
�eker fabrikas1 Trak
ya i�in bir nimet oldu 

Fabrika sayesinde bir 
vatanda1lar ve 

�ok 

koylii refaha kavu1mu1tur .. 

l 

j 

Alpullu fabrlkalarznm mildiran ve memurlar, bir 

arada: ( x) �lrketln murahhas azas, Hayr, Bey, (xx) 
mUdiirll unrumi oe zlraat bB$ milfelfl!il Sefik B. 

ALPULLU: Alpullu fabri- �k yard1mlan dokunmuttur. 
kalan bilhaHa T rakya i�in bir ERGENE VE YAHUT 

AGROTlS KURDU 
nimeti uzma olmutt.ur. Garp
tan Jelen miibadil ve mubacir 
ler bu fabrikarun bacasmt go- Bu kurtlar hor sene buralar 
rtince etrafma toplanm11lar ve I da binlerce d<Sniiffl tahribu 
Anadclu yakuma g�ekten f yapmakta v,. buralarm kavun, 
1arf1 nazar eylemi9lerdir. Bu karpuzile yazltk mezruatm1 
fabrika onlara buyiik bir emni k&milen tabrip eylemektedir
Yet vermi9 oldugundan iskan lor. Simdiye kadar bunlar i�in 
lllmtakalannda devam eden bir ,ey yapdmamit ve yalmz 
firarlar dunnut ve iki yiiz ha- Edirne z;raat Miidiiriyeti naf
nelik bir muhacir kafilesi bura telinle miicacfele yapm19 ise de 

fayda vermemittir. Fabrika mii 
diirii umumiai �efik Bey bunla
rtn imhas1 it.in buldugu �areyi
bir rapor halinde biikfunete bil 
direcektir. Bu rapora nazaran 
ovalarda ateJler yaktlarak kele 
bekleri oraya celp ve imha edile 
eek ve yumurtlamalanna mey
dan b1rakdmayacaktu. Bu usu 
Iii Ruslar tatbik etmekte olduk 
lanndan ,u muz1r hayvanlar 
nerelerde varaa koyliilerimizin 
hemen atetler yakmak suretile 
miicadeleye giri,melerini tavsi 
ye eylerim. 

I 

Alpullu fabrlkas, vakum 
dairesi 

da yerleJmi,tir. Bu fabrika
lar halktn gittik�e keaafetine 
"e Alpullum:.n biiyiik bir kasa
ba olmasma sebep olacaktar. 

M0FETT1$LER 

lSPlRTO F ABRlKASI 

$eker fabrikas1 pancarlar
dan teker uaare.ini ihra,;: ettik 
ten sonra bu usareden ieker 
halinde tebelliir etmeyip te ge 
ri kalan ve Melis denilen siyah 
koyu fUruptan ayrrca ispirto 
istihsal olunmaktadrr. Bunun 

$eker fabrikasmm pancar i�in de teker fabrikasmm yanr

a:eri,yatt yaphrd1j1 sahalarda ba�mda son sistem ve �ok mu-
azzam bir fabrika daha inia 

tayet miikemmel bir t�kilah olunmu,tur. 
1rardir. Avrupada muhtelif sa- Bu fabrika yevmiye (10, 
11ayi memleket,lerinde tahsil 000) litre ispirto 1r1karmakta
tormiit ziraat mi.itehass1slan d1r ki, bu aen .. mezkur miktar 

11\iifettit s1fatile her mmtaka- (1.600,000) litreye c;1kar1lm1f
d b hr. Memleketimizde iatihlik, ulundurulmaktadirlar. Bu ed I t i en ispirtonun miktan da he 
'fkilitla biitiin pancar zeriya- men bu kadard1r. Eger ki ben-lrn1n inkitaf ve kontroluna im- -zinlere % 25 miktarr ispirto ka-

kin bulunmaktadrr ve bu nye rr,tmlmasr kc:bu) edilecek olur 
de memlel<etimize fenni bir zi- sa fabrika bundan c;ok mi.istefit 
raat gil'1m!tir ki f&yam ,iikran olacak ve hari,;:ten ithal olunan 
i�r. �irket fabrika civarmda milyonlarca kilo benzinlerin 
b! c�im araziyi satin ald1gi gi dortte biri gelmemit olacak-

1 Ll.ileburgazda da bir Alman . ur. 
'�rmayedarile miittereken i1let Bu fabrikay1 da kimyager 
ltgi iki 1,iftlik te vardn ve pan- Ali R1za Bev ve miitehass1s 
�rlann bir krsm1 buralardan Her�taynerle birlikte dola,t,m 

cagim. Daha fazla kalmag, 1rok 
isterdim, likin Bertine avdet 

den beri fabrikada �•litmakta
d1r. Makinelerin Almanyadan 
arkau almmcaya kadar orada 
beklemittir. Bu gen1r kimyager 
ler fabrikalarm k1ymetli birer 
unsurudurlar. 

$EF1K BEY 

F abrikalar miidiiri.i $eflk 11lihsal edilmektedir. ve gordi,giim faaliyet i�inde 

TOPRAKLAR(N T AH 
maddiyahm eriyerek s,rf mane 

L1Ll 
viyattm1n kuvvetile kapidan di 
,an c;rkabildim. 

l 
Fabrikada yeni bir toprak KiMY AHANELER 'hlil liboratuvan tesis olun-

�Uttur. Bu sayede Trakyada lspirto fabrikaurun gen,;:
_ lopraklarrn dereceleri tayin kimyageri Ali R,za Bey Fran

jdilerek neticesj matbu kartlar sada tahsil gormu, ktymetJi bir
l zurraa teblig edilmektedir. ge�tir. Ve liboraturu c;ok
t

o 

rram tahlil icin gonderecefi zengindir ve Tiirkiyemfa:de bir 

1 Praklann rnevzu '°iulundugu misli daha yoktur. Mumaileyh
0rbalara raptedilmek iizere ibzar eyledigi sulp mayalardan 

�1.tbu birer krmlZI etiket te ih mikroplar alarak bana mikros• 

, 
'r olurunu,tur. Y ani turas1ru kop albnda go5termi,tir. 

l:;ey��ek isterim ki her ,eyi �eker kimyahanesi de kim
" "rruatma kadar dii,uniilmiit yager Mecit ve Nusret Beyler 
,tk

llluntazam bir idare makine tarafmdan idare olunmaktad1r. 
urulmu9tur. Bunlar da Almanyada tahsil 

PANCAR HASTALIGI 'gormu,lerdir. Kimyagerlerin
vazifeleri 1,ok miihia. dir. F ab

cl Pancarlara baz1 mmtakalar rikalar �alttirken zararlar ne
d: �riz olan hastalrklar Ja te- dir? ltleme tarz1 nas1ld1r? Bun 

� ,,, olunmaktadir. Bu husu5- lari tetkik ederek fabrikay, ikaz 

11-
i
··"ek&letin ha4erat miicadele ederler. Bu.rada pancarlarm

i.., 

Ut!hasarst Nadir Beyle Edir biinyeleri de tetkik ve tahlil 

Bey biiyiik bir nezaketle oda
smda beni kabul eylemittir. 
Mumaileyh benim buraya gel
digimden haberdar edilmit ol
dugu cihetle viiruduma intizar 
eylemekte idi. $efik Bey gen1r, 
faal ve vazifesine i91k bir zat
tu-. Galatasaray sultanisinden 
�1km1,, ziraat tahsili ii;in Al
manyaya gitmi!tir .. Sekiz aene ' 
orada kald1ktan aonra Hareka
h Milliyeye i,tirak eylemiJ ve 1 
<;ifteler <;iftliginde staj yapa- : 
rak 927 aenesinde Ziraat U
mum miifetti,i s1fatile §irkete 
girmi� ve be, ay evvel de mii
fett�lik uhtt>.ainde kalmak iize 
re fabrika miidiirliigiine terfi 
edilmi,tir. Haluk, nazik ve ,;:ok 
cent1lmen olan ,$efik Bey fah
rikanm idaresinde biiyiik bir 
kab;i;yet gostermekte ve arka 
da,lart arasmda c;ok sevilmek
tedir. 

3:iraat miidiirii Esat Beyin edilir. Nusret Rey alti sene Rag1p KEMAL 
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