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.Kış Sporlarının 
faydaları ... 

-.--
Bu yıl bayram ve yılbaıı 

tatlllerinl ııeçirdlğlmiz Uludağ 

tam anlamıyle bir bayram 
yerini andmyordu. Birkaç yıl 

önce üç bet kitinin ıah si 
teıebbüalerinden ileri geçml

yen ve ancak birkaç enerjik 
sporcuya kucak açan Uludağ 

geçen sene biraz daha fazla 
rajbet görmüı; nihayet bu 

ıene herkesi hayrette bırakan 
bir kalabalıkla dolup taımıı
tır. 

Bu i§in bir cepheden de
ğil çerit çeıit cephelerden 

faydası vardır. Önce oraya 
çıkanların hepsi bütün uzuv

larıyle faal blr rol almakta
dırlar. Yani bir futbol maçın

da olduiu gtbl on bin ıeyirci 
önünde yalnız yirmi iki kiti· 

nln oynamuı ıeklfnde değil. 
Herkes burada hareket edi-

yor ve ıpor yıpıyor. 

lklnci faydaaı : Bütün mem
leket gençltiinl birbtrile ta· 

nııtırıyor. Futbol maçlarında 
oldufu gibi iki gençlik kitle-

ılnl birbirine katmıyor. Blla • 
ktı kaynaıtmyor. Burada 

her ıehirden gelen yerli ya
bancı birçok kll'uelerle can 

eller ahbap oluyoruz. 

Üçüncü faydaıı: Bu sporu 
yapanların manevi kuvvetle-

rini. ceıaretlerlol arttırıyor. 

İnsanın intikal ıüratini, birbi-

rine yardım haaletioi kuv· 
vellendtriyor. 

Dördüncü f ayda11 : insanı 
pratik hayata alııtırıyor. in. 
un hfç bir ıeye sinirlenmiyor. 
Hatta ılnh il olanların sinir
lerini yatııtırıyor. 

Sonuncu fay dası : Bu ıpor 
Bursa için mühim bir gelir 
kayna~ıdır. 

Bayramda ıehrimize gelen
lerin aaym yüzleri geçtiğine 

göre : Tren, vapur, otobüı, 

otomobil para11, yağ, ha), 
meyve, ekmek gibi en basit 

ihtiyaçların buradan tedariki 
dolaylsiyle Bursa ve havaliai . 
ne oldukça önemli bir para 

geliyor. Eskiden kıt günlerin
de kimıenln bulunmadığı 
kaplıcalarımız bile bu sporcu 
akınından faydalanıyor. Dağ. 
dan inenler doğruca kaplıca
larımıza gldfp birer banyo 
alıyorlar. 

Ha11lı nereılnden bakıhr5a 

bakılsuı kıt ıporlara hrr insan 
için olduğu kadar muhitimiz 
için de çok faydalı bir hare
kettir. 

Bunların hepıinden üıtün 

bir f ayda11 da yurdun müda
faaaını sıraaında orduya kuv
vetli ve enerjik bir gençlik 
kitlesi yetiıtirmektir. 

Hilkumetlmlzlo ve C. H. 
Partimizin bu ıpora verdiği 

önemin anlamı da itte bilhu· 
ıa budur. MUSA ATAŞ 
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Ticaret odasının yaptığı 
ve yapacağı işler .• 

Ticaret odasmm son toplanlısı~da eski başkan Tiiccar 
Cevat'ın söylevini aynen pazı>1oruz . 

1 Biır Hah .. ş • şa cısı bir 
İtalyan uçağı düşürdü .. 

- Düokü sayadan devam -

Adı Gelen Giden 
Vekaletten 386 459 
Türkoflsten 167 142 
Vılayetten 170 102 
Odalardan 103 142 
Muhtelif maka· 683 919 
mattan 
Oda meclisinde 480 480 
Maden iıteri 30 30 
Tc.mim 2211 
Tebligat ·1478 -

2019 5963 

Şu halde Odamıza 935 
yılı 10 aya içinde 2019 evrak 

gelmfı 2274 evrak odamızdan 
gitmif ~ ve Odamız tecloıenlere 

Karışık yağ satan 
bir Bakkal 

Yenipazar çarıısında Bak· 

kallak yapan Şuayp lıminde 

birinin halka karııık yağ Hl· 

tılını t ~•bit eden Belediye 
ııhhıyeal Bakkalın 25 kilo 

yalını muaadere ederek imha 

ettirmiıtir. 

Tatil bitti 
Bayram ve Yılbaıı tatili 

münaıebetile bir haftadanberi 

kapalı bulunan İlk, Orta ve 
Lise okulları dünden itibaren 

açılmııhr. 

Talili Yüzbaşı 
Yılbaıı piyangosunun bü

yük ikramiyelerinden biri de 

ıehrimizdeki Topçu subayla· 
randan Yüzbaıı Remzi adında 

bir zata isabet etmiş, talili 
Yüzbaıı dün ıahah İt bao!rn-

11na. giderek ikramiyesini 
almııtır. 

Mahalle araların

da dolaşan 
domuzlar 

Piremir mahallesinde otu-
ran bir zat dün sabah 

matbaamıza kadar gdc-
rek mahalleye giden yo· 

lun fena halde bozuk olduğu· 
nu halta o civarda bulunan 

bir ka.brlıtena ölü naklinde 
çekilen müıkülat derecesini 

anlatarak yolun yaptırılmasını 
Urbayltktan dilediğini söyli

yerek burada bir takım ya• 
ban domuzlarının da geceleri 

mahalle içersine kadar gire. 
rek mezruat üzerinde tahri

bat yaptığını ilave etmif bu 
te hatta hayvanlarla müca-

dele etmek üzere İlbaylıkça 
kendilerine laztm gelen ıllah 

ve cephanenin verilmesi için 
müsaade istediklerini ııöyJe. 

mlıttr. 

Bir düzeltme : 

ve ilçelere 221 \ tamim yap_ 
mıı, 1478 de ayrıca tebltıat 

yapılmııtır ki S,963 evrak 
elden g~çmlıtir. 

Kayda tabi olmıyan d1lha 
birçok işleri Odamız yapm · ı· 

tır. 

• Odamız 3 yıl içinde Eko· 
noml Bakanlığında.o ve İlbay
hhtan ve diğer dt.irclerden 

vıtzlfes !ni lf arasında en uf ak 
bir ihtara maruz kalmadığt 

gibi Ofialıktcn müteaddit de· 
fa takdir mahiyetinde yazılar 
almmıştır. 

Bugün Odanın istihbarat, 

- Ardı ikinci yüzde -

Akhndan hasta 
imiş •• 

Yıldırım mnhallesinde Şük

rü isminde biri, Abulyont gö. 
lüne girerek ıaatlerce ıular 

içinde kalmııhr. Şükrünün bu 
gayri tabii vaziyetini gören bir 
arabacı bir UirlO sudan çık· 

mak tıtemeyen Şükrüyü zor la 
arabasına atarak Sunaya 
getirmiılir • 
Yapılan tahkikat neticeıtnde 

Şükrünün Bursl\h olduğu ve 
kafadan hasta olduğu anlaııl
mı§hr. 

Hususi idarelere 
ait kanun projesi· 
nin hazırhkları 
bitmek , üzeredir. 

Tan yrı:elcsinden : 

Yeni hurnsi idareler ka. 
nunu projesi bu idareler hak. , 
kmda alınması lazım gelen 

tedbirlere dair Kamutay parti 
gurubunda verilecek k8rarl ra 
ve varılacak esaslara göre 
hazırlanacaktır. Husuııi ida 

relerimizin finansal durumu-

nun düzeltilmesi için parti 
gurubuna teklif edilecek ted
birler aresında vilayetlerin 
kartılık bulmadıkça yt>ni hiz

metler açmamaları esasının 

tesbili ve devletçe vilayete 

yeni vazifeler verildiği veya 
m~vcut hizmetler geniıletild iğl 

takdirde bunların kartılığının 

da birlikte verJlmesinlo temini 
istenecektir. Gelirlerine göre 
it_ açmıı ve bu yolda bütçe· 

lerini denk le§tlrmiı olanlar 
bile kendilerine ayrılan hız. 

metleri yapmayan ve bazan 

önceden tahmin olunmıyan 

hadiseler çtkaran, itleri aksa
yan vilayetlere birçok mt:ın · 

leketlerde yapıldığı gibi dev
let bütçesinde ayrılacak tah· 
slııattan yardım edilmesi usu
lünün tatbiki de düıünülmek
tedir. 

3-l - 193G ve 520 Sayıla nüshamızın günü (cuma) olacak 
1 

iken yanhthtlıkla (perıembe) olarak bıılmııtar. Diizeltlriz • 1 

Ankara 3 A. A.- Resmi bir Habeı bildiriğine röre Mak

:"kale civarında bir İtalyan uçağa bir .. Habeı ni§ancısı tarafmdan 
düıürülmüıtür . Tayyareciler ölmüıtür . 

Bir Habeı niıancı neferi talam esnaaında 

Kahirede son hadiseler 
Ankara 3 A. A. - Kahireden bildirildiğine göre hükumet 

reımi mektebinin talebeleri mektep binasını ve mobelyelerini 
tahrip etmişle rdir , Polisle olan çarpıımada 15 talebe ve mü· 
teaddit polis yaralanmııtır . El azharü Üniversitesi talebeleri 
de yeni nümayiıler yapmıılardır • Birkaç yarulı vardır • 

Yılbaşı münasebetile 
Atatürkün teşekkürleri .. 

Anltara 3 A. A. - Atatürk yeni yıl milnasebetile yurdun 
her tarafından kutlulama yezıları gönderen lrnmandanlara İl
bay ve Şarbaylara parti baıkanlarına ve diger vatandaılara 
te§ekkürlerini iyi dileklerini tletmt>ğe Anadolu ajansını ödev
lemlş\lr . 

icra Vekillerinin toplantısı .. 
Ankara 3 A. A.-lcrn Vekilleri heyeti dün başka11 İsmet 

lnönünün başkanlığında topl nmıı ve görüıtüğü muhtelif itler 
üzerinde kararlar almııhr. 

C. H. P. Genyön kurulu •. 
Anlrnra 3 A. A. - C. H . P. Genyön kumlu dün top)anmıf 

ve yaz azadında yapılıp sonuçlarından parti teftiılerinin ince· 
!emesine devam etmi§ ve türlü parti i§l~rini konuımutlur . 

Almanya'da kato
likler ve masonlar 

Koblenz Farmason locası 

sabık üstat azamı ml\tbaacı 
Ducltwietz'in devlet hazinesi 

aleyhine 70 bin marklık vergi 
kaçırmak cürmünden dol ayı 

aleyhinde kanuni takibat ya
pılması gazete lerde Ferma· 
ııonluk aleyhinde iymakar ta
rizlere vesile olduğu gibi dö · 
viz ~açakçılığı yapa n rahibe
lerin h pse mahliümiyetleri, 
keza döviz kaçalcçılığı cürmi · 
le maznunen mahkemeye ve-
rilmfş olan Meissen pısltopoau 
Dol,tor Pctrus Legge'nln mu. 
hakemeııi te fsil ô. tı ve bu mu· 
hakemede Betlin pıskoposu • 
nun da isticvap edildiği ve 
müddei umumllikçe maznu· 
nun bet sene küreğe mahkü
miyetl talep olunduğu, bsşka· 
ca iki Fra nsisl<en pııpa sının 

Urfa saylavı gitti 
Bayram tatili münaaebe

tile şehrimize gelen Urfa say
la va ve eski belediye reisi Bay 
Muhitin Dinçer hu ıa bah ka. • 
raköy aolu fe A-ııkareya ha
reket etmlttir • 

..........__ ,, ______ - ................ 

' yine döviz l{s çakçılığt yaptık

ları sabit olduğundan 4 yıl 
hapis, 3 )'ıl müddetle medeni 

ı haklardan mahrumiyet ve ay· 
rıca para cezasına mahküm 
oldukları, P11derborn P11kopo
sunun Menden'i ziyareti sıra
sında ( Katolık hücum kafi· 
lesi ) teıkllatına m~nsup kim· 
tielerln Hitler gençliğine ta&'
ruz cürmile maznun katolikle· 
rin mahkümiyeti ve bunların 
dini ta hrikat kurbanları oldu-
ğu hakkındaki tafısilatın ve 
katollklere tıuizlerin gazete· 
lerde önemle yer bulmuı ol
duğu görülmektedir . 

Bu kttbllden olarak Würz
burg'da bir Franslskcn ma· 
naıırmda papas Leodegger'in 
talim ve terbiyeleri kendisine 
tevdi ve emanet edilmit olan 
küçük yaıtakf çoculdnrın bir 
çoğuna kıırıı irtikap ettiği ah
laksızlık ve ş eni hareketlen 
dolayı aleyhinde kanuni taki
batta ba§!andığı, bundan bir 
müddet önce de yioe aynı 
manastırdan diğer bir papasın 
aynı cürü :nden dolayı mahküm 
edilmiş olduğu da ehemmiye• 
le kaydediler~k tebarüz et· 
tiril mi tllr. 



Sahife 2 

- Birinci yüzden devam -

Muhasebe, Sono.yi ve maden ' 
;ıleri ve aynca mütefe. rika 

ilbi 5 mühim ve ayrı dosya 
kartonlan ve dolaplara bulun· 
duğu gibi çok muntazam 

dosya defterimiz de vardır. 

Uda tılerl günü gününe ya

pılmaktaöır. Memurlar için 

blr devam defteri tutulmak
tadır. Oda me.murları arcsın• 

da tam manasile bir disiplin 
mevcuttur. Bugüne kadar 

memurlarımlz aleyhine tüc
carlarımız tarafından da en 

ufak bir tlkayet itidilmemiıtir 

Odamızın Mali durumu : 

22) l933 yılından devro· 
lunan l 463 lira müteraldm 
cel e ucretlerine verildi. 

23) Yıllaıdanberi düyuna 
devredilen pnra tamamen 
t afiye olundu. 

24) Odaya mukayyet tüc
carlarımızın sınıf dereceleri 

adilane bir surette her teci. 
men üzerinde eıash münal<e.
ıalar yapılarak tayin edildi. 

25) 229 liri\ verilerek en 
iyi yazı makinesi alındı. 

26) Oda bin sı tamir ve 
mefruıatı kısmen yenileştfrildl. 

27) 3948 lira verilerek 
odaya kondisyon aletleri ge
tirildi. 

28) Yeni Oda binası için 
150 lira verilerek mimara bir 

proje ve planlar yaptırıldı. 

Ve bina için müteferrik maa· . 

raflara da 50 lira aarfolundu. 

Bugün elimizde 8479 Ura -
mız vardır. Borsadan gelecek 

3000 küsur liramız daha var· 
dır ki ceman 11 ,479 lira bir 

paramız var demektir. 

Yapılacak işler : 

1) Mudanya vopurlarının 

Yalova vapurları gibi Galata 

rıhtımma yanaımaları için 

yaptığımtz teıebbüsleri tekit 

etmek ve odamızın müteaddit 

müracaatları üzerine Avrupa· 

ya yeni ıipariı edilen 18 mil 

süratindekl vapurun gelmesine 

kadar Mudanyaya ıtmdikilc

rinden daha süratU vapur 

tahsisini temin etmek 

2) Bursa Şimendifer fstaı
yonunda tüccar malının bir 

hafta kalmasına müsaade 
istihsali. 

3) İstanbul Mudanya va· 
purlarile gelecek ve gidecek 

dahili eıyanıo kordon pusula
slle nakillerini temin. 

. 4) 2506 N. lu tütün kanu• 
nunun Buraada mer'jyetini 
dalma takip 

5) Kondisyon aletinin ve 
rJmli halde iılettlmeıi ve 

ipekçiliğin lnkiıafı için dut 
fidanından kumeı haline ge· 

linceye kadar muntazam kon· 
trolunun temini. Koza mahsul 

mikdarmı teksir ve fiat itilik· 
rarı, en iyi ipek ve kumaı 

imalini temin. 

6) Proje ve planlar yapıl· 

mıf oda binaaının Bunamıza 

ve müteahhidine ihalesile ah

ıap bina içinde bulunan oda 

evrak dosyalarının tehlikeden 

korunma11nı ve Temmuz 936 

tarihine kadar oda binasının 

tüccarlarımızm ıerefile müte· 

nasip bir ıekilde ikmal ve 

"de 
le 

er •• 
( İ:vesliya ya::.elcsindrn ) 
Tas'ın Harbin aytarmdfln 

alman hnberlere göre Harbin' 

de Japon makamları bazı Sov. 
yet v tandnılnrmı euçsuz ıola· 

ark tevkif etmi~ler ve evlerin· 
de ara§tırmalar yapmışlardır. 

Yakal-snanlu nrnsında bir 
Ru!cn gazete sahibi ve muhar-

rir heyeti de vardır. Sov~et 

Devlet bankas1 Harbin ftlbesi 

direktörü de bunlar arasında
dır • 

Mançurl şehirlerindeki Sov
yet tebaları mıütemadiycn t • 
kip edilrn kte ve hiç suçsuz 
te\ ldf olunmaktadırlar. Sov

yet konsolosları protostol r:da 

butunmuıl r, ancnk bu güne 

kadar protostolrırın tesiri ol

mamııtır. 

inşastle 936 eergieinin -yeni 

oda bina ve bahçesinde açıl· 

masın1 temin . 

7) Yeni oda binasında da
imi bir meoher aç1lmaıı. 

8) Kongredeki dileklerimi· 
ztn takibi. 

Ark daılar yukardanbe.ri 
ısa.ydıklarundan yapıl n iıleır 
sizlerden aldığım direktif ve 

büyüklerimizin muzaheret ve 

kalem arkada§larımın farh 1 

gayrettle nıeydıma gelmittir. 
Bu himmetledir ki bizi isHhlaf 

edecek erkadcsılarımııa saat 
gibi işler blr oda ve 12 ,000 
liraya yal. n para 1002 liralık 
esham ve tahvilitt ve 4000 

lirıı kıymetinde Kondisyon 
aletlerini devrediyoruz. Yeni 
oda seçimine giren arkada11· 

larımdan ricam kendi karar 
,-e düşüncelerile hoşlanan bu 
l~lerin baı rılmas1 için diğer 

nrkadaılıua ön aynk olma
lıırıdır. 

Gemlik icra ı\leınurlu· 
ğundan: 935-2i3 

Bursada Ahmede maa 
masarif 298 Jira 36 kuruşa 

borçlu Bttrsada set başında 
Darılruuallfm caddesinde o 
turan Htiseynin borcundarı 
dolayı Tapunun 22-5-933 
tarih ve 27 ı numarasında 

mukayyet liverya mevkiinde 
şarkan mehmet ve şimalen 

Garben Hasan cenuben or 
man ile çe\'rilmiş üç dö
nüm mikdarmda ve 105 
ağaç zeytinliğin satılması 
mukarrer olup mezkür zey
tinliğe yeminli üç ehli vu
lrnf taraf mdan 250 lira kiy
met takdir olunmuştur. sa
tış peşin para ve açık ar
tırma ile yapılacakhr. 
ı - İpotek sahibi ve alacak· 
hlnr ve diğer alakadarlarJn 
irtifak hakkı snhiplerinin 
işbu gayrı menkul üzerin
deki haklarının hususile 
faiz ve masrafa dair olan 
iddiaları işbu ilan tarinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteJerile icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hnkJarı Tapu sicille
rile sabit oJmadıkca satış 
bedelinden ve paylaşmadan 
hariç kalncalttır. 
2 -Artırma şattnamesi Ge
mlik icra memurluğu oda-

&.-l·-1936 

ş 

an tası 
~~Ilı 

•• 

Yaı"r efterine i~za atan büyük el olacaktır •. 

As. Saç Alma 
ko isyo uı n 

(9000) kilo süt sa· 
tun alınacaktır. talı· 

min edilen bedeli 810 
l iradır. şartna n~e~i sa
t un alnı:ı ko. dadır. 

eksiltme 23- ı - 9HG pe-
rşenbe günü saat ·t 6 
da Tophanede SA.AL.-
KO.da olacaktır. ek
siltme açık olarak ya

pılacaktır. muvakkat 
teıninat GO lira 7 5 ku
ruştur. 4- - 9-14-19 

sında işbu ilan tarihinden 
itibaren on gün müddetle 
her kesin görmesi Jçin açık
tır. 

3-İhate 6-2-936 tarihine 
müsndif perşenbe günü saat 
14 de Gemlik icrn memur
luğu odasında icra kılına · 
caktar. şu kadarki tayin olu-
nan işbu zamanda arhrmf 
bedeli gayri menkulun nıu

hammeıı kıymetinin yüzde 
yetmiş beşi bulmadığı tak-
dirde son artırmanın taahu· 
du baki kalmak iizre artır

manın oobeş gün daha te
mdit edilerek 21 -2- 936 
tarihine müsadif cuma gü. 
nü saat 14 de Gemlik icra 
memurluğu odasında 2280 
numaralı kanuna tevfikt:n 
ihalesi icra kılınacaktır. 
4-Arttırmaya işt:rak için 
gayri menkulun muhammen 

kıymetin yüzde yedi buçuk 
nishetlnde pey al{çrısı veya 
miHi banka teminat mektu-
bu tevdii etmeleri Hiz1mdır. 
A ıcı artarma bedeli haricin· 
de olarak ihale karar pul
ları ve yüzde yedibuçuk 
dellaliye rusumu ve tapu 
ferağ harcı vermeğe mec
burdur ve ihaleden beş 
gün sonra tesçil Tapuya 
teskere yazılacağı ve daha 
fazla malumat almak isti· 

yenler 935-273 numaralı 

dosyaya muracaat etmeleri 
iJAn oulnur. 

Bursa İli Bay nJırlık 
Direktörlüğünden: 
Beton Arme Köprü İnşaatı 
Eksiitme Hanı 
Nafıa vel<filetfnden 

Bursa Vilayetinde Bur
sa Karacabey yolu üzerinde 
(60 2o0) Lira keşif bedelli 
Karadere ve hanife köprü 
leri inşaatmm kapalı zarf 
usuliıe eksUtmesi 27.1.936 
tarihli paıartesi günü saat 
16 da Nafın Vekaleti Şose 
ve köprüler reisliği t!ksilt· 
me konısiyonu odasında ya
pılacaktır. 

Eksiltm şartnamesl ve bu· 
na müteferri diğer evrak 
(301 ) kuruş mukabilinde 
Şose ve köprültr r-eisliğin
dcn alınabilir. 
Muvakat teminat (4260) Li
radır. 

İsteklilerin yapmış oldukta· 
rı jşlere ait vesikaları ek· 
siltmeden en az sekiz güu 

, evvel göstererek Nafıa ve
kaletinden ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 27. ı-
1936 pezartesi günü saat 
(15)e kadar Anka'"ada Şose 
\'e köprüler reisliğirıe veril· 
mesi Ulzımdır. 

4-lo- 16-22 

l(ayıp ~1ühür 
Öteden beri yalnız ' te

kaüt rnaaşmn almakta kul
landığını mühürümü her na
sılsa kaybettim. Bundan bö
yle İmza kullanacağ:nı an 
o nıühürün hükmü olmadı· 
ğını ilan eylerim. 
Bursa Reyhan mahallesi 
23 sayılı evde r1.1ütekait İki
nci mülazım HaJis 

,. ;v" ...... ...,.. ,.. ..,.. ....... ..,.. ,.. ..,.. 'T' 'T' ..., 

\ iş Bürosu _. J 

1 Fahri Batıca 
Koıaharu No. 221 Telefon 95 j 

\ Ticaret, komiıyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği l 

12-150 1 
ı .............................. 4. 4. 4. ............. 

1
wwwwwwwwwwww 

~ .DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve t,.davi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

[
Sayın ahalimize bir hizmet· 
olmak üzere pazarh:si ve 

peıembe günleri muaye-

1 
ne ücreti : 

"'"'~2-~~!!!! •• ... ., ... ,,. ........ ,. 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-Muayenehane: 

Si.dm Matbaa kaflısı No. 30 ---
Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

wwwwwwwwwwwe 

SUKUi 
(Tefrikamız) 

Yazı çoklu&undan ltonma
mamııtır. ö:ıür dileriz . 

• 
sımevı 

·· şteri erinin istediği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 

Defterdarlık arkası No 22 

Telefon - J30 


