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ECEVİÎ BUGÜN BURSA’DA
KONUŞACAK

CHP Genel Başkanı 
Bület Ecevit bugün Bursa 
da halka açık konuşma 
yapacak.

Saat 13.00 da Bursa 
Atatürk Caddesindeki Hey 
kel önünde konuşacak olan 
CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit, konuşmasında yurt 
sorunlarına değinecektir

Erken seçim konusu gün 
cellik kazanmasından son
ra Ecevit’in ikinci büyük ko 
nuşmasını bugün Bursa da 
yapacaktır’

ALİ ŞİRİNİN KATİLİ YAKALANDI
Beş ay önce Gemlik’ 

in tanınmış iş adamı Ali 
Şîrin’i bir alacak yüzün
den yazıhanesinde öldüren 
katil Mustafa Altın Göl
cük'te yakalandı.

İstiklâl Caddesindeki 
yazıhanesinde borç alacak 
nedaniyı Ali Şirin ile rar 
tıştıktan sonra 16 EU 404 
plakalı skoda ile kaçan

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Iş Bölümü Yaptıj

HAZIRLIKLAR

TAMAMLANDI

CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit’in Bursa'ya gelmesi 
nedeniyle bütün Bursa il ve 
ilçe parti örgütü alarma 
geçirilmiş ve mitingin Kala 
balık geçmesi için her türlü 
hazırlıklar tamamlamıştır, 
Gemlik CHP ilçe örgütü 
Başkanı Nezih Dimili her 
köye bir aracın parti kana 
lıyla gönderildiğini bu arada 
bazı köylerden araç bulmak 
için Gemlik’e gelindiğini 

katil Mustafa Altın'ı 
devamlı arayan Gemlik em 
niyet görevlileri bir ihbarı 
değerlendirerek katilin iz 
ini buldu

Gemlik Emniyetinden 
Ahmet Güngör ile Bursa 
Emniyetinden İhsan Tan 
yel önce Sivas.Ağrı daha 
sonra Gaziantep’e giderek 
Katilin izi üzerinde Gölcük

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit bugün Bursa’da

fakat, araç sıkıntısı çekildi 
ğini bildirerek,’ Bursa’dan 
dört tane otobüs getirip 
sıkışıklığı gidermeğe çalışa

’e geldiler.Gölcük’te ya
pılan aramada katil Mustafa 
Altın bir kasap dükka 
nında yakalandı.

Gemlik'e getirilen 
Mustafa Altın suçunu 
kabul etti ve ben zaten 
teslim olacaktım»' dedi. 
Katil tutuklanarak ceza 
evine gönderildi.

cağız” dedi Bursa mitinğinin 
çok kalabalık geçeceği 
beklenmektedir

Fabrika 12 Milyon liraya çıkacak

GEMLİKLİ BALIKÇILAR 
BALIK AĞI FABRİKASI 
KURMA KARARI ALDILAR

Yıllık Genel Kurul top
lantısını yapan Gemlik S. 
S. Su Ürünleri Kooperati
fi üyeleri Balık Ağı Fab
rikası kurma kara
rı aldı.

Bu yıl mali koğrede 
yönetim kurulu tarafından 
hazırlanan rapor da; koo
peratifin bir yılda 2219 
bin 497 lira kar elde etti 
ği belirtildi. Konğreye su- ’ 
nulan raporda daha sonraj 
balıkçılığımızın (baş düş- ı 
manı olan trolculuk Jtve 

Su Ürünleri Kooperatifi Kongresinde Balık Ağı Fabrikası kurma kararı alındı. Ba
lıkçılar, ’ ağ .sömürüsünün önüne ancak böyle ağ örülebilinir ’ dediler.

kum kaçakçılığı ile etkin 
mücadelenin yapılmadığı 
açıklandı. Balıkçılar ihti
yaçları olan balık ağını 
gerçek değerinin çok üze 
rinde satın aldıklarım, sa
ngıların isteği fiatlarla ağ 
satarak balıkçıları sömür
dükleri anlatılarak balık ağı 
fabrikası kurulması için 
yönetim kuruluna yetki ve 
rilmesi istendi.
FABRİKA 12 MİLYON’a 

ÇIKACAK
Divan Başkanlığını Ga 

zetSci Necati Akgûn'ür 
yaptığı konğrede kuruk- 
cak fabrika hakkında ya
pılacak yardım hakkınd t 
bilgi veren Bursa Köy İş
leri 2. Bölge Müdürü L- 

min Çerçi 12 milyon lirayı 
çıkacak fabrikanın proje
leri hazırlandığı takdirde vc 
3 milyon lirası kooperatif 
çe sağlanmasıyla yardımın 
yapılacağını belirtti.

Balık Ağı fabrikası kv 
rulması teklifini kabul e 

den balıkçılar, çalışmalar i 
çin yönetim kuruluna yet
ki verdi.

KISA KISA
Gemlik Emekli İşçiler 

Derneği nin yıllık olağan 
Genel Kurul toplantısında 
Dernek Başkanlığına Haşan 
Can seçridi Haşan Can 
daha sonra görevinden is
tifa etti. Yönetim Kurulu 
Nurettin Akay'ı Başkanlığa 
getirdi.

♦ ♦

1. toplantıda çoğun 
luk sağlanamadığı için ya 
pılamayan Petrol İş Sen
dika konğresi 10 Nisan 
günü yapılacak

Geçen hafta Ticaret ve 
Sanayi Odasında toplanan 
Türkiye Muhtarlar Faderas 
yonu yönetim, denetim ve 
onur kurulu üyeleri araların 
da iş bölümü yaptı.

Toplantıdan sonra ba
sına demeç veren federas
yon Başkanı Muhittin Bü- 
yükaslan, muhtarlarla ilgili 
yasaların seçimlerden önce 
çıkarılmasını Istiyerck" Bu 

yasa çıkmadığı takdirdej H 
parlamentoya devam etme 
yen parlamenterleri kara lis 
teye çıkaracağız ve seçilme 
lerinl engelliyeceğiz” dedi

Esnaf Kefalet Koop. Kongresi Yapıldı
Geçen hafta yapılan Esnaf 
Kefalet ve Kredi koop, genel 
kurul konğresinde 
ESKİMTAŞ’ şirketine katıl 
ma ve kooperatif binası 

CHP Kadınlar Kolu I 
i Çay Günü Yapıldı

Gemlik CHP Kadınlar kolu 
j Başkanlığının dün düzenle J 
I diği Çay Gününde CHP li

Kadınlar bir araya geldiler 
amaçlarının CHP li bayanları | 
bir araya getirip birbirleriyle ! 
tanıştır ağı sağlamak oldu 
ğunu söyleyen ilçe kadın 
(ar kolu Başkanı
Siphayi ’* günde düzen 
(ediğimiz arttır mada 
Paptimize dört bin liraya 
yakın gelir sağladık dedi

yapılması için yönetim kuru 
lana yetki verildi,

Kalabalık bir üye 
topluğunun katıldığı konğre 
de koop, üye solnu terk etti

Papatya Satıcısı
Papatya toplamak için il 

çemize gelen Satılmış 
Muzaffer Celep adlı bir 
şahıs, kalmakta olduğu 
Şirin Otel’de ölü dulundu

Arkadaşlarıyla bir 
likte Gemlik’e gelerek Şirin 
Otel’e yerleşen Muzaf
fer Celep çevreden pa
patya toplamaktaydı. 31 
Mart günü saat 19 sırala 
nnda otelde kalmakta ol
duğu odaya ç ktıktan 
bir süre sonra geçirdiği 
kalp krizi ile ölen Muzaffer 
Celp defnedildi. 

koop. yapılacak bina için 
kaynak temini konusunda 
yaPılanekştrileri koop BŞK
Ahmet Yılmaz cevaPlandırdı

Otel Odasında Ölü Bulundu

papatya» Muzaffer Celep otel odasında ölü bulundu

öğretmenler Tüketim 
Kooperatifi yönetim kurulu 
na Hüseyin Berber, Salh 
Türer. İbrahim özdemiı, 
Nadir Alpay, Nurerttin 
Aslan yine getirildiler.
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Hesap da Sorutamıyor
Sayın okurlarım belki anımsarlar. Bir 

kaç hafta önceki bir yazımızda erken 
seçimin artık zorunlu olduğunu, İfade 
eyleyerek bunun gerekleri üzerinde dur 
muştum.

Kısa süreli bir gelişme sonucu artık 
ülke erken seçim havasına girmiş bu
lunmaktadır. Çok büyük bir sürpriz ol
madığı takdirde» seçimler haziran ayı 
başında yapılacaktır.

Bu hükümetle ülke idaresinin sür- 
dürülemiyeceği artık bizzat bu hükü
met üyeleri tarafından anlaşılmıştır. 
Erken seçimin hangi parti yararına ça
lışacağı kesinlikle bilinmese de, bunun 
ülke yararına olduğu kuşkusuzdur. Ci
nayetlere eklenen cinayetler, yolsuzluk
lara eklenen yolsuzluklar bu dönemin ens 
belirgin özelliği olmuştur. Onun içindir 
kİ» erken seçim kesinlikle ülke yararına 
dır diyoruz.

Ve biz yine aynı kesinlikle inanıyo
ruz ki, Türk halkı artık sermayeye daya 
İr sağ partilere değil, kendinden yana 
ekonomik ve sosyal politikalar yürüte
bilecek partilere oy verecektir. Seçimle
rin birkaç ay önce-veya sonra olması 
bu gerçeği değiştirmeyecektir.. Konuya 
burada bu açıdan yaklaşmak ve bak
mak gerekir.

Ve biz yine inanıyoruz ki, erken se
çim sadece halk iktidarına giden kapıyı 
aralamakla geçiktirmeden aralamakla 
kalmayacak, aynı zamanda soygun 
ve cinayetlerin hesabının sorulacağı 
bir dönemin kapılarını aralamaktan da 
öte ardına kadar açacaktır. Bu dönemin 
bu cinayetlerin, bu soygunların hesabı 
sorulmadan kurulmaya başlanacak dü 
zen el betteki sağlıklı bir düzen olamaz. 
Onun için kesinlikle bir hesap sorma 
devresi yaşanmalıdır Türkiye'de...

Gencecik yavruları katledenler, kanlı elleriyle 
dolaşamamalıdırlar gelecek olan bu düzende..

Devlet hâzinesini muz soyar gibi soyanlar, yap
tıkları sanki bir beceriymiş gibi ellerini kollarını 
sallayarak dolaşamamalıdırlar gelecek olan bu düzen 
de..

Ülkenin dış itibarını bozuk para gibi harcayıp 
ulusal bağımsızlığımızı ve ulusal güvenliğimizi gi
derek tehlikeye sokanlar bunun günahını ödemeli
dirler gelecek olan bu düzende..

Halk iktidar olmak kadar, kendisini bugüne ka
dar iktidar yapmayanlardan hesap da sormak istemek 
dir. Bunu kesinlikle unutmamak gerekir. Aksi tak- 
diıde ilk adım yanlış atılmış olur, onu izleyecek u- 
dımların da yanlış atılması böylece kaçınılmaz hal 
alır.

Evet 1977 erken seçimlerinden sonra sadece bir 
iktidar değişikliği olmayacak, aynı zamanda sorum
lulardan hesap sorulacak bir dönem başlayacaktır.

O zaman göreceğiz bakalım, bu sorumsuzlar, 
bu vurdumduymazlar, bu küçük dağları yaratanlar 
yaptıklarının, işlettikleri cinayetlerin hesabını ve* 
rebileee klermi?..

faturaları öylesine dolu ki, becerebileceklerini 
sanmtyoruı.,

öyleyse kendimizi iktidar değişikliğiyle birlikte 
hesap sormaya da hazırlamalıyız. Zira bunu her- 
şeyden önce Türk Halkı istemektedir.

şiir köşesi
Nasırlı sesi Anadolu’mun

Ben Anadolu’mun türküsüyüm
Nasırlı sesim ,
Yanık sesim
Ça|$ır dikenleri batmış parmaklarıma
Avuçlarım ondan yara, 
Bu topraklara
Gebeyim
Bu topraklara
Ben Anadolu’mun türküsüyüm
Karınca kararınca
Hava kararınca
En delice küfürler geçer içimden
Ekinimden
Bi derimden korkarım.
Çorum çocuğum varım
Onlar benim..
Ben Anadolu’mun türküsüyüm
Mızrap takılır tellere
0 yüzden karışıktır sesim
Onun için sevmezler
Dinlemezler
... Ve ben gene Anadolu’mun türküsüyüm
Taaa Bir uçtan bir uca
Tıkayın, tıkayın kulaklarınızı
Mızrap vurunca..

Ali Sönmez

Büyüyor Büyüyorlar
HAYRET
Nasıl yaşıyoruz hâlâ
Nasıl yürüyor bu dünya
Almış soysuzluğu, zalimliği, kepazeliği eline
Gidiyor düzen...

HAYRET
Nasıl gülüyor bu insanlar
Nasıl neşeli ve mutlu ğörülebiliyorlar
İçleri kan ağlarken-
Bir yanda
Yüzbinleri, milyonları beğenmeyenler
Milyarlarla konuşurken
Bîr yanda işsizler ordusu çoğalıyor
Gün be gün
Büyüyor-, büyüyor işsizler
Her biri birer dev

SEDAT YILDIZ

Nöbetçi
Eczaneler

Kuyucu 2 Nisan “ Cumartesi

Üzer 3 *' Pazar

Şifa 4 ■’ Pazartesi

Merkez 5 ** Sah

Gemlik 6 •t " Çarşamba

7.Namık 7 •• ” Perşembe

Erçek 8 * ” Cuma

Cay Un 9 1977 Cumartesi

Kongre İlanları 100 TL.
Dış Ülkelere, Yıllık Abone 60 TL. i 

® SAHİBİ: HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR : CENGİZ GÖRAL 

idare Yeri : Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dizgi ve askı : Körfez Basımevi • Şirin Pasajı

Ag TEL. : T9T —■ GEMLİK 

I

Ölmezlik Ofu
Yunus ta kıvamını bulan muhabbet

Ham adam ağzından kaskatı
Varsa yoksa Ahmediye----- karınca duası
Yıldızlar—keçi kuyruğu ve eşraf saati

Eğlemişler bizi bugünedek
Doğduğu yön güneşin-----batı

Davar ve ırgat, niyetine
İkilemiş—üçlemiş-----dörilemişiz avratı
Aşamamış Üsküdar ı—Osmanoğlu’nun

Yemen i bile yeşerten o masal atı
Tükenmek bir şey değil
Sana varamamak kötü
Gözü açık gitmek de vaı—-ey Anadolu-----

Doluyken dağların ölmezlik olu

Nüzhet Erman

Yok ki
Bana gül eylen neşelen
Düşün konuş haklarını savun diyorlar 

Özgürlük yok ki savunayım

Mutlu ol, olmasını bil
Mutluluğun peşinden koş diyorlar 

Mutlulukyokki koşayım

Çalış, çabala kazan 
Başarılı-ol hep diyorlar 

takdir eden yokki olayım

Her zaman sev
Kalbin boşkalmasın diyorlar

Seven yokki seveyim

Geçicidir belki bunlar 
Aşk şöhret ve paralar 
Nevarki geçici olmayan tekşey var 
Eşitlik ve haklar
İşte bunları arıyorum hiç durmadan 
Arıyacağımda bulana kadar.

İclâl Sokollu

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İLAN VE ABONE FİATLARI

Resmi İlânlar tek sütun cm.si 30 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.si 15 TL 

Özel İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 25 6 Aylık 15 Liradır. ,
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Ağaçlar da üşür

Sayın okuyanım, emekçim, köylüm 
Varsılım yoksulum I Ağaçlarda üşüyor 
artık. Ağaçlar İniliyor, sızıldanıyor; için 
İçin gözyaşı döküyorlar. Toprağımızın, 
insanımızın ağaçları. Dertlerimizi, kuş
kularımızı. yaşam boyu unutamayacağı
mız acılarımızı; sezinliyor, üşüyorlar 
ağaçlar.

Bu güzel yurdun, İçine İtildiği sorun 
lan gün gün ortak kaygılarımız bizleri 
üzerken, ağaçlar da üşüyecek; çığrina- 
caklardır.

Köylü geçim derdinden bulanırken, 
ürettikleri istenen değeri bulamazken 
ağaçlar da üşüyecek.

Binlerce kaldırım çocuklarına, her 
yıl bir daha o kadarı eklenirken ağaç
lar da üşüyecek.

Okullarımızda saptırılmış, bilimsel 
olmanın ötesinde kalan sözüm ona milli

olan eğitim sürdürüldükçe, ağaçlar da 
üşüyecek.

Dışardan yüksek değerde alinan pat 
rol, içerde eski fiatla satılırken, ağaç
lar da üşüyecek.

Sıkıntı içinde yaşayan, doktora gö
rünecek, ilâç alacak parası olmayan; 
dertler içinde kahrolarak ölümü bekle
yen insanlarımız oldukça ağaçlar da ü- 
şüyecek.

Sandıktan çıkma uğruna ulus geliri
ni, düşsel temeller uğruna su gibi har
cayan politika cambazları oldukça ağaç 
lar da üşüyecek.

Yurdun, ulusun kalkınmasında katkı 
sı olan öğretmenleri, sorumsuzca vicdan 
lar sızlamadan kıyıma uğratanlar yok 
olmadıkça, ağaçlar da üşüyecek.

İki yıldan bu yana, iklyüzü aşkın
D. S. 4 de

KONGRE DUYURUSU
29.3.1977 günü saat JO.oo da Şirin Sinema salonunda yapılacak olan Şu

bemiz olağanüstü kongresi, Yasaların ve Anatnznğâmûzün gereinirdiği çoğun
luğun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır.

Bu kere kongremiz 10. Nisan. 1977 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki * 
gündem uyarınca yapılacaktır.

Yasalar ve Anatüzüğümüz uyarınca ilgililere ve sayın üyelerimize duyurulur 
PETROL—İŞ

Merkez Yönetim Kurulu Adına

Özkal YÎCİ Cevet SELVİ
Genel Sekreter Genel Teşkilâtlanma Sekreteri

GÜNDEM :
I, Yoklama ve açılış. 2. Kongre divanı seçimi 3. Saygı duruşu
4. Konukların takdimi ve konuşmalar. 5. Olağanüstü konreyo gidiş ne

denlerin açıklanmasi, 6. Raporların okunması ve görüşülmesi. 7. Kurulların 
aklanması (ibraı) 8. Seçimler; a) Şube Başkanı b) Şube İdarî Sekrekori 
c) Şube Malî Sekreteri d) Şube Yönetim Kurulu e) Şube Denetim Kurulu 
g) Üst Kurul Delegeleri 9. Kapanış.

HER TÜRLÜ MUHASEBE İŞLERİNİZDE

AKADEMİK MUHASEBE BÜROSU 
EMRİNİZDEDİR

EMLÂK VERGİSİ BEYANNAMESİ DOLDURULUR
Adres : Belediye Fırını Karşısı GEMLİK

KÖRFEZ
BASIMEVİ

Falara Bono irsaliye
HERİ ÇEŞİT |
BASKI VE CİLT

İŞLERİNİZDE

EMRÎNİZDEDİR
Temiz İşçilik' Uygun Fiyat Zamanında Teslim

istiklâl Caddesi Şirin Pasajı Tel: 797 GEMLİK

tiftiğe
SOO c»r

bakteriler; kesinlikle yoktur.
:b,ir ;^ey kgybetmeden?süty^-;;4;^Vk* L.*G,do deÖerl /yüksektir, 

ve jyabbnpırnaddelgrclen ’♦ Pastörize1'süt.* '
y > sütün doğal özelliklerisüiün-tfoğoi özelliklerini korur.
♦ -Hazmıkolaydır.

nd^bakKalinızaa 
iOOSillİft

^Pastörize sütte hastalık yapan

yYbğıfrt; sutldr-taöı ve yemekler .
7— . ^^yapılabllır'Ve daha'lezzetli üstelik 

ulur.. ..<■' . .
I ’ ♦ Pastörize sut. steril süt luzun ömürlü) 

- | ■, değildir. Bunun için de sütün
>■'besleyici doğal özelliklerin) korur.

r"’ * S'cak veya soğuk her zaman
^MçfletoİHr., , ■ ;■
"î*. Pastörize'sütle? evin izde

Her yerde 
500 gr 425 Kk 
250 gr 250 Krç
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gemlik'.

KÖRFEZ
İdare Yari : Şirin Pasajı

TEL. : T9T — GEMLİK

Dizgi ve Batkı Kör faz Benmari

Sayfa 4 2 Nisan 1977 Cuma-les

Ağaçlar da üşür

Beklenen Mağaza BALCI Konfeksiyon Açıldı
ARTIK BÜYÜK ŞEHİRLERDE GİYİNMENİZE GEREK YOK

SİZİ BİZ GİYDİRECEĞİZ

mehmet balcı Pak Otel Yanı Gemlik

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
977/338

Gemlik Belediyesi vekili avukat Mehmet Nal- 
bsntoğlu tarafından Gemlikte mukim Ramazan kızı 
Zeynep aleyhine Gemlik Orhangazi yolu mevkiinde 
kain ve tapunun 130 ada 33 pafta 21 parsel numa
racında mukayyet gayrimenkulun istimlak kanunun 
17 inci maddesi gereğince tescili talep edilmiş oldu 
ğundan davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere 
duruşma günü olan 20.4.1977 saat 9.30 da hakim 
lifimizde hszır bulunması gelmediği takdirde duruş 
manın gıyabında devam olunacağı ilanan tebliğ 
olunur.

İLAN

Gemlik Cumhuriyet Savcılığından
I

Gemlik Ceza evinin 1977 Mali yılı Ekmek ve 
Çiğ Gıda ihtiyacı açık eksiltme ile satın alınacakır.

Ekmeğin Muhammen Bedeli 9000 Lira Geçici 
teminatı 675 Lira çiğ gıdanın Muhammen Bedeli 
10.000 Lira geçici teminatı 750 Liradır.

İhale 8. Nisan. 1977 Cuma Günü Saat 9.3* da 
C. Savcılığında Toplanacak Komisyon huzurunda 
yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde C. Savcılığında 
görülebilir, Taliplerin belirli günde teminatlarını ya 
tırarak komisyona müracaatları rica olunur. 20.3.977

Küçük Kumla Köyü Yalı Cami Yaptırma 
Yaşatma Derneği Başkanlığından

Derneğimizin genel kurul kongresi 8 NİSAN 1977 
Cuma günü saat 13 00 de Küçükkumla yalı gazino 
şuada yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde kongre 15 
NİSAN 1977 Cuma günü aynı yer ve aynı aaatte 
yapılacaktır

MÜTEŞEBBÜS İDARE HEYETİ 
GÜNDEM

1 Açılış
2 Divan Teşekkülü
3 Faaliyet Raporlarının Okunması
4 Raporların müzakeresi ve ibrası
5 Yeni yönetim kurulunun seçimi
6 Dilekler ve kapanış

gençler, gençlerimiz öldürüldükçe ağaç
lar da üşüyecek.

Çoğu intanımızın geliri giderini kar 
şılamaz durumdayken ağaçlar da üşüyecek. 
Bir daha vurgulayalım. Karınları doyma 
yen giyecekten okul giderlerinden yok
sun çocuklarımız oldukça ağaçlarda da 
üşüyecek.

Sîzlerin kafalarının kurcalayan el
ce sorunlar çözüm yolu bulunmadıkça, 
bizler bu karanlıktan kurtulmamız için 
gereken girişimleri yapamadığımız süre
ce üşüyecek ağaçlar. Na güne dek?

Güneş doğuncaya, aydınlığa kere- 
şuncaya dek.

SÜT AŞ GEMLİK BAYİİ AHMET ÖZÜN
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sütte hastalık yapan 
. « kesinlikle yoktur. / 

' ,♦ Gıda değeri yüksektir, 
♦ Pastörize süt, X. \ 

sütün doğat özelliklerini korur, 
f ♦ Hazmı kotoydır. 7^ 
♦ Sıcak veya soğuk her zomon

^ıiebHir.
/^İMstftriitesaie. evinizde
'^yoğurt, sütlü tatlı ve yemekler 

^yapılabilir ire >daha lezzetli üstelik
oiur.^'u^^ - /

♦ Pastörize- süt, steril süt (uzun ömürlü) 
değildir. Sunun için de sütün

4 besleyici doğal özelliklerini korur.

Her yerde 
500 gr 425 Krç 
250 gr 250 Krç

/ütCV sise sütti / günlük.pastörize.besleyici
Bursa ve HoJbVj. Pastörize Süt ve Sut MamuHen GıOo Sanayi ve Ticaret A. Ş 
Karacabey Tel. t 861 /(Bursa Buroeui 23066
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