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Hanedan torunundan
d�kkat çeken Cov�d-19
öner�s�!
Koronav�rüs tüm dünyaya korku salmaya devam ed�yor.
Salgını fırsata çev�rmek �steyenlere b�r yen�s� daha
eklend�. Sağlık eğ�t�m� olmadığı b�l�nen Abdülham�d'�n
torunu Orhan Osmanoğlu'nun sosyal medyada salgına
karşı verd�ğ� öner� d�kkat çekt�.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cumhur�yet.com.tr/h

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="Hanedan torunundan d�kkat çeken Cov�d-19 öner

E-posta (ma�lto:?subject=Hanedan torunundan d�kkat çeken Cov�d-19 öner�s�!&body=Merhaba,%0A

Orhan Osmanoğlu “Pandem� �le mücadelede
Bağışıklık s�stem� çok müh�m. Bunun �ç�n
pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar g�yel�m”
paylaşımı sosyal medyada 'tamamen duygusal'
yorumlarına sebep oldu.

NEVRESİM TAKIMI SATIŞI

Orhan Osmanoğlu daha önce de sosyal
medyada paylaştığı �nd�r�ml� nevres�m takımı
�lanı gündeme gelm�şt�.
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İlhan Selçuk'un Yazıları

21 Haz�ran 2010 tar�h�nde y�t�rd�ğ�m�z

Cumhur�yet Gazetes� Başyazarı İlhan

Selçuk'un yazılarından seçmeler�

okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın b�lges� Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulab�leceks�n�z.
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AİLENİN TEKSTİL ŞİRKETİ VAR

Sultan 2’�nc� Abdülham�d’�n torunu Abdülham�d
Kayıhan b�r röportajından a�les�n�n tekst�l ş�rket�
olduğunu şöyle anlatmıştı:

“1979 İstanbul-Fat�h doğumluyum. Sürgünden
sonra doğan �lk şehzadey�m. Şu anda tekst�l ve
dış t�caretle uğraşıyoruz, ayrı b�r ş�rket�m�z var.”

DAMAT DA TEKSTİLCİ

Yıllardır tekst�l �ş�yle uğraşan Osmanoğlu a�les�
kızları N�lhan Osmanoğlu’nu da b�r tekst�lc�yle
evlend�rm�şt�.

N�lhan Osmanoğlu, MOS Tekst�l'�n sah�b�
Mehmet Behlül Vatansever �le 22 Eylül 2012
Cumartes� günü Beylerbey� Sarayı'nda
gerçekleşt�r�len düğünle dünya ev�ne g�rm�şt�.
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