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Uzunköprüden Almanyaya
yumurta
ihrac
ediliyoı
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ar Ihracatı arttırmak için tavukları ıslah etmek
ve köylüye tavukçuluk öğretmek lâzım!
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Uzunköprü (Hususi muhabirimiz den) — Dış piyasalara yumurta göndermek maksadile bir yumurta şirketi kurulmuştur. Şirket ilk parti olarak şimendiferle Almanyaya 200 sandık taze ve iri cinsten yumurta göndermiştir. Yunanistan ve İspanyaya
da yumurta gönderilmiştir. Trakya
yumurtaları, İnebolu yumurtalarına
yakm evsafı haizdir. Önceki yıllarda
Trakya yumurtaları şimendiferle hep
Almanyaya gönderilirdi. Yumurtala rımızm rağbetini temin için hükû metçe alınmış iyi tedbirler var. Bu
tedbirleri köylere kadar yaymak çok
faydalı olacaktır. Kümes hayvanlarına bakmak işi üzerinde köylülerimizi uyandırmak gerektir. Bugün memleketimizde kümes hayvanları hemen
hemen hüdayi nabit gibidir, o kadar
bakımsızdır. Her köylünün evinde
mutlaka beş on tavuğu vardır ve bu
tavuklar bir köy evinin gaz, tuz pa rasıdır. Bir köy evinin iktısadî hayatında bir mevkıi olan tavuklara bakmak, onlardan daha iyi ve çok mahsul almak gerekken buna hiçbir köylümüz ehemmiyet vermez. Dış tica retimizde oldukça yeri olan yumurta
ihracatı işi üzerinde yabancı memleketlerle anlaşmalar yapıyoruz. Ya ni bu mahsulümüzün ihracına ve satılmasına ehemmiyet veriyoruz, Köylünün eline her gün para getirecek olan kümes hayvanlarmın bakun ve
gıda usulleri üzerinde onları uyan dırmak için de çalışmak lâzımdır. O
vakit yumurta ihracatımız üç dört
misli artacaktır.

Çiftçinin vaziyeti
Geçen yıl kurak geçmiştir. Pancar
ziraatini de Alpullu fabrikası % 60
nisbetinde azalttığından köylümüz bu
kışı çok büyük bir sıkıntı içinde ge çirdi. Bahar aylan geldiğinden ve
mahsulün idrak mevsimi de yaklaş tığından sıkıntı oldukça hafifledi. Bu
yılın kışlık zer'iyatı geniştir ve mahsulün büyüme ve olma vazlyeti çok
iyidır. Yağmurlar da zamanında düştüğünden çiftçilerimiz iyi ve bereketli mahsul alacaktır. Çıftçi mahsu lünün lâyık fiatüe satılraadığındaa
şikâyetçidir.
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Tütün sattflart
Geçen yüın tutün mahsulü tama Orijinal Boyut : 14 * 30 cm

men satılmıştır. Fiatler çiftçiyi se vindirecek kadar yerinde idi. Bu sebeble gelecek yıl tütün zer'iyatı birkaç misli artacaktır. Bu yılın tütün istıhsalâtı 70 - 80 bin kilo idi. Fiatlerin yerinde olduğu yıllarda kazamız
bir milyon kilodan fazla tütün çıkar dı.

Uzunköprünün

derdı

Uzunkoprünün ötedenberi büyük
bir derdi vardır: Ergene nehrinin taşması. Ergene ovaları, dunyanm en
bereketh topraklarından sayüır
ve
gene dunyanın en nefıs ve tatlı kavunu bu ovalarda yetişir. Alpullu şe ker fabrikası bile Ergene ovalarında,
pancardan % 25 ten yukarı randıman
almamaktadır. Buğday bire kırktan
fazla mahsul verır. Bu kadar kıymetli
olan Ergene ovasının en büyük tehli kesı su baskınıdır. Nehrın yatağı dolmuş ve üzerindeki birçok su değır menlerinin bendleri dolayısile de taşma kabiliyeti artmıştır. Kış ve ilkbaharda fazla yağmurlar olduğu yıllarda bu bereketli ovaya hiçbirşey ekilmez. Bu yıl da öyle oldu. Ovanm birçok yerlerinde el'an su vardır. Bu ovadan istıfade edilemiyecektir.
Su
baskmı ayrıca hastalık yapıyor. Er gene suyunun Meriçle birleştiği yerlerde 10 - 15 köy vardır ki, her yü
sıtmadan kırılıyor.
Ergenenin temizlenmesi birkaç defa düşünüldü. Hatta temizleme makinesi bile geldi. Fakat iş yürümedı ve
kaldı. Bu en verimli topraklarunızın
her zaman istifade olunacak bir hale
getirilmesi lâzımdır.

Yol işleri
Yol faaliyeti itibarile kazamız çok
geridir. Kaza çevresindeki biricik U zunköprü - Keşan şosesi bile yol denilmiyecek bir hale gelmiştir. Istas yonla kasaba arasındaki 4,5 kilomet roluk şosenin her yüz adımı geçilemiyecek büyük çukurlarla doludur. 500
yıllık bir ömrü olan 1280 metroluk
Uzunköprünün üzerinde bile, yağ murlu havalarda birçok gölcükler
hasıl oluyor. Edirne - Uzunköprü şosesi 50 kilometroluk bir yol olma sıoa rağmen on senedenberi bir türlü bitmedi
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