. ro /2 f f) ".P J . · Y! 
.. Tokio .. ssa .. 21- p: nä .. ~lQ ... kuuta 19 .... 4,1,, · 'Y/2 Y! 

A s i a : ...... Eris .t.e.ttl ..... J.fI1l.an..i. . ............. · ....... .. 
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EläIIm:e t ääl l ä nykyäl:in kokonaan eristettyinä muista • 

pariin kuukaute en ei Japani s sa enää ole käynyt runeri.kkalai

si.a laivoja . Senjälkeen kun amerikkala iset viranomai set an

toivat määrfiyksen , ettei mikään japanilainen l a iva elokuun 

2 päivän jälkeen il.man sikäläi t e n viranomais t en. erikoista 

lupaa saa lähteä amerikkalaisesta satamas ta, ovat ja.pani

laiset laivat lakkauttanee t kulkuvuoronsa ja peruuttaneet 

mltkans a Yhdysvaltoihin. Keski- ja Etelä-Amerikkaan ei t äältä 

myöskään enää ole laiwyhteyttä, joten J apani on kokonaan 

aristettynä. Äskettäin lähti eräs l a.iva Shangha i s t a Hong

kongiin. Toimitin:lme silloin postiIIDne tätä tietä, sillä tie

simme, että Hongkongista on olemassa lentoliikenne uani.llan 

kautta San Fransiscoon. KUn lähettQmS.ni )(an~ukuota koskeva 
ei 

tiedoitukseni ei sisältänyt mitään sellaista, mikä olisi 

viattomaksi opiksi englantilaisille sensuuriviranomais1llekin, 

katsoin voivani postata sen silläkin uhalla, että se mah

dollisesti joutuu· heidän tarkastettavakseen ennenkuin se 

saapuu M1D1ateriölle Helsinkiin. 

.IAKELUOH.lE: 

............. ~~~JJ~.L ............. ............... . 

UI 1: A 4. 

.Iakeluohjemalleja: 

Ta.alllnen. 
Ta.alllnen ja 11 .... 81 ........ ............ .. mlnl.terIOlle. 
EI ulkomaaedu.tuu.. tledoltukalin. 
EI ulkomaaeduatuu.-o. mutta ulkoaalalnminl.terlOn tiedol

tukeIIn. 
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Rio de ;ran.eiros t '8. sai.InJIe sanoin tietää, että lähtö siel

täkin Umln englantilais ten. lupaa olis i aivan uahdotonta. 

Lähetystö arveli , että Minis terHIld.n tiesi näistä vaikeuk

sista, s illä eversti Z 1 L L 1 A C U S 1l.moitti neille tie-

doittaneensa niis tä 

el.okuun 1 5 päi vänä 

.Al'ueij a n pääesikunnal.l.e suomeen. KUl.uvan 

ilmoitti eräs Englannin ~bassaadin 

teere i s ä lähetystön a.vustajalle, varatuoIll1.ri H ELE N 1 

U s'ille osotetus s a kirjeessä, ettei Englanti voinut antaa 

eve rsti KAI L A lle ja kapte eni L A 1 N E elle vakuutus

ta, että he pääsisivät rmtkustam.aan suoneen. 

Edelläole va antaa hYvän kQvan a.nglosaksila i s ten 

Iåfl.iden eh.dottouaste.. ylivallasta valt~rillä. Tilanne on 

nykyään tosiasiall is esti sellainen, ettei kukaan voi mat

kQstaa maapallon suurilla lIl8rillä vastoin Englannin viran

omaiste n tahtoa. pre.sidentti R 0 0 S E V E L Tin ja paämi

nis teri C H U R C H 1 L Lin äsettäin julkais tussa ohjelJre.s

sa niistä eduista, joita ihmis et saisivat nauttia hyväk

seen siinä tapauksessa., että heidän edustamansa maat voit

ta:va t sodan, l.uetellaan myöskin oikeus vapaa.ti muiden 

häiritsemättä liikkua valtamerillä. '.l'Ilmä pätunäärä kai oli

s1 saavutettavissa ilmankin sotaa. 


