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Emperyalizme karşr verdiğimiz 1. Milli kurtuluş savaşrnda, emperyalizmin siyasi, ik_
tisadi ve askeri hakimiyetine tüm Tiirkiye halkı olarak son verdik. Ancak tam bağımsızlığ el_
de etmek ve devanlr muhafaza etmek için askeri zaferleri iktisadi za"ferlerle perçinlemek
gerekiyordu. Kapitalizmin son aşamasr olan e;ıperyalizme kalş1 direıımek ve tekrar bakimiyetine girmemek için yabancı sermayenin yurdumuza girmesini öntemek gerekiyordu.
Bunun içinde ü]kemizdeki biitün üretim güçlerini ve üretim kaynaklanru alabilcliğine sefer_
ber etmek ve hızlı bir kalkınma seferberliğine girmek, yabancl malına muhtaç olmamak ge_
rekiyordu.

İşte bunun içinür ki tam bağımsızlığı elde etmenin ve süıdürmenin temel şartırun askeri zaferleri iktisadi zaferlerle perqinlemek gerçeğini ha]ka ma,l€tmek ve ]ıalkı da bu yön_
de seferber etmek amacıyla yılda bir hafta YERLİ I\IALLAR HAFTASI oiarak ilön ecül_
miştir. BU HAF,TADAN MAKSAT HALKIMIZIN DİKKATİNİ EMPERYALiZMİ}I SÖMÜ_
RÜ TEHDiNE ÇEKMEK VE BU YÖNDE UYANIK OLIUASINI SAĞLAMAK İÇNDİR.

Ancak, emperyaJizme karşı kurtuluş savaşlarrru sonuna kadar götürebilecek, ülkenin
bütün üretim güçlerini ve kaynaklarrru aJabildiğine, en verim]i bir şekilde seferber edebile_
cek tek şınıf olan şehir ve köy proleteryası (işçi sınıfi) ve onun doğai müttefiki köyliiler, bi_
rinci milli kurtuluş savaşımıza teşkilAtlı bir şekilde damgasınr vuramamrştrr. Kuduluş savaşııım örgiitlü olarak önderliğini yapan asker _ sivi1 aydrn kadronun sırıf olarak feod,aJ
beylere, toprak ağalarına ve eşraf tabakasına dayanmış olınalarr, savaşın sonunaia iktisadi
zaietleri gerçekleştirecek bir faaliyete girmek ve üretim giigteriyle kaynaklarınr a]abildiğ_
ne ve en verimli bir şekilde seferber etmeyi mümkün kılmamrştır. Milli sanayi kuraca]<
güçte ve sayıda yerli serrnayedarlaım (kapitalistterin) olmayşı ve çelik gibi disiplin]i
bir parti önderliğinde işçi srnrfinrn da bu sürede ortaya çıkmayışı, birinci kurtıiuş savaşr
sonunda kazarrılan askeri zaferleri perçirıliyecek iktisaiti zaferlerin kazanlimasınr mümkün kılrnamıştır. Süngüyle söküp attığımız emperya]istler sonunda yurdumuza tekrar
gelmiŞ,- siyasi, istisaili ve aşkeri alanda hakimiyetini kurmuş ve tam bağımsızlık kazarııfamadan elilen gitmiştir.
İşte bu andan itibarenür ki ,artık yerli mal]ar haftası findık
fıstık haftasr haline
- yiyerek kutlaıur hagelmiş ve senede sadece bir gün, o da ilk okullarda findık, fıstık, vs.
le gelmiştir.

Bu hate gelmiştir çünkü : Amerikan emperyalizmi ve yerli ortaklarıyla topnal< ağaları_
nın üçlü ittifakı bu gün ülkenin üretim güçlerini ve kalmaklarını tamamen Tiirkiye halkı
nın arleyhine ve kendi lehlerine bir şekilde sömürmektedir.
Şöyle

ki

:

1. Biitün madenierimiz Amerikan emperyalistleri ve diğer yabancrlar tarafından işletilmekte ve Etibank'ın ve Maden Tetkik Arama'rn faa.liyet aldn]arı gittikçe daraltılmaktaür.
2, Bütün petrol yataklarr ve saira"larr Amerikan ve üğer yabano şirketler tarafindan
kapatılmakta, çarçur edi]mekte ve Petrol Ofisi ile TPAO'nun çalışmaları ba;ltalanma}taür.
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3. Ağır sanayinin kuruJamayrşı sonucu bir türlü gelişemiyen milli sanayimiz Amerikan
ve diğer yabancı MONTAJHANELERLE devamlı baltalanmakta ve milli üretim güçlüklerine ve kaynaklaırna dayanan bir yerli sanayi kurulamamaktadır.

4. Tamamen Türkiye Halkı'nın ve cliğer dünya halklarının I{AKLI SAVAŞLARINI yürütmek ve desteklemek]e görevli olan ordumuzun bütün araç ve gereçlerini sağlamak zorunda olan milli harp Eanayimiz NATO,CENTO ve Amerikalı]arla olan ikili antlaşmalar yolu ile devamlı baltalanmaktadır.
5. Halkımızı hasta yatağında soyup soğana çeviren ve çoğunda tedavi ed"ici bir özellik
bulunmayan, kökü dşanda ilaç firmalarrnın yaptıkları ilaçların ve fiatlarrnrn durumu
ise heskesce bilinmektedir.
6. Bütün buriara il5,veten yabancı sermayenin hakimiyetini perçinlemek ve yerli sanayiyi kurma labalannr tamamen ortaclan kald,ırmak üzere son olarak da ortak pazar o},unu
oynanmaktaür.

O ha]de bu gün yapılmasr gereken şey bu haftayr tekrar carrlandrrnaktır. Daha önce emperyalizme karşı uyaruk o1mayı sağlamak amacını taşryan bu haftalı, BUNDAN
BÖYLE EMPERYALİZMLE SAVAŞ\IAK iÇİN BİR ARAÇ OLARAK KULLANMALIYU.
Bu hafta içinde bütün öğretmenler öğrencilerine yabancı şirketlerin ı,urdumuzu nasrl soyup soğana çevirdiğini, Jnrrdumuzun bağrmsızlığı i]e nasıl oynadığınr arılatma]ıdır. Bütün yurtseverler yabancı şirketleri, yabancı mallarr ve rekiAm.lannr gördiid<çe emperyaiizme karşr 2. bir milli kurtuiuş savaşı vermenin gereğni kavramalı ve Amerikan emperyaiizmi ile yerli ortaklarına karşı mücadeleye hız vermelidir.

KAHROLSUN YER ALTI VE YER ÜSTÜKAYNAKLARIMIZI ÇAR _ ÇUR EDENYABANCI MADEN ŞİRKETLERİ .
KAHROLSUN PETROL SAHALARINI KAPATAN YABANCI PETROL ŞİRKETLERİ.
KAHROLSUN MİLLİ SANAYi KURULMASINI ÖNLEYEN YABANCI VE YERLİ
MONTAJCILAR.

KAHROLSUN HALKIMIZI İiASTA YATAĞINDA SÖMÜREN jJ-AÇ FiRMALARI
KAHROLSUN YABANCI SERMAYENİN HAKİI\4İYETİNİ KILAN VE HARP SANAYİİL4İZİ ORTADAN KALDIRAN NATO, CENTO VE İKiI,İ ANTLAŞMALAR.
KAHROLSIIN YABANCI SERMAYENİN SİLAHLI BEKÇİLİĞiNİ YAPAN AMERİ_
KAN EMPERYALZMİ VE YERLİ ORTAKLARI.
YAşASIN AMERİKAN EMPERYALiZMİNE \,lD YERLİ oBTAKII\RINA KARşI SA_
VAŞAN TÜM TÜRKrYE IIALKI.
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