
ÇÜTAD  
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1 / Aralık 2016 
Geliş Tarihi: 01.12.2016                                                                    Kabul Tarihi: 22.12.2016 

 

98 
 

ADANA TİCARET REHBERİ ADLI KİTABIN REKLAM YA DA İLAN KISMI 

Bedri AYDOĞAN1 
ÖZET 

Remzi Oğuz 1924 yılında “Adana Ticaret Rehberi” adlı bir kitap yayımlamıştır. 
Osmanlıca olan kitap başta Adana olmak üzere Mersin, Silifke, Tarsus, Dörtyol, Kozan 
yöreleri ile ilgili veri ve bilgileri içermektedir. Kitabın 156 sayfalık bir de ilan kısmı 
bulunmaktadır.  Kitap 2014 yılında Halil Altıparmak tarafından Latin harflerine çevrilerek 
yayımlanmıştır. Bu yayında kitabın Fransızca özeti ile ilan kısmı yer almaz. Bu yazı kitabın 
ilan kısmının Latin harflerine aktarılmasından ibarettir. Böylelikle ilk yayının eksikliği 
giderilmiş olacaktır.  Firma ve kişi adlarını içeren bu kısım bölge kültür ve ekonomi tarihi 
açısından önemli olması bakımından ilgi çekicidir. Bazı kişiler burada kendi geçmişlerini 
bulacaklardır. 

ADVERTISEMENT OR ANNOUNCEMENT SECTION IN BUSINESS DIRECTORY OF 
ADANA 

ABSTRACT 

Remzi Oguz published a book entitled "Adana Trade Guide" in 1924. The book, 
which is Ottoman, contains data and information about Mersin, Silifke, Tarsus, Dortyol and 
Kozan regions, mainly Adana. The book has a notice section which has 156 page.  The 
book was published by Halil Altıparmak in Latin letters in 2014. In this publication, the 
French version of the book and it's notice does not include. This article refers to the transfer 
of the notice of the book to the Latin alphabet. In this way, the lack of the first publication 
will be eliminated. This section, which includes company and person names, is of interest 
in that it is important in terms of regional cultural and economic history. Some people will 
find their own past here. 

GİRİŞ 

Adana Ticaret Rehberi adlı kitap, İstanbul Cihan Matbaasında 1924 yılında basılmıştır. 
Kitabın kapağında adının altında tertip eden Remzi Oğuz,  hemen altında da Adana  Ticari 
Rehber Heyeti Reisi – Muallim yazılıdır. İç kapakta ise tertip eden, sahibi ve naşiri olarak yine 
Remzi Oğuz adı yer alır. Bu bilgilere göre kitabın yazılıp basılması  için bir heyet 
oluşturulmuştur. Kitapta bu heyetin kaç kişiden ve kimlerden oluştuğuna dair kesin bir bilgi  
bulunmamaktadır. Yalnız bu heyetten üç kişinin adı ve fotoğrafı verilir. İlk fotoğraf Remzi 
Oğuz, ikinci fotoğraf Ziraat Bankası Müdürü Kozanlı Ahmet Hilmi Bey ve sonuncusu Helvacı 
Sigorta Şirketinin temsilcisi Fasih Bey’e aittir. Bu üç kişinin heyet üyesi oldukları 
fotoğraflarının altında yazılıdır, ancak heyetin bunlarla mı sınırlı olduğu, başkalarının  bulunup 
bulunmadığı  konusu açığa kavuşmamıştır. 

Kesin olan şey bu rehberin hazırlanmasında en büyük pay Heyet Reisi Remzi 
Oğuz’undur. Gerekli malzemeyi derleyip toplayan ve rehberi yazan odur. Kurulun diğer üyeleri 
ona gerekli olan ortamı hazırlamışlar ve yardımcı olmuşlardır. Rehbere yazdığı önsözde Remzi 
Oğuz özellikle iki kişinin adını anar. Biri maddi olarak yardım eden Arık Fakifoğullarından 
Teğmen Kozanlı Asım Bey,  öbürü ise baskı işlerinde yardımcı olan Mihran Efendi’dir. Kitap, 
İstanbul’da Bab-ı Âlî Ebussuud Caddesinde Cihan Biraderler Matbaasında basılmıştır. 

Elinde olmayan nedenlerden dolayı rehberin geciktiğini söyleyen Remzi Oğuz, bundan 
dolayı üzüntü  duyar. Remzi Oğuz rehberi hazırlarken Avrupalıların yaptığı rehberleri 
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gördüğünü ancak bunlarla yetinmek istemediğini ve yeni sayım, rakam ve bilgilere ulaşmak için 
çabaladığını bunun da zaman aldığını ve rehberi geciktirdiğini söyler. Gecikmenin bir başka 
nedeni de ilan verenlerin firmalarına ait bilgileri zamanda vermemeleridir. Bu ve başka 
nedenlerle geciken rehberin Batılı örnekler düzeyine ulaşmadığını bildiğini söyleyen Remzi 
Oğuz her şeye rağmen kitabın iyi bir başlangıç olduğu, ilerde daha iyi bir rehbere öncülük ettiği 
görüşündedir. 

Adana’yı ve ülkeyi tanıtmak amacını da taşıyan rehberin Avrupa ve dünya ticaret 
odalarına dağıtılacağı sözü verildiği için dağıtımın parasız yapılacağı ve bunun iyi bir ilişkinin 
başlangıcı olacağına inanılmaktadır. Bu nedenle rehbere 46 sayfalık Fransızca bir bölüm 
konulmuş ve rehberdeki bazı bilgiler Fransızca’ya aktarılmıştır. Özet niteliğinde olan bu 
bilgilerin daha çok tüccarlara ait olduğu belirtilip ilgi duyanların kitabın tamamını kendi 
dillerine çevirebilecekleri söylenir. Adana’nın Türkiye ve dünyanın ilgi odağında olduğuna 
içtenlikle inanan Remzi Oğuz,  Adana’nın bir çocuğu olarak böyle bir kitabı hazırlamakla mutlu 
ve gururludur. Ancak eksikliker için de hoşgörü bekler. Rehberin hazırlanmasında kendisine 
memleketinin her ferdinin yardımı olduğunu dile getiren Remzi Oğuz aşağıdaki kurum ve 
temsilcilerini isim sim anarak teşekkür eder. Önsözün son paragrafı olan bu bölümü olduğu 
aynen aktarıyoruz: 

Adana Valisi Hilmi Beyefendi, Ziraat Bank Müdürü Ahmet Hilmi Beyefendi, Belediye 
reisi Ali Münif Beyefendi, tacir - komisyoncu ve intibah şirketi müessislerinden Fasih Bey, 
Adana Türk inşaat şirketinin temiz vicdanlı müessisleri, Adana Sıhhiye Müdürü Yunus Vasfi 
Bey, Yeni Adana gazetesi sahibi Ahmet Remzi Bey, Rasihzadeler müessesesi sahibi Feyzi ve 
Halil Beyler, İstikamet eczanesi sahibi Hasan Basri Bey, Mersin merkez memuru Tevfik Bey,  
Mersin Ticaret Odası reisi Şevket Bey, Adana Ticaret Odası katibi Hayrettin Bey, Silifke dava 
vekili Nacizade Mehmet Lütfü Bey, Tarsus ziraat memuru Fazıl Bey, Adana Lisesi 
muallimlerinden Selim Rauf Bey, Adana Ziraat müdür-i sabıkı Ali Rıza Bey, Mersin posta 
memurlarından Doğan Bey, Mersin Rüsumat Başmüdürü Sıddık ve Müdür Fethi Beyefendiler, 
Adana Türk Sözü tahrir heyeti müdürü Uluğ Bey.  

Remzi Oğuz’un hazırladığı Adana Ticaret Rehberi adlı bu kitap 19124’te harf 
devriminden önce yayımlandığı için Arap kökenli alfabeyle basılmıştır. Bu nedenle bugünün 
okuyucusu kitaptan yararlanamamaktadır. Ben de 27 yıldır Adana’da yaşayan bir akademisyen 
olarak bu kitabı Latin harflerine aktardım ve dinlenmesi için bir kenara bıraktım. Ayruca 
elimdeki nüshada eksik sayfalar vardı, onlarda tamamlanmalıydı. Bu dinlenme sürecinde bir 
gazete haberinden kitabın Adana Ticaret Odası tarafından 2014 yılında  bastırıldığını öğrendim 
ve kitaba ulaştım. Halil Altıparmak tarafından yeni harflere aktarılan kitap herkesin 
anlayabilmesi için sadeleştirilmiştir.  

Kitabın Arap harfli olan kısmı yayımlanmıştır.  Kitabın 46 sayfalık Fransızca kısmı   bu 
baskıya alınmamıştır. Elimdeki nüshada eksik sayfaların olduğunu söylemiştim. Bu eksik 
sayfaları tamamlamak için kütüphanelerde başka baskı ve nüshalarının olup olmadığını 
araştırdım. İstanbul Taksim’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kütüphanesinde bir 
nüshasının olduğunu belirledim ve bu nüshaya ulaştım. Elimizdeki nüsha 46 sayfalık Fransızca 
ve 259 sayfalık Osmanlıca ve 3 sayfalık numara verilmemiş yanlış doğru cetvelinden 
oluşmaktaydı. Atatürk Kütüphanesindeki nüsha ise üç bölümden oluşuyordu. Üçüncü bölüm 
ilanlar kısmıydı. Osmanlıca ve Fransızca olan bu ilanlar  kısmı 156 sayfadır. Bu 156 sayfanın 
son üç sayfası içindekiler ve resimler ait bir fihristten oluşuyordu. Dolayısıyla çevrilen nüsha 
eksik bir nüshaydı. İlanlar kısmı da en az bilgi kısmı kadar hatta ondan daha önemlidir. Biz 
burada bu eksikliği gidermek  için ilanlar kısmını yayımlıyoruz. İlanların Franzsızca ve 
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Osmanlıca olduğunu söylemiştik. Örnek olması kabilinden  bir kısmını hem Fransızca hem 
Osmanlıcadan yeni harflere aktararak verdik. Bir yerden sonra Fransızca kısmı vermedik. 
Çünkü o kısmı yalnızca Fransızca bilenler anlayabilecekti. Son olarak kitabın ilanlar kısmında 
da fotoğraflar bulunduğunu eklemek istiyoruz. Ayrıca kitabın içinde ne olduğuna ilişkin bir fikir 
vermesi açısından içindekiler kısmını da aktarıyoruz: 

Fihrist – Münderecat 

Sahife 
1 Gazi Paşa Hazretlerinin 1339 

Mart’ında Adana Türk Ocağı’ndaki 
kitabelerinden 

7 Rehber için 
9 Kilikya (Tarihi) 
17 Kilikya (Coğrafyası) 
22 Kısa  tetebbu 
50 Pamuk ve  pamukçuluk  
64 Mısır’da pamuk ziraati 
71 Adana mülki taksimat 
83 İçtimai vaziyet 
91 Adana Çiftçi Derneği 
93 Adana memleket Hastahanesi 
101 Mehamiler Cemiyeti 
108 Ticari ve Sanayi-i Adana 
119 Adana Ticaret ve Sanayi Odası 
124 Adana Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

mukayyed tüccar 
126 Adana Borsası 
 

 
128 Şirketler 
133 Adana Ziraat Bankası 
135 Adana’da maarif 
153 Nakliye ucuratı – şimendöfer tarifeleri 
165 Altun Yurt 
170 Tarsus 
180 Tarsus’un kıymeti 
184 Dörtyol 
191 Şehit Saim Bey – Hatıralar 
193 Kozan 
206 Silifke’ye dair 
218 Mersin 
230 Mersin Sanayi ve Ticaret Odasında 

mukayyed tüccaranın esami ve miktar-ı  
servetlerini müşir cetvel 

239 İstatistikler 
239 İthalat ve ihracat cetvelleri 1913 ila 
1338 
254 Gümrükler hakkında 
258 Vezin ve ölçüler 

Resimler 
Sahife 
1 Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal 

Paşa Hazretleri 
2 Remzi Oğuz Bey – Rehberimn  üretip 

ve naşiri 
3 Kozanlı Ahmet Hilmi Bey – Adana 

Ziraat Bankası Müdürü 
4 Fasih Bey –Rehber heyeti azasından 

Helvacıya Sigorta Şirketinin mümessili 
72 Adana –Hükümet Konağı 
77 Yeni İstasyon 
79 Adana Köprüsü 
80 Meşhur Ere dere Köprüsü 
84 Adana heyet-i umumiyesi ile 

gülümserken 
86 Adana Türk Ocağı 
89 Adana Türk Ocağı bir köşesi 
94 Adana Memleket Hastahanesi 
95 Memleket Hastahanesi nin umumi 

görünüşü 
 

 
112- 113  Kilikya Demiryolları haritası 
 Posta şebekesi haritası (numara olarak 

yüz verilmiş ama yukardaki sırayı 
bozuyor) 

128 Salih Efendi Fabrikası  
129  Hamit Efendi Marangoz Fabrikası 
133 Adana – Darülmuallimin 
134 Darülmuallimat 
177 İskender’in Hamamı denen meşhur 

Tarsus Şelalesi 
179 Tarsus Hükümet Konağı 
204  Kozanlı Şehit Saim Bey 
226 Mersin Memleket Hastahanesi  

sertabibi Doktor Abdullah Bey 
228 Mersin – Bahçeler denize gülümserken 
242 Mersin Polis serkomiseri Tevfik Bey 

244 Veli Tevfik Bey’in gayretli yavruları 
sefere çıkarken  

24 fotoğraf
 



 
 

ÇÜTAD  
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1 / Aralık 2016 

 

101 
 

1-    Gazi Ayıntabî Hacı Ali Vehbi Efendizade 
 Mehmet Nuri Ticarethanesi 
 Posta Kutusu. 66  -  Telgraf Adresi: Adana   - Ayıntabizade Nuri 
 Badana  için her nevi toz ve yağlı boyalar 

Bezir, keten yağları, neft ve makine yağları, alüminyum takımları, kırtasiye dikiş 
makinesi edevatı, marangoz alat ve edevatı, demir edevatı, saatlerin envaı, çimento 
 

Ayıntablı 
Mehmet Nouri 

 GRANDE MAİSON DE QUİNCAİLLERİE 
Parfumerie, article de forgeron, de menuisier, machines a coudres, articles d’aluminium, 

horlogerie, papeterie, çiment etc. 
Adresse: Adana – Aintablı Mehmed Nouri – B.P. 66 

 
2-   Pamukçuzade Hasan 
 Fabrikatör ve tüccar 
 Hububat ve pamuk üzerine 
 İthalat: İhracat 
 İşe başladığı tarih 
 1299 

Her an için büyük muamelelere girişebilir daima peşin muamele ile büyük komisyon 
işlerini deruhte eder. 

Telgraf adresi:  Adana-  Pamukçuzade Hasan 
Pamukçuzade  
Hasan 

 
 Pamoukdji Zade’ 
 HASSAN 
 FABRİCANT ET NEGOCİANİ 
 Export  İmport 
 Sur du Cotons et Cereales 
 Mession Fondee en 1884 
Entreprend toutes affaiers commerciales a tout moment et au compant – Commission 
 Adresse Telegraphie: 
 Adana – Pamoukdji Zade Hassan 
 
3-  Teraso o Maoni 
 İthalat: İhracat, komisyon, emanet 
 Telgraf adresi: Maoni – Posta kutusu: 42 
 

Teraso o Mahoni 
İmport – Export 
Commission, representation, consignation 
MAİSON PRİNCİPALE A ADANA  (Asie Mineure) 
Adr. Tel. Mahony Adana – B.P. 42 

 
4- Şaşati Biraderler 
 İthalat: İhracat,  reprezantanlık 
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 Adres:  Mersin -  Hükümet Caddesi 
 Kadim bir müessesedir 
 

Şaşati Freres 
 İmportation, Exportation, Representation 
 Adresse: Mersine Grand Rue du Palais 
  Gouvernemental 
5-  Mübaşirzade Mehmet ve Şürekası 
 Tüccar – Komisyoncu 
 Posta kutusu – Mersin: numara 207 
 
 MÜBACHİR ZADE HAMDİ ET Cie 
 Negociant – Commissionnaire 
 Adresse: B.P. 207  Mersine 
 
6-  Jak Kohen 
 Adana   Posta kutusu: 64 
 Tüccar ve Komisyoncu 
 İthalat,  İhracat, emanet 

Berlin’in en büyük sigorta şirketi olan “Viktorya dö Berlin”in 
Vekil-i umumisi 
Ziraat makineleri ve makine yağları ilah... 

 
 Jacgues Cohen 
 Adana     B.P. 64 
 Maison de commerce et de Commission 
 Machines Agricoles, Huiles minerales etc. 
 Agent Generale de Cie Victoria du Berlin 
 
7-   K. Kreunblat ve Şürekâsı 
 Mühendis ve Liman İnşaatı 
 Paris  Mersin Muhabiri: Mösyö Seriyus 
           
 K. Gruenbelat & Cie 
 Travaux Maritimes et Urbains 
    Paris 
 Conespondant a Mersin: Mr. Seriuys 
 
8-  Aziz H. Sarraf 
 Komisyonculuk, ithalat, ihracat 
 Mersin – Hükümet civarı 
 
 Aziz H. Sarraf 
 İmp. Exp. Commission 
 
9-  Türk Fotoğrafhanesi Kemal  - Mersin 
 
10-  Etiyen Kros 
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 Büyük Manifatura Mağazası 
  Mersin 
 
 Etienne Cros 
 Maison de Manufacture 
  Mersine 
 
11-  Nesim Matalon 
 Tuhafiye, hırdavat, kırtasiye, dantela, züccaciye, ıtriyat 
 Mersin – Gümrük civarında 
 
 Nesim Matalon 
 Maufacture, Quincailleire, Papeterie, Bonnetterie 
  Parfumerie et Verrerie 
 Mersine – pres de la Donailee 
 
12-  Sait Arif ve Sait Ömer Ticarethanesi 
 Komisyon, Sigorta ve Vapur Acenteliği 
 Merkezi: Mersin 
 Şubeleri: Adana, Tarsus 
 Telgraf adresi  Mersin – Saitler 
 “Levant” Deniz Sigorta Şirketi 
  Ve 
 “Rus Vapur Şark Ticaret-i Bahriye” kumpanyasının 
 Mersin acenteleri 

Mersin ve Adana depolarında külliyetli miktarda her nevi eşya-yı ticariye, alat-ı ziraiye 
ve Kardif maden kömürleri mevcuttur. 
 Sait Arif ve Sait Ömer Ticarethanesi 
 İthalat, ihracat ve komisyon 
 Merkezi: Mersin 
 Şubeleri: Adana, Tarsus 
 Telgraf adresi  Mersin – Saitler 

Komisyonla her nevi eşya ticareti ve Anadolu cam mahsulatını ve bilhasa pamuk, 
Sisam, zahire, yapağı, neftik ve ilah ihraç eder. 

Avrupa ve Amerika’nın merkez-i mühimme-i ticariyesi ile daimi temas ve 
münasebettedir. 
 Mersin ve Adana depolarında her nevi eşya-yı ticariye, alat-ı ziraiye, otomobil, kamyon, 
traktör ve külliyetli miktarda Kardif maden kömürü mevcuttur. 

Sait Arif ve Sait Ömer  Ticarethanesi 
Sait Arif ve Sait Ömer Ticarethanesi yeni tesisi ve teşekkül etmekle beraber müessisleri 

alem-i ticarette oldukça tecrübe görmüş ve bilfiil harekat-ı ticariyede bulunmuş kimselerdir. 
Mesela: Sait Arif Bey anasıl İstanbul’lu Türk olup Hukuk ve Mekteb-i Ticaret-i Alilerini ikmal 
eylemiş ve ilk mütareke zamanına kadar milli şirketlerden İstanbul’da Anadolu Milli Mahsulat 
Şirketi müdüriyet-i umumiyesinde bulunmuştur. Mütarekeyi müteakip İstanbul Ferit 
hükümetinin şirketlere vukubulan vaz-ı yedi üzerine münferiden çalışmaya başlamış ve 
Mersin’in istirdadının müteakip Mersin’imize gelerek ticarethanesini küşad eylemiştir.  

Sait Ömer Bey ise Kıbrıs’ın münevver Türk evlatlarından olup Mekteb-i Hukuk’ta 
tahsilini ikmal etmiş ve Londra’da Ulum-ı Ticariye ve İktisadiye Mekteb-i Alisine devam ile 
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müktesebat-ı ticariyesini tevsi eyleyerek kezalik Adana vilayetimizin hin-i istirdadında 
Mersin’de ticarethane küşat eylemişti. Kemal-i teessüfle itiraf ederiz ki alem-i ticaretteki gayr-ı 
milli teşkilatların eser-i ihaneti olarak hakkında bi-gayr-ı hakkın vukubulan isnadatı zamanına 
kadar kemal-i muvaffakiyetle idame ettirmiş olduğu ticarethanesini lema-ı hakikatin tecellisine 
kadar olan müddet zarfında dostları ağlatacak ve düşmanları sevindirecek vaziyete  düşmekte 
iken tekrar gayur gencin say ve gayretiyle eski mevkiini ihraz ettirmiş idi. 

Sulh-ı Umumiyenin akdi kuvve-i karibeye geldiği bir zamanda bu iki gencin sulh-ı 
umumi hayat-ı iktisadiyesinde tevhid-i kuvvaya karar vermeleri ve bunda hakiki kardeşlik hissi 
ile hareket ederek ticarethanelerini birleştirmeleri Mersin’in hayat-ı milliye-i iktisadiye ve 
ticariyesinde atılmış en mühim bir hatve-i terakki addedilmekle sezadır. Bu müessese-i milliye 
bugün Amerika ve Avrupa’nın merakiz-i mühimme-i ticariyesiyle tesis-i münasebat eylemiş ve 
bir çok şirket ve fabrikaların vekalet-i umumiyesini deruhte ederek memleketimizin ithalat ve 
ihracatı üzerinde azim bir rol ifa etmeye başlamıştır.      

Amerika’nın meşhur ‘Ford’ otomobil fabrikasının ve bir çok alat-ı ziraiye fabrikalarının 
vekalet-i umumiyesini haiz olan bu ticarethane memleketimize külliyetli miktarda otomobil, 
kamyon, traktör ve her nevi alat-ı ziraiye celb etmekte olup Mersin, Tarsus, Adana vesair 
merakizde tesis etmiş oldukları depo ve şubeleri vasıtasıyla ziraatımıza azim tezhilat ibraz 
ederek memleketimizin usul ve vesait-i iptidaiye-i ziraiyesini tebdil ve bunların yerine alat ve 
vesait-i cedideyi ikame ve teşmil etmek hususunda çiftçilerimize hakiki bir rehber 
olmaktadırlar. 

Bu Türk ticarethanesinin muamelatını her gün tevsi ederek saha-ı ticarette metin 
adımlar atmakta olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Şimdiye kadar memleketimizde 
ecnebiler tarafından icra edilmekte olan sigorta, vapur acenteliği gibi muamelatı da kemal-i 
ciddiyet ve muvaffakiyetle ifaya başlamış olmaları ati nokta-i nazarından göğsümüzü milli bir 
hiss-i gurur ile kabartmaktadır.  

  Bu iki genç vatandaşımıza büyük ve parlak muvaffakiyetler temenni eder ve bu gibi 
müesseselerimizin az zamanda yüzlere baliğ olmasını arzu eyleriz. 
 
 Said Arif & Said Omer 
 Commissions, Representations, 
 Assurances, Agence Maritime 
 Siege Central: MERSİNE 
 Succursales: Tarsous & Mersine 

Exportation pour compte de tiers des produits indigenes, Laine, Coton et produits 
dreives, sesame, cereals, tiftik, peaux brutes. 

Depot permenant a MERSİNE, ADANA, TARSOUS d’automobiles et comionettes 
FORD, Tracteurs FORD SON et machines agricoles de toutes sortes. 
 
13-  Hediviyal Mail Layn 

Türkiye ile Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Filistin, Suriye, diğer Bahr-i Ahmer iskeleleri 
arasında seri ve muntazam posta vapurları vardır. Her cihete doğrudan doğruya konşimento 
alabilir. 
 
 KHEDİVİAL MAİL LİNE 
 Service rapide et regulier entre la Turgue, Grece, Chypre, L’Egypte, Paletsine, Syrie et 
les ports de la mer Rouge. 
 Connaissements directs pour toutes les destinations. 
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13-  Josef Katoni ve Şürekası 
 Komisyon, ithalat, ihracat, sigorta ve banka muamelatı 
 Mersin 
 
 JOSEPH CATOONİ ET Cie 
 Commision, İmpaortation, Exportation 
 Bangue, Assurance, Affaires Maritimes 
 
14-   Zablit Biraderler 
 Mersin – Viyana 
 Züccaciye – Kırtasiye ve kasa deposu 
 

Zablith Freres 
 Mersine  - Vienne 
 Depots de Verrerie, Papeterie et Coffre-fopt 
 
15-  Auf İhvanı 
 Mersin – Hükümet Caddesi – Posta kutusu: 133 
 Telgraf adresi: Mersin – Auf 
 Her nevi manifatura eşyası ve komisyon muamelatı 
 

Auff Freres Mersine 
 Toutes sortes d’operations sur manufactures et textiles indigenes 
 
16-  Hacı Ahmet Behensavi Evlatları ve Şeriki 
 Telgraf adresi: Behensavi 
 Her nevi manifatura eşyası üzerine toptan muamele 
 

Hadji Ahmed  
Behensavi Fils & CİE 

 Mersine Grand rue de Palais 
 Adresse telegraphique: Behensavi 
 Tontes sortes de manifactures achat et vente en Gros 
 
17-    Ali Ekrem Bey ve Şürekası 
 Adresi: Mersin: Gümrük civarında  
 Tuhafiye ve bonneteri ile uğraşır 

 
Ali Ekrem Bey & Cie 
Adresse: Mersin, Pres la Dauane 
Manufacture – Bonneterie 

 
18-   Batris İhvan 

Komisyoncu – Tüccar 
 
   Boutros Freres 
 Mersine 
 Negociant – comissionnaire 
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 İmp. Exp.cereale, goudron 
 Adresse: telegr. Boutros – Mersine 
 B. P – 142 
 
19- Tahli Kerom 
 Erkek terzisi 
 Tarih-i tesisi:  1900 
 Adresi: Mersin Tahli Kerom 
 

Tahli Kerom 
Mersine  

 Maison fondee en 1900 
 
20-  Kardeşler Evi 
 Tuhafiye mağazası 
 Tuhafiye, ıtriyat (İpek) ve manikür iplik ilah... 
 Tarih-i tesisi: 14 Mart 339 
 Telgraf adresi: Mersin Kardeşler 
 Posta kutusu: numara 141 
 
 KARDECHLER EVİ  
 (Maison des Freres) 
 Magasin de manufactures 
 Manufactures, parfumeries, soieries, 
 Cotonnades, necessaires de manicure 
  Etc, etc ... 
 Fondee en 1339 
 Adresse telegraphigue: Mersine – Karrdechler 
  Boite postale No. 141 
 
21-   Ayıntablı Hacı Ali Vehbi 
 Tüccar ve komisyoncu 
 Telgraf Adresi: Adana Ali Vehbi Adana Bedestan içinde 

İhracat- ithalat- pamuk ve zahire tüccarı, hırdavat,  zücaciye, billuriye, ıtriyat, vazelin; 
ecza-yı tıbbiye, kırtasiye, iplik, düğme, saat, tuhafiye, toz ve yağlı boyaların envaı, kaput bezi, 
kibrit, sigara kâğıdı, emaye takımlar, çay, baharat, demir aksamı, otomobil edevatı. 
  

Ayıntablı 
 Hacı Ali Vehbi 
 Grande Maison en gros 

Sur: Quincaileire, parfümerie, verrerie, articles de drogeries, d’automobile, de 
cordonnerie, peinture, Bonnoterie coloniale- exportation – importation – commission. 
 Adresse: Adana – Bedestan 
 
22- Selanikli Yako Binyaş 
 Adana – Postane civarı 
 Posta kutusu: 9   Telgraf adresi: Yako Binyaş Adana 
 Hırdavat ve demir alatı 
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 Yako Benyach 
 Adana – pres de la poste 
 Quincaillerie 
 
23-  Mois İsak Aşer 
 Merkez : İzmir  -- Tüccar --   Şube: Adana 

Her nevi hırdavat ve baharat üzerine toptan muamele yapar. 
Telgraf Adresi: Aşer  - Adana  Posta kutusu: 3 

 
Moise İsak Acher 

 Negociant en guincaillerie et articles de drogueries 
 Adana – Yağ Djami djadessi 
 B.P. 3     Adr. Telegr. – acher 
 
24-  Nahman Pizante 
 Toptan  (Adana Yağ Cami civarı)   toptan 
 Kırtasiye, hırdavat, tuhafiye, billuriye, kavafiye, attariye 
 Telgraf: Adana – Pizante Posta kutusu:  45 
 

Nahman Pizante 
Papeterie, parfumerie, guincaillerie, manufactures, articles de droguerie verrerie 

  Vente en gros 
Adresse: Adana – Nahman Pizante 

  
25-  Tarsus 
 Müessese-i İslamiye Terziler Çalışma Yurdu 

Büyük terzi şirketi – Tarsus’ta her işçisine iş bulabildiği gibi kadınların elleri emeğiyle 
geçinebilmelerine vesile olmuştur. 

Yüz bin askeri torbayı on günde, 200 elbiseyi bir haftada hazırlayabilmesi  bu şirketin 
faaliyeti hakkında birer delildir.  

Zevki temin, ucuzluğu metinlikle tevhid bu şirketin gayesidir. 
 
 SOCİETE DES TAİLLEURS MUSULMANES 
 Tarsus 
 Travail rapide – accepte des cammandes 
  En gros 
 Bon gout et prise reduit 
 
26-  Masuracızade 
 Hacı Rasim ve Şürekası 
 Tesis-i  tarihi:  1305 
 Merkezi: Antalya   Merkez şubesi: Adana 

Sabun ve şeker gibi kantariye esasının her nevi üzerinde toptan ve perakende muamele 
yapar. 

İthalat ve ihracat eşyasının her çeşidi üzerinde komisyon ile iş yapar. 
Tediye ve tahsil şartları daima peşindir. 

 Muhabere adresi: Adana  Masuracızade Hacı Rasim ve Şürekası 
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Maassaradji Zade 
Hacı Rasim & Cie 
Fondee en 1305 
 Adana  Antioche 
İmportatino exportation, commission, operation sur les marchandises coloniales, 

savons, sucres. 
Adresse: Adana – Maasaradji Zade Hadji Rasim et Cie 

 
27-  Debbasi Biraderleri Fabrikası 
 - Tarsus –  
 Çırçır Fabrikası 
 Tarih-i tesisi: 1863 
 Telgraf adresi: Tarsus Debbasi  
 

FABRİQUE  
 Debbas Freres 
 Tarsus 
 MAİSON FONDE EN 1863 
 Egrainage de Coton 
 Adresse Telegraphigue 

DEBBAS   - TARSUS 
 

28-   Mersin 
 Yıldız İş Evi 
 Matbaa – Kütüphane – Kırtasiye mağazası 
 Her nevi ithalat – ihracat- komisyon 
 Adres – Mersin: Yıldız matbaası 
 Posta kutusu: - numero : 144 
 Maison du Fravail 
 
 YILDIZ 
 İmprimerie  - librairie  - papeterie 
 İmportation – Exportation   - Commission 
 Adresse: imprimerie  Yıldız – Mersine 
 
29-  Alaiyelizade 
 Hacı Mustafa ve Hacı Mehmed Ali Biraderler 
 Telgraf adresi: Eskişehir Alaiyeli 
 Mektup adresi: Eskişehir’de Alaiyelizade Biraderler 
 Eskişehir’in en büyük ve kadim hırdavat ticarethanesi 
 İştigal şubeleri: 
 Tuhafiye – kırtasiye – billuriye – attariye – kitap 
 Müessese: ihracat ve ithalatla da uğraşan bir kısmı muhtevidir. 
 

NOT: Buraya kadar hem Osmanlıca hem Fransızca olarak aktardık, bundan sonra 
yalnızca Osmanlıca kısımları aktaracağız.  
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30-   Edirne pazarı 
 Aksekili Hacı Hasan, Hacı Mehmet ve Mahdumları 
 -Konya- 
 Telgraf adresi: Konya- Edirne pazarı 
 Mektup adresi: Konya Büyük Çarşı’da Edirne Pazarı sahipleri 
 Hırdavat – kırtasiye – fotoğraf levazımı - kitap 
 Tuhafiye- attariye  

Konya’nın asri ticaret ruhunu, temizliğini, nezaket ve ciddiyetini haiz en mühim 
müesseselerindendir. Genç ve yüksek bilgili unsurlarla Avrupa ve diğer büyük menbalarla 
doğrudan doğruya iş yapar. 
  Bonnoteri ile uğraşan ayrı bir kısmı da muhtevidir. 
 
31-  Avundukzadeler 
 Mersin şubesi 
 Mühim bir manifatura ticaretgâhı 
 Adres: Mersin Ziya Paşa Gazinosu ittisalinde  
 
32-  Kara Mehmetzade Mustafa ve Şürekası 
 Tarsus 
 Tüccar ve Muamelat-ı umumiye komisyoncusu 
 Telgraf adresi: Kara Mehmetzade Mustafa Tarsus 
 Posta kutusu: 14 
 Bilumum ziraat ve hububat, pamuk, manifatura üzerine muamele yapar. İthalat ve 
ihracata tavassut eder.  
 
33-  Kunduracı Abdulbaki  
 Sipariş üzerine kadın erkek her nevi metin ve zarif ayakkabılar imal olunur. 
 Tarsus’un yegane kunduracı ustasıdır. 
 
34-  Adana  
 Çukurova Marangoz Fabrikası 
 Tarih-i tesisi: 1339 
 Telgraf adresi: Adana Marangoz fabrikası 
 Posta kutusu:  Numero 

Her nevi inşaat deruhte eder. Zevke muvafık mobilyalar imal eder ince ve zarif 
doğramacılık işler ile fennin en son ve asri ihtiraatının tatbiki sureti ile iştigal eder. 
Adana’nın bu vadide yegane ve asli bir müessese-i milliye ve sanayisidir. 
 
35-  Osmanlı Bankası 
 Tarsus Şubesi 
 Her nevi banka muamelatı yapar. 
 
36-  Nadir İhvan  
 Mersin 
 Telgraf adresi: Nadir 
 Komisyoncu ve vapur acentesi  
 
37-  Maks. N. Brazafolli 
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 Mersin  
 Komisyon, ithalat, ihracat, sigorta muamelatı 
 Petrol, benzin, makine ve araba yağı kibrit, kösele, çimento vs. deposu 
 
38-  Veli Tevfik ve Şeriki Mehmet Salih 
 Fabrikatör - Tüccar 
 Telgraf adresi: Mersin- Veli Tevfik  
 Muhabere adresi: Mersin Fabrikatör Veli Tevfik ve Şeriki Mehmet Salih 
 Fabrika buz, pamuk bulunur,  un yapar. 
 Ayrıca mevcut mütehassıs ve ustalarla mükemmel arabalar yaptırılır. 
 Şirketin ayrıca iki büyük kamyonu muntazaman Kayseri - Ulukışla münakalesini temin 
ederler.  
 Şirket her çeşit ihracat eşyası üzerine ticaret de yapar. 
 
39-  Morgu Dalgi 
 İhracat- İthalat 
 Tüccar- Komisyoncu  
 Posta kutusu: Mersin 62 numero  
 Marsilya – Beyrut - Mersin şubeleri vardır. 
 
40-  Asikurasivoni  Cenarali  
 Türkiye de en eski teşkilata malik büyük İtalyan sigorta şirketi 
 Dünyanın her tarafı ile alakası vardır  
   Harik  -   Hayat -  nakliyat  üzerine her türlü sigorta taahhüt eder.  
 Sermayesi :  13.230.000 liret    
 İhtiyat akçası :  544.000.000  liret  
 
41-  Sosyeta İtaliyana  Di Servisi Maritin  
 İtalya’nın en vasi teşkilata malik seyrüsefer kumpanyası  
 Dünyanın her tarafına seyrüsefer eden vapurlara maliktir. 
 Acentesi : Mersin – Ziyapaşa Caddesi 
 
42-   Fabrikacı  
 Bandeli Sehapulos ve  Kardaşları  
 Tesis tarihi: 1895  
 Mersin - Bandeli  Sehapulos ve  Kardaşlar 
 Buz ve pamuk fabrikası  
 
43-   Mahmut Semman – Mersin 
 Itriyat, hırdavat, billuriye, elvan ve yağlı boya ve çimento 
 
44-   Adana - leyli ve nehari  
 Amerikan Kız Mektebi  
 Tarih-i tesisi: 1864 miladi (Amerikan board) cemiyeti tarafından idare edilmektedir.  

Mektep lise derecesindedir. Mezunları Amerika teşkilatı mucibince koleje girmek 
hakkını kazanırlar. Darülfünun’a imtihan verebilirler. Ayrıca ana kısmı da muhtevidir. Dersler 
bütün milletlere açıktır. Tedrisat İngilizcedir. Ayrıca Türkçe ve Fransızca kısımları vardır. 
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Mektebin gayesi yalnız ders vermek değil; iyi bir ev hanımı ameli bir hayat kadını ve seciye 
sahibi yetiştirmektir. Hususi programlarından  musiki; ev ve ev işleri jimnastik vardır. 

Müracaat adresi:  Adana- Tepebağ: Amerikan Kız Mektebi 
 
45-   Terzi Ziya Mazlum  
 Paris kadın ve erkek terzi akademisinden diplomalı  
 
46-  Ordu Terzihanesi ve Tuhafiyeci 
 Adana – Yağ Cami civarı Mehmet Emin 
 Zevke muvafık elbise imal olunur - tuhafiye ve ıtriyat 
 
47-  Modaşinas  
 Askeri, mülki ve kadın terzisi Fuat 
 Adana Orozdibak karşısı  
 
48-  Kalpakçı Hacı Süleyman  
 Adana - Yağ Cami civarında  
 
49-  Tüccar ve Komisyoncu 
 İdris Ayıntabi - Mehmet İrfan 
 Adana - Mersin 
 Telgraf adresi: İdris İrfan 
 Posta kutusu: Adana: 71 –  Mersin - 231  
 Zeytinyağı, zeytin tanesi, Antakya ve Milas sabunları ve sade yağ, her nevi kantariye 
eşyası, kösele, kibrit üzerine iş yapar. 
 
50-  Çinli Hacı Ahmet ve Biraderi Ticarethanesi  - Adana 
 Tarih-i tesisi: 1325 
 Telgraf adresi: Adana – Çinli 
 Posta kutusu: numero 106  

Tuhafiye, kırtasiye, züccaciye, billuriye, hırdavat, ıtriyat, baharat, demir aksam edavat, 
toz yağlı bilumum boyalar, neft, bezir, vazelin, benzin, kibrit, sigara kağıtları, ayna, möble, 
kavafiye, marangoz alat ve edevatı, otomobil lastikleri, çinko envaı avani, bisiklet levazımı, her 
nevi yelek cep asma saatleri, mutfak takımları, her cins çocuk oyuncakları, fes, kalpak, fes 
hasırları, bakkaliye ve ambalaj kağıtları, gaz ocakları ve sobaları kunduracı alatı ve levazımatı, 
deri, kösele üzerine toptan ve perakende muamele yapar. Muamelatındaki sürat ve ciddiyeti 
Adana ve havalisinde masruftur. Adana vilayetinin Mersin - Kozan, Osmaniye livaları ve 
mülhakatıyla Maraş, Ayıntab ve havalisi ile de muamelat-ı daimesi mevcuttur. Hariç ve 
dahilden muamelatında mütedair her türlü siparişatı kabul ve sürat ve emniyetle ifa eder. 
Anadolu’nun bil-cümle biladıyla münasebat-ı cariye-i ticarisi mevcuttur. Tüccar-ı tuhafenin 
sebeb-i masrufiyeti iktisap ettiği emniyet ve muamelatındaki emsalsiz sürat ve suhulettir. 
 
51-  Şabanzade Bilal  
 Pamuk ve hububat taciri toptan her nevi muameleye her an girişilir 
 Adres: Adana –  Şabanzade Bilal 
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52-    Gaston Mizrahi  
 Tüccar  
 Posta kutusu: 80 
 Telgraf adresi: Gastrahi  

Hırdavat – tuhafiye- lavanta – kırtasiye – bezzaziye – saat -- gözlük ve fotoğraf alat ve 
edevatı 
 Merkezi : İstanbul’dadır. 
 
53- Diş tabibi 
 İbrahim Rasih - Celaleddin Halit 
 Menzil(?) Hastaneleri ağız ve diş hastalıkları mütehassısları 
 Konsültasyonla 1921 tedavisi bila-veci’ tatbik ve katiyen ağzı hissetirmeksizin diş 
çıkarılır. Muannit ağız yaraları tedavi olunur. Minalı, minasız pirinçler, kauçuk suni takım 
dişler, platin altın kaplamalar, platin emaye dolgular. 
 Muayehane: Adana – Karasoku kurbunde Türbeli Mescit karşısı 
 
54-  Operatör Mehmet Nuri 
 Adana- Ankara Oteli karşısında hususi muayenehane  
 Her türlü ameliyat-ı cerrahiyeyi icra ve lüzumunda muayenehanesinde yatırarak tedavi 
eder. 
 
55-  Şekerci Ahmet Efendi  
 Şekerci Esnafı Şeyhi  
 Adana – Yeni Adana Matbaası civarında hususi imalathane  
 
56-  Perukar Ziya 
 Zevke muvafık sıhhi ve temiz peruklar 
 Adana Acem Hanı civarı  
 
57-   Perukar Giridi Mustafa  
 Arzuya göre saç keser fiyat ehvendir. 
 Adana Orozdibak civarında  
 
58-  Gubliyelmo  Rozikarello  
 İthalat- ihracat- komisyon ve şeker 
 Adana- Osmanlı Bankası civarı  
 Posta kutusu: 38 
 
59-   Hacı Yusufzade Tahsin ve Kılıç oğullarından Mehmet Kamil  
 Adres: Mersin Kılıç 
 Su yollarına ait demir -- kalay her ölçüde borularla tulumbaların envaı; yağlı toz boyalar 
– vernikler; mermerli bakkal terazileri; gaz – kömür -- odun sobaları ve teferruatı toptan ve 
perakende satılır. Fabrikalara siparişle kabul olunur. Zahire ve pamuk ticareti yaparlar.  
 
60-  Doktor 
 Abdullah Yusuf  
 İmraz-ı dahiliye ve etfal mütehassısı; tıp fakültesi seririyat-ı dahiliye muavinlerinden; 
Mersin Memleket Hastanesi Ser-tabibi.  



 
 

ÇÜTAD  
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1 / Aralık 2016 

 

113 
 

 Muayehanesi:  
Mersin – Yoğurt Pazarı civarında Mahmudiye Mahallesi birinci sokakta (643) numerolu 

binada  
 
61-    Hilal Komisyon Evi Mersin  
 Posta kutusu numerosu: 185 
 Telgraf adresi: Mersin de hilal 
 Berri ve bahri nakliyat ve bilumum alım ve satım ve gümrük komisyonculuğu ile iştigal 
eder.  
 Umur görmüş zevattan müteşekkil Türk evidir. 
 
62-    Adana Sanayi Mektebinden mezun  
 Muharrem Hilmi & Mehmet Fethi  
 Mersin’in yegane Türk ve Müslüman terzisi 
 Modayı, zevki ve ucuzluğu cem etmiş 
 Mersin – Balık pazarı 
 
63-   Adana Sanayi Mektebi mezunlarından makineci Abdulkadir   
 Tarih-i tesisi: 1339 
 Vapurlara; otomobillere ait her nevi tamirat; yeniden inşaat. 
 
64-    Mersin İhtiyat-ı Zabitan Komisyon Evi 
 İthalat – ihracat -- nakliyat 
 Gençlerden müteşekkil; Şayan-ı itimat bir müessesedir. 
 
65-  Kayserili Mirzezade Mustafa ve Şürekası 
 Tüccar ve Komisyoncu  
 Adana Osmanlı Bankası 
 Numero: 3-4 
 Telgraf adresi: Mirzezade Mustafa  
 Tarih-i tesisi: 1337 
 Şubesi: kayseri 

Halı, pamuk, yapağı, her nevi zahire, tuzlu ve gayrımamul manda, sığır, koyun keçi 
derileriyle muhtelifül-cins av derileri, taze ve salamura bağırsak, sade yağ, erzak ve okka malı 
üzerine toptan satış yapar. Anadolu’nun her tarafı ile vasi muamelesi vardır. Halı şubesi her 
zaman Şark’ın en mutena malumatını teşhir eder. Muhtelif cinste Acem halıları ile Anadolu’nun 
her nevi halı ve kilimlerinden külliyetli miktarda bulundurur. Yegâne düstur-ı muamelatı 
emniyet, istikamet, sürattir. 
 
66-  Şarkın en eski en büyük Fransız müessesesi  Ömer Efendi  
 Orozdibak Ticarethaneleri Anonim Şirketi 1271 
 Merkezi Paris, lafeyat sokağı numero:126 paris 10.cu daire 
 Sermayesi: 40 milyon    İhtiyat akçası: 16 milyon 
 Şubeleri  

 Alım             Satım 

 Paris            İstanbul 
 Mancester   İzmir 
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 Bradfor       Adana 
 Riyaksi         Halep 
 Paris             Beyrut  
 Keminiç       Bağdat 
 Gayloç          Turis  
 Viyana          Kahire 
 Milan            İskenderiye 
 Newyork       Tanta 
 Kufe             Bizeret  
 Yokohama   Tunus  
 İpekli yünlü kumaş dairesi 

Her nevi tuhafiye, hırdavat, ıtriyat, konfeksiyon, emaye, züccaciye, billuriye ve 
bilumum  malumat-ı mensuce ve masnua. 

 Alım             Satım 

 Paris            Constantinepol 
 Mancester  Smyrne 
 Bradfort       Adana 
 Roulaix         Alep 
 Barmen          Beyrouth  
 Chemnitz       Bagdat 
 Gablontz        Tauris  
 Vienne          Le Caire 
 Milan           Alexandrie 
 New-york       Tantat 
 Kobe             Bizerte  
 Yokohama   Tunis        (Kentlerin yazılışları faklı olduğu için Fransızcasını  
         da verdik.) 
 
67-  Ekrem, Behçet -- Zekeriya 
 Bütün Türkiye şimendifer istasyonları vagon ve perakende olarak tenzil, tahmil, ve 
nakliyat deruhte eder. 
 Adres: Mersin – Şimendifer İstasyonu 
 
68-   Avram Kapalotu 
 Mersin 
 Tüccar ve komisyon muamelatı 
 Tarih-i tesisi: 1890 
 Telgraf adresi: Mersin’de Kapelotu 
 İthalat ihracat 
 Pamuk, keten, kenevir, zahire ve müstemleke emtiası 
 Mersin: Konak civarı 
 
69-   Perukar Ahmet Hamdi 
 
70-   Şevket ve Şürekası 
 Tüccar ve komisyoncu 
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 Mersin – Hükümet caddesi 
 Telgraf adresi: Mersin – Şevket 
 Her nevi ithalat, ihracat emtiası üzerine seri muamele yapar. İstok halinde daima malı 
bulunur. Piyasa üzerinde alım satım muamelesi ile iştigal eder. 
 
71-  Birinci sınıf dava vekili 
 Hikurzade Derviş Saffet 
 Tarsus – Hükumet caddesinde daire-i mahsusa 
 1334 senesinden beri vekaletle meşgul olup birçok adli vazifelerde temayüz etmiştir. 
Gerçi miktarı muayyen davalardan % 10’dan fazla alınmadığı gibi davaya başlamadan dörtte 
biri, kazanıldığında mütebakisi alınır. Dava kazanılmazsa ücret alınmaz. Yalnız %1 gibi bir 
ücretin tediyesi şarttır. 
 
72-   Eczahane-i Mustafa Rıfat 
 Telgraf adresi: Adana – Mustafa Rıfat 
 Tarih-i tesisi: 1318 Rumi 
 Adana’nın en büyük eczanesi ve eski bir İslam müessesedir. Avrupa’nın en büyük 
fabrikaları ile öteden beri doğrudan doğruya muamele yapar. 
 İlaçların en iyisini kullanır ve en ucuz fiyatla satar. 
 Meşguliyet-i vicdaniyeden korkar. 
 Mustafa Rıfat Bey Adana’nın başlıca eczacılarını ve daha birçok gençlerin  masrafını 
sırf kendi kesesinden yaparak yetiştirmiştir. 
 Kendi tertip-kerdesi olan “kan kuvvet şurubu”  bütün dünyada tanınmış ve maruf-ı 
etibbanın mazhar-ı takdiri olmuştur. 

*Kimyager Hafız Rıfat Bey Eczahanesi 
 En eski  ve büyük  ecza deposu 
 
73- İstikamet Eczanesi 
 Sahibi: Eczacı Hasan Basri 
 Adres: Adana – Hükumet civarında 
 Tesis tarihi: 1328 – 1912 

1- Yerli malı mamulattan pertev müstahzaratı 
2- Almanya’nın Bayer fabrikası 
3- İsveç’in meşhur peynir mayası 
4- Fransaca tanınmış fabrikaların bütün mamulatı 
5- Bütün edviye ve tertipler    İtina ile hazırlanır – ehven şerait ile satılır  

    Telgraf adresi: Adana – Eczacı Basri 
 
74-   Adana Merkez Eczanesi 
  Tarih-i tesisi:  339 
 Toptan sipariş kabul edilir. Fiyat gayet mutedildir. 
 Her nevi edviye – mide suları serum ve aşılar 
 Edviye-i mevcude her üç ayda devredildiğinden daima tazedir. 
 Müessesat-ı Hayriye sermayesine satış yapar 
 Yerli ve Avrupa müstahzaratı tamamen bulunur 
 Adres: Adana – Postahane Meydanı 
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75-    Esad Rauf Ticarethanesi 
 Esad Rauf ticarethanesi, Türkiye dahilinde ve Türkiye ile Avrupa arasında muamelat-ı 
ticariyeye tevessül eder. Anadolu’nun büyük şehirlerinde bulunan ticaret evleriyle, Fransa ve 
Almanya’nın mühim ticarethaneleriyle münasebettardır. 
 Şürekasıyla işletmekte olduğu Karataş dalyanından her sene büyük mikyasta tuzlu, 
salamura ve kuru balık ve en nefis balık yumurtası istihsal ve İstanbul ile Suriye ve Avrupa 
şehirlerine ihraç eder. 
 Amerikan Rakiyom Eril Kumpanyasının Adana Vekili Fransa’da Dijon şehrinde  
(Adriyan Sarazen) likör, şarap şampanya müessesesinin umum vekili -- gençlere örnek – 
şahsiyettir. Otuz senelik bir devlet emektarı olan muma-ileyh Arabistan, Irak vesair Anadolu 
havalisinde mutasarrıflık vazifelerinde bulunmuş; son mücahede devresinde de vatani vazifesini 
Silifke mutasarrıflığında ifa eylemiştir.  Sırf bedeni, sıhhi ihtiyacı dolayısıyla memurluktan 
ayrılan Rauf Bey 1 Mart – 338’de Adana (Eski Borsa civarında bir ticarethane) açarak ithalat ve 
ihracat işleriyle uğraşmaya başlamıştır. Müteaddit kumpanyaların acenteliğini yapmak, günde 
beş - on saat çalışmak; icabında memleketin gençlik cereyanlarına her çeşit muavenet ve alaka 
göstermek Esad Rauf Bey’i yalnız sevmemizle, tanımamızla iktifa ettirmemiş, onu gençlere 
kıymetli bir imtisal numunesi gibi takdim etmemize de vicdani bir saik olmuştur. 
 
76-  Şabanzade Şeyh Kamil 
  Pamuk ve koza ticareti üzerine toptan olarak vasi muamele yapar. Tarsus pamuk 
ticaretinin en mühim bir şahsiyetidir. 
  Adana – Mersin – Tarsus 
 Adres: Tarsus – Kozacı Şeyh Kamil 
 
77-  Sadettin Abdülgani ve Şürekası 
 Tüccar ve Komisyoncu 
 Telgraf  Adresi: Sadettin 
 Posta kutusu: 126 Mersin – 59 Adana 
 Tarih-i tesisi: 1337 
 Bilumum okka malı, yerli Antakya sabunları, zeytin taneleri, Kilis’in zeytinyağları,  
Halep’in Hadidi yağları toptan alınır ve satılır. 
 Piyasa üzerinde her nevi emtia komisyonculuğu ve transit muamelatı deruhte edilir. 
 Muhabere Türkçe ve Arapça’dır. 
 Vukubulan suallere günü gününe cevap verilir. Umum Anadolu ve Suriye’de vasi 
muamele yapmakla maruf ciddi bir müessesedir. 
 Merkezi: Mersin  
 Şubeleri: Adana ve Antakya 
 
78-  Ergerizade  Ali ve Şürekası 
 Tarih-i tesisi: 1890 
 Vapur ve sigorta acentesi – İthalat,  ihracat tüccar- komisyon 
 Mersin 
 Telgraf adresi: Ergerizade 
 Posta kutusu: 16 
 Zeytinyağları, zehair, hububat, pamuk ve kantariye malları üzerine toptan muamele 
yapar. 
 Nakliyat-ı ticariyeyi en emin bir surette bilumum seyr-i sefain kumpanyalarıyla ve 
bilhassa acentesi olduğu (Mısır ve Şark) Riz vapur kumpanyası ile deruhte ve taahhüt eyler. 
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79-   İstikbal 
 Adana Pamuk Anonim Şirketi 
 “İstikbal” Fabrikası 
 Hususi makineler vasıtasıyla çırçır ve şifleme ameliyatı tazyik-i har vasıtasıyla işleyen 
prese 
 Pamuk ihracatı 
 Alat-ı ziraiye ve saniye ithalatı  
 Binek ve yük otomobilleri 
 Her nevi sigortalar  
 Telgraf adresi: Sokotriel – Adana 
 Posta kutusu numerosu: 13 
 Merkez idaresi: Adana murat Palas’ta 
 
80-   Alemdar Pazarı 
 Tuhafiye- fotoğraf malzemesi – ıtriyat ve musiki alatı 
 Mersin – Hükümet Caddesi 
 
81-   İsak Alhadef Mersin – Merkezi: Rodos  
 Şubeleri: İzmir – Mersin – Adalia 
 İthalat- ihracat 
 Telgraf adresi: Hako – Mersin 
 
82-  Tuhafiyeci Mustafa Ziya  -  Mersin 
 Ayıntabizade Ahmet Necati ve Şeriki 
 Tüccar ve komisyoncu 
 Merkezi: Adana -  Bedestan 
 Şubeleri: 
 Ayıntab: arasta (?)  kitapçı Said Efendi 
 İstanbul: Mısır Çarşısı numero 42 

İslam Kitaphanesi – Sahafiye ve mektep kitapları, kırtasiye, attariye, hırdavat, ıtriyat, 
iplik ve biz, sigara kağıtları – yerli malları üzerinde Adana için yüzde bir komisyon alır- 
istenilen mahalle mal gönderir -  tanıdığı tüccara bilagüzeşte bin liraya kadar itibar eder – 
İstanbul şubesi komisyonu yüzde üçtür. İş yapmak isteyenler bu eski ve ciddi İslam 
müessesesinden memnun kalırlar. 
 
83-  Habip Efendi Fabrikası 
 Eski Kokonaki müessesesi 
 Adres: Şişli civarı 
 Telgraf: Haqbip Efendi fabrikatör 
 Fabrika kırka yakın vatan evladına iş vermektedir. 
 İşçi ve makinistleri tamamen Müslüman’dır.  
 Uğraştığı işler: 
 Buz – Pamuk  üzerinedir 
 Müessese aynı zamanda ihracat eşyası üzerine de muamele yapar. Yeni ziraa suhulet 
gösterir. 
 
84-  Dıblanzade Mehmet Fuad 
 Adresi: Siptilli civarında 



 
 

ÇÜTAD  
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1 / Aralık 2016 

 

118 
 

 Telgraf adresi: Adana Mehmet Dıblan 
Çırçır ve un imal eden bir fabrikanın müsteciri, hububat pamuk vesaire ihracat eşyasının vasi 
mikyasta muamele-kârıdır. Her zaman için vukubulan müracaatlara emin olduğu takdirde cevap 
verir. Yalnız fabrika altmışa yakın memleket evladına bir melce olmakta, ayrıca, ziraat işlerinde 
zamanına göre üç yüzden fazla amele kullanılmaktadır. 
 
85-  Karataş Dalyan-ı Şarkî 
 Adana- Eski Borsa civarı 
 Müdürü, müessislerden Hüseyin Daim Bey 
 Telgraf adresi: Adana – Hüseyin Daim 
 Posta kutusu: 4 
 Balık yumurtası – tuzlama ve yaş balık üzerine muamele yapar. 
 
86- Adana’da  Osmanlı Bankası altında: İstanbul pazarı 
 Akif Kuzu 
 Toptan ve perakende tuhafiye ve manifatura 
 Posta kutusu: 60  telgraf adresi: Akif Kuzu 
 
87-  Adana Sanayi mektebinden mezun 
 Kunduracı Şükrü 
 Kadın – erkek en metin ve sağlam malzeme ile zevke muvafık ayakkabı imal eder 
 Adana – Borsa civarı 
 
88-  Bosnalı Mustafa Bakiç 
 Erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları zevke, sıhhate modaya muvafık bir tarzda en sağlam 
ve metin malzeme ile imal eden müessesedir 
 Mağazası: Borsa civarındadır. 
 
89-  Doktor Ahmet Naci 
 Röntgen, tedavi-i elektriki, frengi ve bel soğukluğu mütehassısı 
 Yeni ve müzmin belsoğukluğu, frengi ve ihtilatatı en son fenni usul ile tedavi edilir. Bel 
soğukluğu ihtilatatına aşı tatbikatı yapılır. En muannit belsoğukluğu elektrik ile tedavi edilir. 
 Bilumum felçler, müzmin romatizma, siyatik, müzmin mide ve bağırsak hastalıkları 
elektrikle tedavi edilir. 
 Adres:  Adana – Hilal-i Ahmer’e müntakil hususi muayenehane 
 
90- Doktor Ahmet Remzi 
 Belsoğukluğu elektrik tatbikatı ile teşhis ve yeni keşfolunan  usullerle; frengi, 
Almanya’da yeni keşfolunan (Slir saluvarsan) kan muayenesi ile; adem-i iktidar, seyelan-ı meni 
ve romatizma, elektrik ile tedavi olunur. 
 Adres: Karasoku’da, Bedestan arkasında Gün Hanı arsası dahilinde muayenehanedir. 
 
91-  Türkiya Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi 
 Sermayesi: 1.000.000  Lira-yı Osmani 
 Merkezi: Ankara 
 Şubeleri: 
 Adana   İstanbul  İzmir   Eskişehir 
 Telgraf adresi: Her şehir için – Temavaş 
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 Posta kutusu: 95 Adana 
Bilumum ithalat, ihracat komisyon muamelatı ile iştigal eder. Teşebbüsat ve tesisat-ı sanaiyede 
bulunur. Türkiya’nın en vasi ve asri teşekkülatına malik büyük müessesesidir.  
 
92-  Diş tabibi Mehmet Rıfat 
 Dersaadet Tıp Fakültesi dişçi mekteb-i alisinden diplomalı 
 Diploma numerosu: 288 
 Terakkiyat-ı fenniyeye tevfiken bilcümle ağız ve diş hastalıklarını tedavi eder. 
 Altın, platin, istil, grampetli, vidalı, dökme pirinç, kas porselen damaklı, damaksız 
kauçuk beyaz ve suni diş imal eder. 

Ağrısız çürük diş ve kökleri usul-ı  mahsusasına tevfiken çıkarır. 
 
93- Kirmanzade ve şürekası 
 Dakik,  buz ve çırçır fabrikası 
 Tarih-i tesisi:1337 
 Değirmenlerimizde ahaliye suhuletle tahniyyat icra ettirilir. Fabrikamızda ihraç edilen 
buz dayanıklı olmakla beraber suyunun halisiyeti sıhhıye müdürünce musaddaktır. 
 Çırçırlarda en münasip şeraitle pamuklar çektirilir. Bu ziraa azami muavenet ifası 
deruhte edilir. Hububat ve pamuk üzerine muamelemiz vardır. Alış verişimiz peşindir. 
 
94-  İtidal Şirketi 
 Yusuf Lütfi – Mahmut Nedim – Yusuf Ziya 
 Tarih-i tesisi: 1338 
 Telgraf adresi: Adana – itidal 
 Pamuk, hububat ve sair memleketin ihracat eşyasıyla iştigal eder. 
 
95- Türk İnşaat Şirketi 
 Yol – köprü –tünel –demiryolu  - irva ve ıska ile fabrika, hangar, beton, demir beton, 
şerait-i sıhhiye ve fenniyeyi haiz haneler, bilcümle projeler ve  ve keşifnameler tanzimi taahhüt 
eder. 
 Telgraf adresi: Adana – Ataş 
 Posta kutusu: 111 
 
96-   Rasihzade Biraderler 
 Tarih-i tesisi: 1335 
 Kendi hesabına veya komisyon ile çalışır. 
 İthalat:  Alat-ı ziraiye, alat-ı tahniye, motor, tulumba, traktör, otomobil, cülud-ı masnua. 
 İhracat: pamuk, çiğit, susam, kepek, balmumu, ham deri…. 
 “Fiyat” Fabrikası Adana acentesi 
 Adres: Adana’da Rasijhzade Biraderler 
 Posta kutusu: 93 
 Telgraf adersi: Rasihzade – Adana 
 Fiat  
 Otomobil, kamyon, ziraat traktörü tayyare ve bahri motorlar 
 İtalyan Fabrikası 
 1899 da tesis edilmiştir. 
 İtalya’nın en büyük otomobil fabrikası olan Fiat 
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1- Her cins ve zarif otomobiller 
2- 1,2,5 tonluk kamyonlar 
3- 4,6 ton hamule taşıyan römork arabalar; 
4- 30 / 35 beygir kuvvetinde ziraat traktörleri; 
5- Tayyare motorları 
6- Bahri motorlar ve saire imal eder.   
 
1- Anadolu’da Kilikya için umumi acente: 
Mersin – Posta kutusu: 7 
2- Adana ve Tarsus’ta acenteleri vardır. 
 
Fiat- Prelli – Fiat 
Avrupa’nın en büyük lastik fabrikası 
Sermayesi 120.000.000 Frank 
Tarih-i tesisi 1872 

 
 Lastik mamulatı 
 

1- Otomobil ve kamyonlar için her nevi ve her ölçüde boş ve dolu lastikler 
2- İç lastiği (şanbrayer) 
3- Bisiklet için boş lastikler 
4- Mücerret nakiller 
5- Fenni ve sıhhi mevat 

 Anadolu’da “Fiat acentesi” tarafından temsil edilmiştir. 
 Posta kutusu: numero 7 
 Mersin, Adana ve Tarsus’ta acente vekilleri vardır. 
 
97-  Lloyd Tristino  
 En büyük vapur  kumpanyası şirket-i merkez-i umumisi Trieste 
 Telgraf adresi: Lloyd Passi Trieste 
 Telefon: 2018 
 Roma Merkezi – Trieste Caddesi 87 
 Telgraf Adresi:  Lloydiano 

....  Merkez-i umumisi: Civani Rıhtımı 
 İskenderiye vekil-i umumisi: Borsa Caddesi: 3 numeroda 
 Kilikya havalisi için umum acente: Mersin - Karantina dairesi ittisalinde 
 Hususi idarehane telgraf adresi: Mersin Lloyd Triestino 
 Kumpanyanın haftada iki defa Mersine posta vapurları uğrar. Her tarafa doğruca 
konşimento verilir. 
 Temizlik, istirahat itibarıyla Lloyd Triestino bütün kumpanyalara faiktir. 
 İstanbul- Mersin üçüncü mevki 1800, yemekli ikinci mevki 6000 
 
98-  Kozanlı Helvacızade Şakir ve Ahmet Biraderler  
 Tesis  tarihi 1923 
 Telgraf adresi: adana Kozanlı Helvacızadeler 
 Muhabere adresi:  Kozanlı Helvacızade Şakir Ahmet Biraderler 
 Manifaturaya ait her nevi eşya Toptan perakende 
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 Kadın için çarşaf ve erkek için elbise yapmaya salih mensucat-ı dahiliye ve 
hariciyesinin her kısmı ticarethanenin esas işini teşkil eder. Ayrıca milli adetlere ve gelinliğe ait 
her nevi levazım bütün teferruatı ile ticarethaneden tedarik ve temin olunabilir. 
 
99- Kahyazade Hacı Mahmut ve Mahdumu 
 Adana Kapalıçarşı 
 Her nevi manifatura eşyası - toptan ve perakende  
 Ziraat Bankasınca muteberdir 
 
100- Adana’da Orozdibak ittisalinde  
 Yıldız fotoğrafhanesi 
 Sahip ve sanatkarı Tevfik Coşkun 
 Memleketin yegane kibar ve bedii fotoğraf müessesesidir 
 
101- Max Brazafolli 
  -Adana- 
 Pamuk ihracatı 
 
102- George Lütfullah  
 Ziraat makineleri acentesi, Con Favlar Marshall ve internasyonal  
 Bursa heyeti idare reisi ve ticaret odası reis-i sanisi  
 Hüseyin Daim 
 İthalat- ihracat- komisyon 
 Pamuk hububat vs… 
 
103- Bursa heyet-i idare reisi ve ticaret odası reis-i sanisi 
  Hüseyin Daim 
 İthalat – ihracat – komisyon 
 Pamuk hububat vesaire 
   
104- Standart Oil Amerikan Kumpanyası  
 Dünyanın en meşhur gaz ve benzin, makine yağları kumpanyası  
 Adana vekili: Borsa civarında Hüseyin Daim Bey ticarethanesi  
 Stok halinde daimi malı bulunur 
 Toptan ve perakende muamele yapar 
 
105- Kunduracı Esnaf Şeyhi  
 Ahmet Nadir  
 Adana Osmanlı Bankası karşısında 
 
106- Adana Kapalıçarşı numero 8 
 Tuhafiyeci Fehim Ali 
 
107- Josef Termin 
 Adana -- toptan ve perakende hırdavat mağazası 
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108-  Kanaat Tuhafiye Mağazası 
 Orozdibak civarında - sahibi Muculluzade Ahmet Fehmi  
 
109-  Hocazade Namık 
 Mersin 
 Komisyoncu - elbise, manifatura ve kösele üzerine muamele yapar 
 
110- Mehmet Bakır ve Mahdumları 
 Her çeşit fantazya eşyası  
 Toptan perakende 
 Tüccar – Komisyoncu 
 Telgraf adresi: Adana Mehmet Bakır 
 Muhabere adresi: Adana 53 numerolu posta kutusu 
 Mehmet Bakır ve Mahdumları 
 Tesis tarihi: 1308 

Çay, kalay, sabun-ı Antakiye, balmumu, kına ve İran tömbekisi, her nevi zeytin. 
müessese; şeker, kahve, pirinç, kibrit, petrol, limon tuzu gibi bütün ithalat eşyasıyla; badem, 
pamuk, susam gibi bilumum ihracat mevaddı üzerine iş yapar. Sipariş verildiği takdirde daima 
en uygun ve kati şeklini tercih eder; muamelesi peşin ve seridir. Ticaret odasına mukayyet 
olduğu gibi Ziraat Bankasınca – arzu edilirse – teminat verdirilebilir. 
 
111- Halidiye Ticarethanesi 
 Hacı Alizade Halit 
 Fantazya, tuhafiye, kavafiye ve ıtriyat 
 
112- Bosnalızade Asım 
 -- Tüccar  – 
 Pamuk ve kundura üzerine muamele yapar. 
 Adana – Orozdibak karşısında 
 
113- İntibah Şirketi 
 İstanbul ve Avrupa Darülfünunlarında tahsillerini ikmal ettikten sonra hayat-ı 
iktisadiyeye atılmış olan faal bir grup tarafından tesis edilmiştir. Müessisleri bulundukları bütün 
işlerde memulun pek çok fevkinde mazhar-ı itimat olmuşlardır. Türkçe, Almanca, Fransızca 
muhabere kabul eder ve aynı lisanlarla cevap verir – her türlü emtia alım satım ve nakliyat 
komisyonculuğu deruhte eder. 
 Merkezi : Mersin’de gümrük civarı 
 Şubesi: Adana’da Osmanlı Bankası karşısındadır 
 Telgraf adresi: İntibah  
 
114- Çerkez Mehmet Ali 
 Mersin – Adana 
 Telgraf adresi: Çerkez 

Tuhafiye, kırtasiye, hırdavat, zücaciye, bonnoteriye, billuriye, ıtriyat ve her nevi 
mamulat-ı mensuce, demir alatı, çay, sigara kağıdı, kibrit vesair her nevi emtia-ı ticariye 
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115-  Salomon El Hadef 
 Merkezi: Rodos – yazıhanesi: Milan 
 Şubeleri: İzmir, Mersin ve Antalya 
 Her nevi manifatura, hırdavat ve züccaciye üzerine ithalat eşyası 
 Telgraf adresi: Mersin – El Hadif  
 
116- Artist Fotoğrafi 
 Mustafa Fahri – Mersin 
 
117-  Kanaat Eczanesi 
 Mehmet Adnan  
 Mersin – Hükümet Caddesi 
 İstenilen anda doktor bulunur 
 
118- Hüseyin Salih ve Şürekası 
 İthalat – ihracat- komisyoncu 
 Mersin 
 Telgraf adresi: Hüseyin Salih - Mersin 
 Posta kutusu: 61 
 Zeytinyağları- sabun- zeytin taneleri- zahair 
 Piyasa üzerine alım satım ve komisyon 
 
119- Sayit Arif ve Sayit Ömer 
 Mersin 
 Beş kişilik, dört silindirli, yirmi beygir kuvvetinde binek otomobili  
 Türkiye için umumi acentesi: Edgar. B. 
 Hovard Filadelfia – İstanbul 
 Adana ve Hinterland acentesi: Sayit Arif ve Sayit Ömer 
 Mersin, Tarsus, Adana  
 
120- “Ford Son” traktörü  “Oliver” pulluğu 
 Türkiye için umum acentesi: Edgar. B. Hovard Ticarethanesi 
 Filadelfia -  İstanbul 
 Adana ve Hinterland’da Sayit Arif ve Sayit Ömer 
 Mersin- Tarsus Adana 
 Edgar. B. Hovard Ticarethanesi 
 Adana Hinterland Acentesi 
 Sayit Arif ve Sayit Ömer 
 Merkezi: Mersin- şubeleri: Adana ve Tarsus 

Ford otomobil ve komisyonları, “Ford son” ve “Emerson” traktörleri ve bilumum alat-ı 
ziraiye.  

Amerikan’nın meşhur “Ozborn” ve “Vood” orak ve biçerbağlar makineleri ve “Kayzar” 
batozları, “Delko” elektrik motorları en son model “çırçır” ve prese makineleri ve ziraate ait her 
şey için baladaki adrese müracaat ediniz. 
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121- Azim şirketi 
1- Her nevi muamelat-ı ticariyenizde azami sürat, suhulet,  istikamet arzu 

ederseniz bir defa işinizi (azim şirketine) tevdi ediniz. 
2- (Azim Şirketi) memleketin öz namuskar ve fedakâr tecrübe-dide evlatlarından 

müteşekkil olup gayesi sırf memleketimizdeki iktisadi boşlukları doldurmak ve kendi işlerimizi 
kirli ve gayrımenus ellerden tamamen kurtarmak ve şerefli tüccarımızı garba tanıtmaktır. 

3- Azim Şirketi ticaret-i muhtelife, ithalat, ihracat-ı umumiye ve her nevi 
komisyonculuk ile iştigal eder. Alım satım hususunda tüccara rehberlik eyler. Avrupa ile 
muamele yapmak arzu edenlere namuskâr evler tanıtır, İstanbul ve Avrupa’dan  her nevi emtia-ı 
ticariye celb ve siparişini kabul eder. 
 
122- -Osmanlı Bankası- 
 “Adana Şubesi” 
 Tarih-i tesisi: 1278 
 10.000.000 İngiliz liralık sermayeli anonim şirket 
 Umumi merkezi: İstanbul’da- Galata’da 
 Telefon: Beyoğlu 36 
 Merkez şubeleri: İstanbul Yeni Cami- Beyoğlu Cadde-i Kebir 
 Türkiye’nin her köşesinde şubeleri vardır. Londra – Paris- Manchester-  Marsilya- 
Tunus şubeleri vardır. 
 Kafkasya havalisinde - Tiflis’te bir şubesi olduğu gibi Suriye şubesi de “Suriye 
Bankası”dır. 
 Romanya’daki muhabir-i ticarisi “Bank of  Romanya Limited”tir. 

Muameleleri: -- Senedat ve poliçe mukabilinde muayyen ve vadeli veyahut hesab-ı cari 
suretiyle avanslar, poliçe iskontosu, Türkiye’nin büyük şehirlerine – ecnebi diyara senedat -- 
çek itibar mektupları telgraf emirname irsalatı; hesab-ı cari küşadı. Senedat ve kıymetli eşya 
muhafazası. Vesair bilcümle banka muamelatı 
 
123- Hacı Hamdi ve Mahdumları 
 Ticaret – komisyoncu 
 30 senelik bir müessese-i ticariye 
 “Portakal bahçesi” denmekle meşhur Dörtyol’un en muteber ve ciddi komisyon ve 
ticaret evi olup senelerden beri bilhassa portakal üzerine vaki olan siparişleri süratle isteyen yere 
sevk eder. 
 Satış şeraiti ayrıca kararlaştırılır. Teşrin-i Evvel’den Şubat’ın nihayetine kadar en nefis 
ve dayanıklı malları daima bulundurur. 
 Adres: Dörtyol’da portakal komisyoncu ve tüccarı Hacı Hamdi ve Mahdumları 
 
124-  Nacizade Mehmet Lütfü 
 Mezun birinci sınıf dava vekili 
 Adres: Silifke – Lütfü Naci – Posta kutusu: 6 
 İktisadi, adli, idari her nevi dava taahhüt eder. 
 Komisyon, vekillik, istişare hususunda müracaata daima cevap verir. 
 
125- Lütfu ve Seyfi Ticarethanesi  
 Kıbrıs – Lefkoşa  
 Telgraf: Lütfi Seyf 
 Posta kutusu: 120 
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 Ticarethane kitap hususundaki ihtiyacatı vasi manasıyla temin ettiği gibi kırtasiye, 
tuhafiye, cam çerçeve gibi medeni her ihtiyaca ucuz ve temiz bir tarzda vasıta-ı temin olur. Her 
çeşit ticari muamele üzerine komisyon ile tavassut işi görür. 
 Meşhur “Kan kuvveti şurubu”nun Kıbrıs yegane depo ve tevzi yeridir. 
 
126- Vakum Oil Kumpani 
 Şirketin merkez-i umumisi: New York 
 Müdüriyet-i umumiyesi: Kahire (Mısır) 
 Umum Kilikya temsil ve vekil-i umumisi: Bazil Zananiri 
 Mersin Palas  
 Telgraf adresi: Mersin Zananiri 
 Mektup adresi: Mersin – Vakum Oil Kumpani 
 Posta kutusu: 191 

Şark’ın en mühim petrol, benzin ve bilumum makine yağları satan müesseselerindendir. 
 Petrol sandıklarımızın üstünde bir “ayçiçeği” resmi ile “sunfloor” ismi yazılı olmasına; 
benzin tenekelerimizin üstünde de “sphinx” kelimesiyle resminin bulunmasına dikkat ediniz. 

Markalarımıza dikkat etmekle kendinizi mühim bir gafletten zarardan kurtarmış 
olacaksınız. 
 
127- Amerikan İstandart Oil Kumpani of New York 
 Mersin şubesi 
 Müdüriyet-i umumiye: İstanbul 

Mezkur şube Kilikya’da: Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan; ve Konya, Kayseri, Bor, 
Karaman ile Anadolu’nun sair en mühim noktalarında vekaletleri vardır. Kumpanya 1913 
senesinden beri 150 dereceli ve en güzel hindi başlı gazıyla ihale tarafından en mergup 125 
dereceli develi gazını ve dünyaca en maruf olan Pratez Motor Sipirtez markalı benzini bu 
havaliye gönderip satmıştır. 

Bizler boya ile en yüksek dereceli aşınıklığı men eden ve kuvve-i kâmilesini motordan 
ve her nerede istimal edilip de oradan müstahsil en kuvvetli sıcaklıkta muhafaza eden makine 
yağlarımızı da füruht etmekteyiz. Ucuz yağlar bu hararete katiyen mukavemet edemezler.  

Temmuz zarfında Adana ve Tarsus’ta yapılan bir müsabaka -- hindi başlı gazının traktör 
istimaline salih yegane gaz olduğunu göstermiştir – Ford Son ve Fiat traktörleri rakiplerin 
gazdan sarf olunan miktarın nısfını sarf ettiklerini ve aynı nispette de kuvvette fazla olduğunu 
irae ve silindirler üzerine pislik bırakmadığını da bu suretle ispat etmişlerdir. Bir dönümde bir 
okka gaz sarf olunmaktadır. Traktörler için hususi olarak “istandart encin ekstra” markalı 
makine yağımızı tavsiye ettiğimiz gibi Ford acenteleriniz de bu yağı tavsiye edeceklerdir. 

Traktör ve sahiplerine tenzilat yapılacaktır. Hangi bir müşteri bu kuponlardan birini 
yukarıda tadat olunan ve Mersin’e tâbî olan acentelerden birine Teşrin-i Evvel zarfında 
gösterdiği takdirde müstahsalatımızın herhangisinden alırsa alsın eldeki fiyattan pek hususi bir 
tenzil yapılacaktır. Bu kupon bize gönderilmek üzere acenteye verileceği gibi her kupon bir 
satışa mahsustur. 

Istandart Oil Kumpani of New York Mersin şubesi 
Tarih.............................   müşterinin ismi................ 
Aded-i sandık..............    vekalet............................. 
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128- Gazla işler “Fiat” ziraat traktörü  
 HP 3230 azami istihsal asgari sarfiyat  
 Adana ve Tarsus’ta ayrıca acenteleri vardır.  
 İşletmesinde sadelik 
 Uzun müddet dayanır 
 “Fiat – Mersin  umum-vekil ve mümessilin”  
 Posta kutusu: numero – 7 
 Bugün, Fiat fabrikasını görenler, onun mazideki şeklini tasavvur edemezler. Onun 
vücuda geldiği küçük tohumu tahayyül edemezler… Vakıa, küçük bir tohum idi ama, bereketli 
idi! Zira, yetiştirdiği ağaç meyveleriyle bütün cihanı doldurdu. 
 Fiat fabrikasının tesisi ilk defa olarak 1899 senesi Haziran’ında Turin şehrinde 
düşünüldü ve Temmuz’da, (8.000.000) liretlik bir anonim şirketi tesis edildi. 
 19 martta, binanın resm-i  küşadı yapıldı ve üç ay sonra muntazaman işlemeye başlamış 
olan genç fabrikanın atiyen ne büyük bir ehemmiyet kesbedeceği anlaşıldı.  
 1900 senesi Temmuz’unda, Padova mitinginde, birinci defa olmak  üzere yarışa iştirakle 
ilk muvaffakiyetini kazandı ve bu andan itibaren genç fabrika dev adımla terakkiye başladı. 
 1901’de birinci model tamamiyle kaldırıldı ve arabanın önüne konulan dört silindirli bir 
araba ile yeni sistem vücuda getirildi bu model. Büyük bir muvaffakiyet ihraz etti ve 1902’de 
memalik-i ecnebiyeye ihraç edilmeye başlanarak müsabakalarda tefevvükü muhafaza etti.  
 1903’te “Fiat” sanayide müstamel ilk arabasını inşa ederek ilk satışlarını İtalya ve 
Portekiz hükümetlerine yaptı.  
 1905’te Fiat’ın faaliyeti arttı. Vakt-i merhun gelmişti, artık ilk devre hitam bulacaktı. 
Yeni bir ufuk açıldı ve Fiat daha ziyade yükselmek ve yeni piyasalara hakim olmak için bütün 
kuvvetlerini topladı… Bu sene zarfında Fiat imalathanelerini tevsi etti. İmalatı 450 arabaya 
baliğ oldu ve yeni numunelerle temayüz eyledi.  
 1906’da Fiat şirketi (900.000) liret sermayeli yeni Fiat’a münkalip oldu.. (54) bin metre 
murabbaında bir araziye tasarruf ediyordu ki bunun (45)bin murabbaı kısmında (1300) kişiyi 
ihtiva eden imalathaneler inşa edilmiş bulunuyordu. 
 Otomobilcilik sanayinin pek vahim bir buhran geçirdiği ve unutulmaz bir sene olan 
1907’de “Fiat” yeni muvaffakiyetlerle temayüz etti. Bilumum müsabakalara iştirak ve Avrupa 
ve Amerika fabrikaları mamulatı olan otomobillere galip geldi.. “Fiat” koşulara iştirak ederse 
başkalarının birinci gelmeleri imkânı yok gibiydi. 
 Bu cihan-şümul zafer fimabad “Fiat”ın otomobil sanayinde büyük bir tefevvüke malik 
ve pek yüksek bir dereceye vasıl olduğunu gösteriyor. Ve bu tefevvük yalnız Paris 
otomobillerinde değil diğer makinelerinde de meşhut oluyordu. Zaferlerinin şöhreti bütün 
cihana yayılarak kendisine yeni müşteriler temin ediyordu. 
 “Fiat” umumi ve askeri arabalar imaline son derecede faaliyetle devam ediyor ve hiçbir 
mani azmine hail olamıyordu. (1908)den (19013)e kadar fabrikaları gittikçe tevessü ve imalatı 
muntazaman tezayüt ederken 100’den fazla mükafat silsile-i muzafferiyetini artırıyordu.  
 İşte “Fiat”ın üçüncü devreye kadem nihade olduğunu görüyoruz: Vatanın teşebbüsat-ı 
azimesine vakf-ı mesai ediyor. İtalya’nın askeri kahramanlığı “Fiat”ın sanayi kudretinde büyük 
bir memba-ı müzaheret buluyor ve bu suretle fabrikanın kuvveti harikulade yükseliyor… “Fiat” 
hiçbir fedakârlıktan çekinmiyor ve hiçbir tehlike onu azminden alıkoymuyor. Müşkülat 
karşısında kendini teşvik ve targip eden; bütün rekabetlere karşı koyduran cüret; gayret ve aşk-ı 
vazife; hummalı bir sayı yeni bir kudreti tevlit ediyor… artık onun için mümkün olmayan hiçbir 
şey yok… Sermayesi (200 milyon) lirete iblağ; saha-yı işgalini bir milyon metre murabbadan 
fazla tevsi ederek gayet cesim mebani vücuda getiriyor; bir amele ordusunu tarafından imal 
edilen pek fazla miktarda makinelerle dolduruyor… imalatını harikulade bir surette tezyit ile her 
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çeşit otomobiller ve kamyonlar, muhtelif kuvvetlerde motorlar motojer tayyareler ve esliha imal 
ediyor. İşte bu mesai-i takat-ber-endazane sayesindedir ki 50 binden ziyade  “Fiat” arabaları, 
müttefik ordularına, mükemmel otomobil hidematının tesisini temin eylemiş ve “Fiat”ın (12) 
bin kuvvetli tayyare motoru, 1918 senesi sonbaharında muzafferiyetin kesb-i katiyet etmesine 
yardım eden müteaddit havai filoların teşekkülüne yardım etmiştir.  
 Sulh aynı nevi diğer fabrikalarda olduğu gibi, “Fiat”ı faaliyetinden mahrum edememişti; 
çünkü bir taraftan harp için son derece çalışmakla beraber diğer cihetten de sulhü müteakip tarz-
ı mesai program ve planını hazırlamıştı. İşte buna binaen, bu tahavvül, bila-arıza ve müretteb bir 
süratle vukua gelmiş ve Avrupa’nın ilk otomobil fabrikasına bugün; pek büyük işler görmek 
kudretini bahşeylemiştir. “Fiat” elhaletü hazihi; günde 100 otomobil ve 20 ziraat traktörü imal 
etmektedir. Geçen senenin bilumum beynelmilel yarışlarıyla sergilerinde istihsal edilen 
muvaffakiyet; “Fiat”a cihanşümul bir şöhret kazandırmıştır.  
 
129- Nusaybin- Pozantı 
 Demiryolları şirketi 
 1337 senesinde Ankara itilafnamesi mucibinde müteşekkil Fransız şirket 
 Sermayesi: 1 milyon lira 
 Müdüriyet-i umumiyesi: Halep 
 Merkezi: Adana 
 Adana ve havalisinden geçen bütün demiryollarını ellerinde bulunduran şirket, Yenice-
Adana, Adana-Mersin, Adana-Halep, Adana-İskenderun kesimlerini işletmektedir. 

 Adana-Halep   
 Mevkiler 
    1  2  3 
 Adana-İncirlik  40 30 20 
 Adana-Kürkçüler 70 55 35 
 Adana-Misis  95 75 45 
 Adana-Ceyhan  170 125 85  
 Adana-Velis  210 155 105 
 Adana-Toprakkale 270 200 135 
 Adana-Osmaniye 300 225 145 
 Adana-Mamure  330 245 160 
 Adana-Sıtmapınarı  

Adana-Bahçe  420 310 205 
Adana-Ayran 
Adana-Keller  485 360 235 

 Adana-İslahiye  515 380 250   
 Adana-Meydan-ı ekbez 605  450 295  
 Adana-Raco   
 Adana-Kurtkulağı 
 Adana-Fatma 
 Adana-Telalrıfat 
 Adana-Müslimiye 
 Adana-Halep 
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Adana-İskenderun 
        Mevkiler 
     1  2  3 

Adana-İncirlik    40 30 20 
 Adana-Kürkçüler  70 55 35 
 Adana-Misis   95 75 45 
 Adana-Ceyhan   170 125 85 
 Adana-Visie   210 155 105    
 Adana-Toprakkale  270 200 35  
 Adana-Osmaniye  300 225 145 
 Adana-Mamure   330 245 160 
 Adana-Erzin   310 230 150 
 Adana-Dörtyol   375 280 185 
 Adana-Payas   405 300 200 
 Adana-İskenderun  470 350 230 
 
 Adana-Meydan-ı Ekbez 
         Mevkiler 
     1  2  3 
 Adana-Bahçe   420 310 205 
 Adana-Keller   485 360 235 
 Adana-Islahiye   515 380 250 
 Adana-Meydan-ı ekbez  605 450 295 
 

İzahat 
13 Teşrin-i Evvel- 923’ten itibaren Adana Halep arasında Pazar ertesi ve Cuma günleri 

iki tren hareket eyler. Aradaki mesafeyi 20 saat ve 15 dakikada kat eylerler. Halep’ten ise 
Çarşamba ve Cuma ertesi günleri iki kere yolcu treni vardır. İskenderun’la Toprakkale arasında 
Cuma Cuma ertesi Pazar ertesi, Çarşamba günleri yani haftada 4 katar işler. Aradaki mesafeyi 
8-9 saatte alırlar. Bilmukabele yani günlerde Toprakkale’den de İskenderun’a 4 yolcu katarı 
hareket eder. Bu postalardan başka haftada bir gün Perşembe günü Adana’dan Mamure’ye bir 
yolcu ve eşya-yı ticariye treni tahrik edilir. Aynı gün Mamure’den Adana’ya öteki trenin 
muvasalatından bir iki saat sonra – makabil bir tren gider.  
 

SÖZLÜK 
 
A 
addedilmek: saymak, sayılmak 
adem -i iktidar: iktidarsızlık 
alat: aletler  
alat-ı ziraiye : ziraat aletleri, tarım aletleri 
alat-ı tahniye: öğütme aletleri 
ameli: uygulamalı  
ameliyat: uygulamalar 
anasıl: aslında, aslından 
asri : modern, çağdaş 

aşk-ı vazife: çalışma aşkı, şevki, azmi 
avani: kap kacak, yemek takımları 
azami: en fazla, en çok 
azim: kararlılık 
 
B 
bahri: denizle ilgili 
bahr-i Ahmer : Kızıldeniz 
bahş eylemek: bağışlamak, göstermek 
baliğ olmak: ulaşmak  
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berri: karayla ilgili 
beynelmilel: uluslararası  
bezzaziye: bez, kumaş satılan yer 
bi-gayr-ı hakkın :haksızlıkla, haksız yere 
bilad: beldeler, memleketler, kasabalar 
bila-arıza: arızasız, kusursuz 
bilagüzeşte: geçmeyen, aşmayan 
bila-veci’ : ağrısız 
bil-cümle : bütün, hep, 
bilfiil : iş edinerek, gerçekten, fiili olarak 
billuriye: billurla ilgili, billur eşya satan 
dükkân 
bilmukabele: buna rağmen, mukabele 
olarak, benzer 
Bilumum : hep, bütün 
bonneteri : tuhafiyecilik, tuhafiye dükkânı 
 
C 
celb : çekme, yazılı çağrı 
celb etmek : yazı ile çağırmak, 
cesim: büyük 
cihanşümul: dünyayı kapsayan, dünya 
çapında  
cülud-ı masnu: suni, yapay deri 
 
D 
daire-i mahsusa: özel ev, özel işyeri 
deruhte etmek: üstüne alma, yüklenme  
düstur-ı muamelat: çalışma ilkesi, muamele 
kuralı, ilkesi 
 
E 
edevat : parçalar, malzeme 
edviye: ilaçlar 
ecza-yı tıbbiye: ilaç yapılan şeyler 
ehven: en Zarasız, ucuz 
elhaletü hazihi: henüz, hâlâ, şimdi, bugünkü 
günde, şimdiye kadar 
emsalsiz: eşsiz, benzersiz  
emtia : mal 
enva: çeşit  
esliha: silahlar  
 
F 
faik: üstün. 
fantazya : çeşitli, değişik ürün, mal 
fevk: üzerinde 

fimabad : bundan sonra, bundan böyle, bir 
daha 
füruht: satma, satış 
füruht etmek: satmak 
 
G      
gayrımamul: el yapımı  
gayrimenus: bilinmeyen, yabancı 
gayur: çok gayretli, çalışkan  
 
H 
haiz: içeren, içine alma, kapsama 
haiz olmak: sahip olmak, içermek, yeterli 
olmak 
hamul: yük 
harekat-ı ticariye: ticari hareket, faaliyet 
harik  : yangın, ateş 
hayat-ı milliye-i iktisadiye ve ticariye: Milli 
iktisadi ticari hayat  
hayat-ı iktisadiye: iktisadi hayat, ekonomik 
yaşam 
hatve-i terakki : ilerleme adımı 
hesab-ı cari küşad: cari hesap açma 
hırdavat: ufak tefek eşya; kilit, tel, çivi gibi 
eşya 
hidemat: hizmetler 
hiss-i gurur: gururlanmak, gurur duymak 
hitam bulmak: sona ermek 
 
I 
ıska: sulama, su verme 
ıtriyat:güzel kokular, güzel kokulu esanslar, 
yağlar 
 
İ 
iblağ: ulaşma, yükselme 
ibraz etmek: göstermek, ortaya koymak 
idame ettirmek: sürdürmek 
ifaya başlamak: ödemek 
ifa etmek: yerine getirmek, ödemek 
ihraz ettirmek: 
ihtilat: katışma, karşılaşıp görüşme 
ihtiraat: yaratma 
ihtiva etmek: kapsamak 
İhtiyat akçası : yedek akça 
ikame: yerine koyma 
ikmal etmek: tamamlamak  
iktifa etmek: yetinmek, yeterli bulmak 
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iktisap etmek: kazanmak 
imraz-ı dahiliye ve etfal mütehassısı: Çocuk 
ve iç hastalıkları uzmanı 
imtisal numunesi: gereği yapılmış, gereğini 
yapan 
irsal: yollama, gönderme; salıverme 
irsalat: irsalin çoğulu, göndermeler 
istihsal etmek: üretmek, kazanmak 
itilafname: antlaşma 
ilah...: Nihayete kadar, böyle devam eder 
irae: gösterme, belirleme 
istirdad: geri alma, geri isteme 
irva ve iska: sulama ve suya kandırma 
isnadat: senet, dayanma, dayandırma, 
isnatlar  
istok : stok 
iştigal etmek: uğraşmak; iş, meslek 
edinmek 
iştigal şubeleri: iş kolları 
itina : özen 
ittisal : ulaşma, kavuşma, birbirine 
dokunma; yakını, bitişiği  
 
K 
kadem nihade: ayak basmış 
kadim : eski 
kantariye : tartma ücreti 
kat eylemek: katetmek, almak 
kavafiye : ayakkabı ve kemer, cüzdan gibi 
bazı deri ürünler   
kemal-i ciddiyet ve muvaffakiyet: 
kemal-i teessüf: üzücü olarak, üzülerek, 
üzüntünün son derecesi 
kemal-i muvaffakiyet: başarılı, başarıyla, 
başarının son derecesi 
kesb-i katiyet etmek: kesinlik kazanmak 
kesb etmek: kazanmak.  
kezalik : keza, bu da öyle 
konşimento :gemiye teslim edilen mala 
verilen alındı belgesi 
kuvve-i kâmile: olgun güçler, etki gücü 
kuvve-i karibe: yakın güçler, yaklaşma 
külliyetli: kapsamlı, geniş 
küşad eylemek: açmak, açılmak  
 
L 
lema-ı hakikat: hakikat ışığı, gerçeğin 
parıltısı 

levazım: lüzumlu, gerekli şeyler 
leyli: yatılı, geceli 
 
M 
mahdum: oğul 
malik: sahip, sahip olan 
mamulat-ı masnua: yapılmış, dokunmuş 
mal 
mamulat-ı mensuce: dokuma ürünleri, 
dokunmuş mallar 
manikür iplik:  
maruf-ı etibba: doktorların bilineni, ünlü 
doktor 
masruf: sarf edilmiş; çevrilmiş, 
döndürülmüş 
masur: sıkılmış, suyu veya yağı alınmış şey  
mazhar-ı itimat: güven sağlamış, güvenilen 
mazhar-ı takdiri olmak: takdire değer 
bulunmak, övgü kazanmak, değeri bilinmek 
mebani: binalar, temeller 
melce: sığınacak yer 
memalik-i ecnebiye 
memul: umulan, istenilen 
menba: kaynak  
memba-ı müzaheret bulmak: koruma gücü 
bulmak, koruma kaynağı bulmak 
mensucat-ı dahiliye ve hariciye: dış ve iç 
dokumalar, yerli yabancı dokumalar  
merakez-i mühimme-i ticariye: önemli 
ticari merkezler  
meşhut olmak: görülmek, gözlenmek 
mevadd: varlık, cisim, iş husus, maddeler, 
kanun 
mevki: makam, yer 
mikyas: oran, miktar 
muamele: tutum, davranış, işlem 
muamelat-ı daime: sürekli işlemler 
muamele-kâr: muamele eden, para işlerine 
bakan, iyi davranışı olan 
muannit: inatçı, dirençli  
muavenet: yardım 
mucib: gereğince, icab eden, gereği olarak 
muhabere : haberleşme 
muhtelifül-cins: muhtelif cinslerde 
muhtevi: içerme, kapsama 
muma-ileyh: adı geçen 
murabba: kare, dört köşeli, dörtlü  
muntazam: düzenli 
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musaddak: tasdik edilmiş, onaylanmış 
mutasarrıf:  sancak amiri 
muteber: itibarlı,saygın 
mutedil: ılımlı, uygun 
muvafık: uygun 
muvaffakiyet: başarı 
mübaşir: bir işe başlayan, mahkeme 
memuru 
mücahede: çalışma, gayret, ceht etme  
müessese: kurum 
müessesat-ı hayriye: hayır kurumu 
müktesebat-ı ticariyesi: ticari kazanım, 
ticari konum  
mülhakat: ekler, katmalar, bir merkeze 
bağlı olan yerler 
münasebat-ı cariye-i ticari: yürütülen ticari 
ilişkiler 
münevver: aydın 
müretteb: tertip edilmiş, düzenlenmiş; 
planlı, bilinçli olarak 
münkalip olmak: değişmek 
müsabaka: yarışma 
müstamel: kullanılmış 
müstahzarat : hazırlanmış şeyler 
müstecir: tüccar 
müstemleke emtia: satın alınmış mal 
müşahade etmek: gözlemek 
müteaddit: defalarca, sayılı, birçok kez, 
çeşitli 
müteakip: takip eden, izleyen  
mütebaki:  artan, geri kalan 
mütedair:  ...le ilgili, için, üzerine 
 
N 
nehari: gündüzlü  
nokta-i nazar: bakış açısı 
 
R 
reprezantanlık: temsilcilik 
resm-i  küşad: açılış töreni 
rol ifa etmek: rol oynamak, rol sahibi olmak 
 
S 
saik:  sebep, etken 
saha-yı işgal: kullanım sahası, kapsama 
alanı 
saha-ı ticaret: ticaret alanı, ticaret kolu 
salih: uygun, elverişli yaraşır  

sebeb-i masrufiyet: harcama sebebi 
seciye: karakter 
seri: çabuk, hızlı 
seririyat-ı dahiliye : dahiliye kliniği, iç 
hastalıklar bölümü 
ser-tabib: başhekim 
seyelan-ı meni: meni akıntısı 
seyr-i sefain: gemilerin yürümesi, 
Denizbank kurumunun ilk hali (şirket) 
seyrüsefer: gidiş geliş, trafik 
seza: yaraşır, uygun 
silsile-i muzafferiyet: galibiyet zinciri, art 
arda galibiyetler  
suhulet: kolaylık 
sulh-ı umumi: genel barış 
sulh-ı umumiyye akdi: genel barış 
antlaşması 
suret : görünüş, biçim 
 
Ş 
şayan-ı itimat: güven duyulan, güvene layık 
şerait: şartlar, koşullar 
şüreka: ortaklar, şerikler 
 
T 
taahhüt: onay, sözleşme 
taahhüt etmek: söz vermek, sözleşmek  
tadat: sayma, sayılma 
tarz-ı mesai: çalışma tarzı, çalışma planı  
tahayyül etmek: hayallemek 
tahavvül: değişme 
tahmil: yükleme 
tahniyye:  tahne ait, öğütme ücreti 
tanzim: düzenleme 
targip etmek: arzu ettirme, isteklendirme  
tatbik: uygulama 
tavassut: aracılık  
tavassut etmek: aracılık etmek  
tazyik-i har: ısı basıncıyla   
tebdil: değişme 
tecelli: görünme, ortaya çıkma  
tecrübe-did : tecrübe görmüş, deneyimli 
tedarik ve temin: sağlama 
tediye: ödeme 
tediye ve tahsil şartları : ödeme ve toplama 
koşulları 
tedrisat: eğitim  
teferruat: ayrıntı  
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tefevvük: üstün olma, yükselme 
temayüz etmek: gelişmek 
temenni etmek: dilemek, arzu etmek 
temayüz etmek: sivrilmek, benzerlerinden 
ayrılmak, üstün olmak 
tenzil: inme, indirme, düşme 
tenzilat: indirim  
terakkiyat-ı fenniye: bilimsel ilerleme, 
gelişme 
tertip-kerd : imal eden, düzenleyen, yapan  
tesisat-ı sanaiye: sanayi kuruluşu 
tesis etmek: kurulmak  
tesis-i münasebat eylemek: ilişki kurmak 
tesis ve teşekkül etmek: kurmak ve 
oluşturmak 
teşebbüsat: girişimler 
teşebbüsat-ı azime: büyük atılımlar, 
girişimler 
teşmil etmek: yaymak,  
teşrin-i Evvel: Ekim 
tevfik: uygun olma 
tevessül etmek: girişmek, adım atmak, 
başlamak 
tevessü etmek: genişlemek 
tevhid : birlik 
tevhid-i kuvva: kuvvetler birliği, güçbirliği 
tevsi: genişlik, genişleme 
tevdi etmek: dağıtmak 
tevlit etmek: doğurmak 
tezayüt etmek:  artmak 
tezyid: artırma 

tüccar-ı tuhafe: tuhafiye satıcısı; hediye, 
hoşa giden şeyler satan tüccar 
 
U 
umur görmek: yaşamak, başarı kazanmak  
usul-ı  mahsusa: özel yöntemler, uygun 
yollar 
usul ve vesait-i iptidaiye-i ziraiye: Tarımda 
ilkel araç ve yöntemler 
 
V 
vakf-ı mesai etmek: mesai harcamak, 
çalışmak 
vakt-i merhun: beklenen çağ ve zaman 
vasıta-ı temin: aracılık, temin aracı  
vasi: geniş 
vaz-ı yed: el koyma 
vaziyet: durum 
veci’: ağrıtıcı, sızlatıcı 
vekalet-i umumiye: genel vekalet  
vekil-i umumi: genel vekil, genel müdür 
vesair merakiz: diğer merkezler 
vesait-i cedide: yeni araçlar, vasıtalar 
vesile olmak: sebep olmak, aracı olmak 
vukubulmak: oluşmak, ortaya çıkmak 
 
Y 
yegane: tek, biricik 
 
Z 
zahire: ambarda saklanan hububat, yiyecek 
zahair: zahireler 
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