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HELLENIC INFORMATION BUREAU
ROOM 1042 INVESTMENT BUILDING
WASHINGTON , D.C.
YOUR ATTENTION IS CALLED TO THE ATTACHED CLIPPING
FROM Washington (D.C.) Ev. Star Date January 10,1927
Subject Lausanne Treaty Reservations Before Ratifications By U.S.
Are Urgent To the Editor of the Star As a constant reader of The Star,
I have learned to appreciate the valuable and interesting contribution of your distinguished
correspondent, Paul V. Collins. Will you permit me, in the interest of fairness, to take issue with
him on a few points in his article on the Lausanne treaty in your issue of January 6? I have
spent my entire life in the Near East , and can speak with first-hand knowledge. Among other
things, Mr. Collins says.
"On reliable witnesses it is now stated that when the Greeks first landed in Smyrna they killed
about 500 Turks: when the Turks triumphed they killed 500 Greeks in Smyrna."
Now, this is an act of retribution which must appeal strongly to all fair-minded men. If the
Greeks had killed 501 Turks, the latter would have dispatched 501 Greeks. But hey didn't - they
only killed 500.
But isn't this a rather trivial method of disposing of one of themost fearfull tragedies in history? I
arrived in Smyrna immediately after the Greek landing and found perfet order reigning. From
careful investigation I subrantiated that 76 Turks had been killed, partly by Greek solders and
partly by the mob.
The ring leaders were immediately punished but the Greek authorities. Three, including a
Greek soldier were executed. I was present and saw the execution. Seventy-four sentences in
all were passed and carried out.
The burning of Smyrna by the Turkish army of Mustapha Kemal was one of the most frightful
tragedies in this history of the world. The Island of the Mediterranean were filled with widows
and orphans and with children and babies suffering with gun and stab wounds.
The Near East Relief and other similar organizations have spent more than $100,000,000 for
relief of widows and orphans victims of Moslem and attacks of on Christian populations. These
figures can be verified.
Now as to the missionaries and business interests that favor the Lausanne treaty. There are no
longer any missionaries in Turkey. The schools over there are running the distinct
understanding that they must not attempt to convert Mohammedans. I have nothing to say
against missionaries - those great, splendid, bravo men and women who give their lives
sacrifice them even, in the service of the Master. But the worthy gentlemen now operating in the
Turkey are pedagogues. It is good work, of course but it must be clearly understood.
There are many church people, however. who believe that the hauling dawn of the a few
building has been a great blow to missionary work in general , and has created a doubt among
Mussulmans as to our sincerity as Christians.
I will pass over the business interests as I do not wish to go into a general discussion of the
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subject here. But ther are many people in America who believe that there are things more
importand than a certain amount of business, which would probably go on any way with a small
and wretched country.
Nobody is opposed the treaty but the greater and glorious United States stands for something
more than a few building and a little business. The treaty should be passed with reservations.
All American citizens should be recompensed by the Turks for the losses which they have
suffered and others too for that matter. The Armenians should be allotted a home and suitable
territory and safe-guards taken against further attacks upon them.
All Christian girls held as slaves; should be given up by the Turks.No denial on the part of the
Turks should be accepted but full facilities should be given in an unbiased committee to
investigate. A society founded in England has already been doing effective work towards
rescuing large number of such girls, unearthed in the territories that passed from Turkish rules.
There are other reservations, but there are the most importand. It should also be remembered
that the Turkish massacres in which more than a million people perished , are of comparative
recent date, and that the Turks with whom we are dealing are mostly the same people whose
hands are wet with all the blood. They should show some signs of repentance.
And in closing I recent indignantly, as an American and a son of the American Revolution,
dubbing Mustapha Kemal the "George Washington" of Turkey. He is .....and his republic ..... and
sustained by the hanging of more than a thousand of his compatriots.
GEORGE HORTON
Ελληνικό Γραφείο Πληροφοριών Αίθουσα 1042 Κτήριο Εμενδύσεων Washington, D.C.
Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από το Washington (D.C.) Ev. Star (Βραδινό Αστέρι) Ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 1927
Θέμα Επιφυλάξεις περί τής Συνθήκης Λωζάνης πρό της αποκυρώσεως υπό των Η.Π.A
Είναι Επίγων
Για τον Εκδότη του Στάρ.
Ως συνεχής αναγνώστης του Στάρ,
Έχω μάθει να εκτιμώ την πολύτιμη και
ενδιαφέρουσα προσφορά του διακεκριμμένου σας συνδρομιτή, Παύλο V. Collins. Μού
επιτρέπεται , για το καλό της δικαιοσύνης, να διαφιλονικήσω για ωρισμένα σημεία του
άρθρου του περί της συνθήκης της Λωζάνης στο τεύχος σας τή 6η Ιανουαρίου ? Έχω
περάσει ολόκληρη την ζωή μου στή Μέση Ανατολή, και μπορώ να μιλήσω με γνώσεις από
πρώτο χέρι. Μεταξύ των άλλων λέει ο κ. Collins.
« Με αξιόπιστες μαρτυρίες τώρα δηλώνεται ότι όταν οι Έλληνες πρώτο αποβιβάστηκαν
στην Σμύρνη σκώτωσαν περίπου 500 Τούρκους, και όταν οι Τούρκοι θριάμβευσαν
σκώτωσαν 500 Έλληνες στη Σμύρνη.»
Τώρα, αυτό είναι πράξη αντεκδίκησης η οποία πρέπει ισχυρώς να κάνει έκκληση προς
όλους τους δίκαια διατεθειμένους άντρες. Εάν οι Έλληνες είχαν σκοτώσει 501 Τούρκους, οι
δεύτεροι προαναφερόμενοι θά είχαν εξοντώσει 501 Έλληνες. Αλλά δεν το
έκαναν-σκώτωσαν μόνο 500.
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Αλλά δεν είναι αυτή η μέθοδος μάλλον ασήμαντη στην εκποίηση ενός από τις πλέον πίο
φοβερές τραγωδίες της ιστορίας ? Εγώ έφθασα στην Σμύρνη αμέσως μετά από την
αποβίβαση των Ελλήνων και βρήκα τέλεια τάξη να βασιλεύει. Από προσεκτική έρευνα
βεβαίωσα ότι 76 Τούρκοι είχαν σκωτωθεί, εν μέρει από Έλληνες στρατιώτες και εν μέρει
από τον όχλο.
Οι αρχηγοί τιμωρήθηκαν αμέσως από την Έλληνική εξουσία. Τρείς, συμπεριλαμβανόμενου
και έναν Έλληνα στρατιώτη, εκτέλέστηκαν. Ήμουν παρών και είδα την εκτέλεση.
Εβδομήντα τέσσερες καταδικαστικές κρίσεις εκδόθηκαν και ήρθαν εις πέρας.
Το κάψιμο της Σμύρνης από τον Τουρκικό στρατό του Μουσταφά Κεμάλ ήταν μία από τις
πιό τρομερές τραγωδίες στην ιστορία του κόσμου. Τα νησιά της Μεσογείου γέμισαν με
χήρες και ορφανά και με παιδιά και μωρά που υπόφεραν από πληγές πιστολιού και
μαχαιριού.
Η Περίθαλψη της Μέσης Ανατολής και άλλες παρόμοιες οργανώσεις έχουν διαθέσει
περισσότερο από $100,000,000- για την ανακούφιση χηρών και ορφανών θυμάτων των
Μουσουλμάνων και από επιθέσεις σε πληθυσμούς Χριστιανών. Αυτοί οι υπολογισμοί
μπορούν να επαληθευτούν.
Τώρα όσον αφορά τους ιεραποστόλους και τα εμπορικά συμφέροντα που ευνοούν την
συνθήκη της Λωζάνης. Δεν υπάρχουν πλέον άλλοι ιεραπόστολοι στην Τουρκία. Τα σχολεια
εκεί λειτουργούν με την σαφή κατανόηση ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν να
προσηλυτίσουν Μωαμεθανούς. Δεν έχω τίποτα να πω έναντι των ιεραποστόλων- αυτούς
τους μεγάλους, λαμπρούς, μπράβο αντρες και γυναίκες που δίνουν την ζωή τους, και την
θυσιάζουν, προς διακονία του Κυρίου. Αλλά οι άξιοι κύριοι τώρα λειτουργώντας στη
Τουρκία είναι παιδαγωγοί. Είναι καλή δουλειά, βεβαίως, αλλά πρέπει να εννοηθεί καθαρώς.
Όμως, υπάρχουν πολύ ανθρώποι της εκκλησίας που πιστεύουν ότι η διαφώτιση και
οικοδόμηση των λιγοστών είναι μεγάλος καταπέλτης στην ιεραποστολική δουλειά γενικά,
και έχει δημιουργήσει αμφιβολία μεταξύ των Μουσουλμάνων ως προς την ειλικρίνειά μας
ως Χριστιανοί.
Θα προσπεράσω τα εμπορικά ενδιαφέροντα επειδή δεν επιθυμώ να εισέλθω σε γενική
συζήτηση του θέματος εδώ. Αλλά ειναι πολλοί ανθρώποι στην Αμερική που πιστεύουν ότι
υπάρχουν πράγματα πιό σημαντικά από ένα ωρισμένο ποσό εργασίας, η οποία πιθανώς θα
συχεχιζόταν οποσδήποτε με ένα μικρό και δυστυχισμένο κράτος.
Κανένας δεν εναντιώνεται στη συνθήκη αλλά οι μεγαλύτερες και ένδοξες Ηνωμένες
Πολιτείες ανιτπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από κάτι λιγοστά κτήρια και λίγο εμπόριο.
Η συνθήκη πρέπει να περαστεί με επιφυλάξεις. Όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι πρέπει να
αποζημειωθούν από τους Τούρκους για τις απόλειες που έπαθαν και ακόμη και άλλοι για
αυτό το θέμα. Στους Αρμένιοθς πρέπει να τους παραχωρηθούν σπίτια και κατάλληλο
έδαφος και προφυλάξεις έναντι παραιτέρω επιθέσεων έναντι των.
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Όλες οι Χριστιανές κοπέλλες που κρατούνται ως σκλάβες, πρέπει οι Τούρκοι να τις
παραδώσουν. Καμμία άρνηση εκ μέρους των Τούρκων δεν πρέπει να γίνει δεκτή, αλλά όλες
οι ευκολίες πρέπει να δωθούν σε μία αμερόληπτη επιτροπή για να ερευνήσει. Μια κοινωνία
ιδρυμένη στην Αγγλία έχει είδη κάνει αποτελεσματική δουλειά ελευθερώνοντας ένα
μεγάλο νούμερο τέτοιων κοριτσιών, εκριζωμένα από τα εδάφη απ’όπου πέρασε η
Τουρκοκρατία.
Υπάρχουν και άλλες επιφυλάξεις, αλλά αυτές είναι οι πιό σημαντικές. Πρέπει επίσης να
θυμόμαστε ότι οι Τουρκικές σφαγές δια των οποιών ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν,
είναι από μια σχετική πρόσφατη ημερομηνία, και το ότι οι Τούρκοι με τους οποίους έχουμε
δια χειρήσεις είναι επί το πλείστον οι ίδιοι άνθρωποι των οποίων τα χέρια είναι ακόμη
βρεγμένα με όλο το αίμα. Πρέπει να δείξουν λίγα σημεία μετάνοιας.
Τελειώνοντας, αγανακτώ με οργή, ως Αμερικανός και ως γυιός της Αμερικανικής
Επανάστασης, όταν ντουμπλάρουν τον Μουσταφά Κεμάλ σάν «George Washington». Αυτός
είναι...και η Δημοκρατία του...και υποστηρίχτηκε από τον εκχειρισμό περισσοτέρων από
χίλιους συμπατριώτες του.
GEORGE HORTON
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