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Şehremaneti yangın felaketinden zarar gö-

renlere 5000 lira nakdi yardım kararı almıştı. 

Yardımın miktarının artırılması düşünülüyor. 

Yangın yerlerindeki arsaları yeniden imara aç-

mak için düzenleme yapılacağı açıklandı. Hila-

liahmer Cemiyeti Başkanı Ali Paşa, yangınzede-

lere bugün eşya yardımı yapılacağını söyledi.

2 Şubat

GÜNLÜK HAYAT FELÇ OLDU
İstanbul müthiş bir kar fırtınası altında 

kaldı. Vapurlar ve trenler seferlerini yapamadı, 

tramvaylar ve otomobiller güçlükle çalışabildi. 

Şehirde uzun zamandır görülmemiş bir güne 

şahit olundu. Birkaç gün yağan kardan sonra 

kışı atlattığını uman İstanbul halkı, tekrar ve 

bu sefer daha da şiddetli olarak geri dönen ka-

rakışla karşılaştı. Şehirde her şeyi altüst eden 

dondurucu soğuk, iki evsizin daha donarak öl-

mesine neden oldu. Sıcaklık eksi 3 dereceye 

düştü. Sabah yağan yoğun kar ve şiddetli poy-

raz, şehir ve limandaki ulaşımı aksattı. Sabah 

yolların buzlanması yüzünden insanlar saatler-

ce duraklarda bekledi, umudu kesince de işle-

rine, okullarına ve evlerine yürüyerek gitti. İki 

vagonlu tramvayların daha sonra tedbir olarak 

tek vagonla işlemesiyle ulaşım biraz yoluna ko-

nulsa da, halk saatlerce tramvay beklemekten-

se yürümeyi tercih etti. 

Akşamüstü tipi ve fırtına şiddetini artırarak 

yürümeyi de imkânsızlaştırdı. Çok fazla kar ol-

mamasına rağmen, rüzgâra maruz kalan yerler-

de kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Tipi yüzünden 

camekânsız dükkânların çoğu açılmadı. Şansını 

deneyen çok az sayıdaki dükkân sahibi de el-

lerindeki süpürgelerle durmaksızın içeri dolan 

karları temizledi. Ama karla baş edemeyecek-

1 Şubat

GALATA’DA SOKAKTA YATAN İKİ 
KİŞİ DONDU 

Geceleri hava sıcaklığının eksi 3 dereceye 

kadar düşmesi tekrar şiddetli bir dona neden 

oldu. Galata’da zabıta memurları geceyarısı 

sokakta donarak ölmüş 2 kişi buldu. Yapılan 

tahkikat sonucunda bunlardan birinin sokaklar-

da yatıp kalkan Romanya göçmenlerinden Ali 

Osman, diğerinin de Rus mültecilerden hamal 

Cemal olduğu anlaşıldı. Ali Osman’ın donarak, 

Cemal’in soğuktan kalp durması neticesinde öl-

dükleri anlaşıldı.

Ramazan ayı yaklaşmasına rağmen Şehza-

debaşı’nda her yıl geleneksel olarak kurulan 

salaş tiyatrolar, kahveler, pehlivan ve cambaz 

sirkleri ile atlıkarınca görülmedi. Buna rağmen 

Şehzadebaşı’nın yerli tiyatro, sinema ve kahve-

hanelerinde Ramazan hazırlıklarına başlandı. 

Kış çok şiddetli geçtiği için camilerde mahya 

kurulamayacağına karar verildi. Vefa Spor Kulü-

bü’nün düzenlediği kar koşusunu Süleyman Bey 

kazandı. Rakiplerden çok caddelerdeki kar ve 

buzla mücadele eden Süleyman Bey sabah saat 

09.30’da Fatih Parkı önünde başlayan yarışı 45 

dakikada tamamladı. Şiddetli fırtına, yağan kar 

ve yerlerin buz olması hızlı koşmayı engellese 

de, bütün yarışmacılar bitiş yerine ulaşmayı 

başardı.
Kar ve tipinin artması ile sokaklar tenhalaşmış. 

Yedikule - Sirkeci tramvayı kar ve tipiye karşı korkusuzca savaşıyor!
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lerini kısa sürede anlayınca, onlar da dükkân-

larını kapattı. Kadıköy ve Boğaziçi’nde oturan-

lar, vapurların çalışmaması yüzünden çok zor 

durumda kaldı. Kimi geceyi eş dostta, kimi de 

otellerde geçirdi.

Açık denizlerde seferde bulunan vapurların 

hepsi en yakındaki ilk limana sığınmak zorun-

da kaldı. Deniz ulaşımındaki aksamadan dolayı 

postanede gönderilmeyi bekleyen posta çan-

taları yığıldı. Seyrisefain İdaresi, 4 Şubat’ta 

yapılacak Trabzon vapur seferini iptal ettiğini 

duyurdu.

Kartal’a inen birkaç kurt, halk tarafından 

kovalandı. Kâğıthane taraflarında Toma ismin-

de bir kişi donarak öldü. Büyükdere’den Şişli’ye 

yürüyerek gelen bir kişinin de yolda donarak öl-

düğüne dair haber alındı. Rüzgârın saniyedeki 

hızı 27-28, asgari 18 metre olarak tespit edildi. 

Sabah hareket eden 24 numaralı katar Çatal-

ca’ya kadar gidebildi. Ayrıca Avrupa ekspresi 

ve postasının da Çatalca’ya kadar gidebildiği ve 

orada beklemekte olduğu haber alındı.

Tren yolunun açılması için çalışan işçilere 

rağmen sürekli yağan kar ve şiddetli esen rüz-

gâr buna izin vermedi. Akşam Sirkeci’den saat 

18.00 civarında kalkan tren Bakırköy’e kadar 

sorunsuz giderek yolcularını bıraktıktan sonra 

Yeşilköy’e giderken yarı yolda biriken karların 

hat üzerine yığılması yüzünden yolda kaldı. 

O sırada Yeşilköy’den Sirkeci yönüne hareket 

eden trenin makinisti dikkati sayesinde yolda 

kalan treni fark etti ve çarpışmadan durabildi. 

Bu durum yolcuların büyük bir panik yaşama-

sına neden oldu. Bir süre vagonlarda mahsur 

kalan yolcular, kurtarılarak Yeşilköy’e gönderil-

di. Bunun üzerine şehir içi ulaşımını sağlayan 

banliyö seferleri de akşam saat 19.00’da iptal 

edildi.

 Şehremaneti, yağan karların temizlenme-

si amacıyla Beyoğlu’nda 430, Suriçi tarafında 

570 işçi görevlendirdi. Bütün uğraşlara rağmen 

öğleden sonra tipinin gittikçe şiddetlenmesi 

nedeniyle çalışmalar başarılı olamadığı için iş-

çiler geri çekildi. Sokakların çok kaygan olması 

Tatavla yangınzedeleri Şubat 

ayının ilk günlerinde Hilali 

Ahmer Cemiyeti’nin dağıttığı 

battaniyeleri almışlar. 

Yangında mağdur olan yaşlı 

kadın ve oğlu Hilali Ahmer 

Cemiyeti’nde (karşı sayfa).
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Kar ve tipi, sinemalarla eğlence yerlerini 

de doğal olarak olumsuz etkiledi. Elhamra Si-

neması’nda halk tarafından çok beğenilen ve 

kapalı gişe giden ‘Volga.. Volga…’ filmi oyna-

masına rağmen, 250 civarında seyirci vardı. 

Duruma çok uygun ‘Kâbus’ isimli filmin gös-

terildiği Melek’te ise sadece 100 kadar seyirci 

bulunuyordu. Opera Sineması’nda da 40 kadar 

biletli seyirci vardı.

Majik, Asri ve Ekler sinemalarında ise ye-

terince seyirci olmayınca suareler iptal edildi. 

Beyoğlu’ndaki eğlence yerleri de müşteri olma-

yınca erken saatlerde kepenklerini indirdi. Şeh-

rin en popüler eğlence yerleri sayılan Garden 

Bar ve Maksim gazinolarında bile çok az müş-

teri vardı.

dolayısıyla düşenlerin haddi hesabı 

yoktu. Nuruosmaniye Caddesi’nden 

elinde 2 büyük paketle geçen 15-16 

yaşlarında bir çocuk ayağı kayınca 

düştü. Paketlerin içindeki 2 düzine 

kadar rakı şişesi kırılınca bütün cad-

deye kesif bir anason kokusu yayıldı.

Öğrencilerin çok azı okula gide-

bildiği için okullar 2 gün tatil edildi. 

Kısıklı tramvayının seferleri, öğleden 

sonra kar kalınlığının yarım metreyi 

bulması yüzünden iptal oldu. Akşam 

saat 20.00’de şehirde ulaşım tama-

men durdu. Sokaklarda tek tük görülen otomo-

biller, Sirkeci’den Beyoğlu’na gitmek için 5 lira 

istiyordu. Hilaliahmer Cemiyeti, Beyoğlu’ndaki 

merkezinde yangın mağdurlarına eşya, yiyecek 

ve kömür dağıtımına başladı. Cemiyet Başkanı 

Ali Paşa, dün sabah 09.30’da Tatavla’ya giderek 

inceleme yaptı. Yangın felaketini yaşayan halkın 

ihtiyaçlarını tespit ederek mağdurlara destek 

oldu. Sanayi ve Maadin Bankası, kendi imalatha-

nelerinde yaptırdığı battaniyeleri taksitle devlet 

memurlarına vermeye başladı. Battaniye almak 

isteyenler ilk önce isimlerini kaydettirmek zo-

runda.

Hilali Ahmer’in dağıttığı yorganları almanın mutluluğuyla gülümseyen yangınzedeler.

Yardımlar devam ederken, 

Cumhuriyet gazetesi kışla ilgili 

karikatür ve haberlerine devam 

etmişti. 2 Şubat 1929.
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Mudany a’dan 

yola çıkan Marmara 

vapuru geceyi Ar-

mutlu’da geçirmeye 

mecbur kalıp sabah 

saatlerinde Gemlik’e 

ulaşabildi. Haydar-

paşa önlerinde bir 

yelkenli de mendire-

ğe çarptı ve mendire-

ğin içindeki boş kayık 

battı. Haydarpaşa-An-

kara tren seferleri ip-

tal edildi. Yeşilköy’e 

giden trenlerden biri, gece Bakırköy’den 

hareket ettikten sonra geri dönmek zorunda 

kalınca, yolcular vagonlarda sabahladı. Bakır-

köy’den saat 19.00 civarı yola çıkan 24 numara-

lı tren, Yeşilköy’e 300 metre kala kara saplandı. 

Trenden inen yolcular karların içinde yürüyerek 

Yeşilköy’e ulaşabildi. Pendik yönüne giden tren 

Kartal - Maltepe yakınlarında, Haydarpaşa’dan 

yardım için gönderilen tren de Göztepe - Fe-

neryolu arasında kara saplandı. Kurtarma ope-

rasyonu başarılı olamayınca 25 yolcu Maltepe 

tren istasyonuna sığındı. Taksi şoförleri, taksi-

metrenin yazacağı ücretin fazlasını istiyordu. 

Yemiş İskelesi’nden Beşiktaş’a gitmek için 5 

lira, Kadıköy İskelesi’nden Mühürdar’a 5 lira, 

Sirkeci’den Şişli’ye 15 lira… Sanki taksi şoför-

leri hava koşullarına göre kendiliğinden yeni 

bir tarife oluşturmuştu ve bu yeni listedeki fi-

yatlardan azına hareket etmiyordu. Taksimetre 

çalıştırılmasını talep edenleri, dolu olduklarını 

söyleyerek taksinin içine bile sokmadılar. Şeh-

remaneti durumla başa çıkamayınca soğuk ve 

karlı havalarda taksi ücretlerine yüzde 50 zam 

yapılmasına karar verdi.

Feriköy Fukaraperver Cemiyeti, 200 fakire 

15’er okkadan toplam 3 bin 200 okka kömür da-

ğıttı.

Bostancı, Erenköy, Beykoz gibi şehrin uzak 

semtlerinde hayat tamamen durdu. Gece elekt-

rik kesilince fırınlarda ekmek yoğurma makine-

leri çalışamadı ve fırıncılar Şehremaneti’ne mü-

racaat ederek ekmek yapamadıklarını bildirdi. 

Şehremaneti de durumun vehametinden dolayı 

fırıncılara ekmekleri elleriyle yoğurma talimatı 

verdi. Mesele halledilinceye kadar ekmek çıka-

rılamadı ve halk akşamüstüne kadar ekmeksiz 

kaldı. Sarayburnu’ndaki gümrük kulübesinde 

görevli Mustafa Efendi soğuktan öldü.

İzmir ve çevresi son yağan yağmurdan büyük 

zarar gördü. Çeşme kazasının Reisdere köyün-

de 18 ev, 364 dönüm arsa, 231 dönüm buğday 

tarlası, 35 dönüm bağ hasara uğradı. Bergama 

Büyükköy’de kerpiçten inşa edilen 40 ev yıkıldı, 

20 ev sular altında kaldı. Zonguldak’tan İstan-

bul’a gelmek için yola çıkan Kalkavanzadeler’in 

Hisar vapuru yolda kayboldu. Vapurdan hiçbir 

malumat alınamıyor. Denizde olan vapur ve şi-

lepler en yakın limanlara sığınmaya çalışıyor.

3 Şubat

FIRTINA İSTANBUL’U KASIP 
KAVURDU

Şehir ıssız ve tenha bir manzaraya büründü, 

sokaklarda in cin top oynuyor! Uzak ve deni-

zaşırı semtlerde oturanlar evlerine gidemedi ve 

eşi dostu olanlar onlara, olmayanlar da otellere 

sığındı. Garajlara giremeyen 80 kadar otomobil 

yollarda gömülü kaldı. Sinema, tiyatro ve eğ-

lence yerleri mecburen tatil yaptı. Cenazeler 

kaldırılamadı. İstanbul’da elektrikler kesildi, 

şehir karanlığa gömüldü.

Şehremaneti fakirlere 10 bin lira dağıtma 

kararı aldı. Müthiş rüzgâr ve göz açtırmayan 

tipi, Yedikule Kazlıçeşme geçidinde kar temiz-

leyen 4 işçinin donarak hastaneye kaldırılması-

na neden oldu. Bakırköy’e gemiyle un yollandı. 

Damlar, pencereler, kafesler bembeyaz oldu, 

çeşmelerin muslukları ve kapıların demir kolla-

rı dondu. 

Çerkezköy, Pendik, Göztepe 

ve Feneryolu arasında trenler 

kara saplanmıştı. 

L’Illustration dergisi 

İstanbul’daki büyük kışı 

kapağına taşımıştı. 

25 Şubat 1929.
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Galata Köprüsü’nde kar kürüyen Şehremaneti amelesi.
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Mudanya’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan 

Marmara Vapuru, Gemlik İskelesi’nde. 3 Şubat 1929.
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çok sayıda şikâyet geldi. Bunun üzerine Seyrü-

sefer Merkezi’nden yapılan açıklamada; mevcut 

38 memurun her yere yetişmesi mümkün olma-

dığı için yüksek fiyat isteyen taksi şoförlerinin 

plakalarının bildirilmesi istendi. Haber veril-

dikten sonra, 4 saat içinde ödenen fazla para-

nın iade edileceği vaat edildi.

 Şehremaneti Nezaret-i Fenniye Müdürü 

Mehmet Ali Bey, 200 işçiyle birlikte Bakırköy’e 

tren yolunu açmaya gitti. Yolu 20 metre kadar 

açsalar da, daha ileri gidemeyip geri dönmek 

zorunda kaldılar. Kasımpaşa’da Büyük Piyale 

Tamaş Sokak ve Ümraniye’de bir ev fırtına ne-

deniyle yıkıldı. Erenköy, Göztepe ve Fenerbah-

çe taraflarında yollar karla örtüldü ve banliyö 

trenleri çalışmadı. Taksi şoförleri fahiş ücret 

talebini sürdürdü. Karaköy’den Taksim’e 5 lira 

istediler ve parayı peşin almadan da müşteriyi 

otomobile bindirmediler. 

Şehremaneti fukaraya yardım dağıtmaya 

başladı. Hilaliahmer ve Şehremaneti görevlile-

ri, Fatih tarafında fakirlere para yardımı yaptı-

lar. İhtiyacı olan yerlere un gönderildi. Şehirde 

3 ay yetecek buğday stoğu olduğu, paniği ge-

rektirecek bir durum olmadığı ve ekmek sıkın-

tısı yaşanmayacağı açıklandı. Şehremini Muhit-

tin Bey, endişeye mahal bir durum olmadığını, 

kriz masası oluşturulduğunu ve tüm tedbirlerin 

alındığını beyan etti. Bakırköy’e acil olarak 30 

çuval, Erenköy ve Bostancı’ya 90 çuval un gön-

derildiğini, Kınalıada, Burgaz ve Büyükada’ya 

da vapurlarla un nakledildiğini basın toplantı-

sıyla açıkladı. Yine de halk arasında şehirde çok 

az un stoğu olduğu ve kış böyle devam ederse 

açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı söy-

lentisi yayılarak devam etti. 

4 Şubat

MAHSUR VE MAHZUN ŞEHİR: 
İSTANBUL!

Kar olanca hızıyla yağmaya devam edince, 

şehir sabah dehşet içinde uyandı. Dükkânlar 

açılmayınca alışveriş durdu, halk panik ha-

linde fırınlara hücum ediyordu. İstanbul uzun 

zamandır tanık olmadığı bir kışa hazırlıksız 

yakalanmıştı. Cenazeler bile evlerden çıkarılıp 

defnedilemiyordu. Bir cenaze aracı, Zincirliku-

yu civarında kara saplanıp yolda kaldı. Tram-

vaylar çalışamadı. Bunun üzerine Tramvay Şir-

keti bütün çalışanlarına kazma kürek vererek 

tramvay yollarını açmak için çalışmaya başladı. 

Temizlenen yollar şiddetli poyrazın da etkisiyle 

yağan karla hemen kapanıyordu ve bu nedenle 

hiçbir sefer yapılamadı. Şehremaneti görevlile-

ri motorla, köprünün yaya kaldırımlarını sula-

yarak temizlemeye çalıştı. Fakat gece don ya-

pınca bu teşebbüs başarılı olamadı. Yüksekliği 

1 metreye ulaşan kar sokak ve caddelerde yürü-

meyi engelledi, evlerin kapıları karla kaplanıp 

görülmez oldu. Birçok yerde fırtınadan ağaçlar 

yıkıldı, pencerelerin camları kırıldı. 

Fırsattan istifade ederek fahiş fiyatlarla 

çalışan otomobiller için Seyrüsefer Merkezi’ne 

Galata rıhtımında Şirketi Hayriye vapurunda biriken karlar temizleniyor. 

L’Illustartion ve Serveti Fünun dergilerindeki kış haberleri.

Galata Köprüsü üzerinde tipiyle mücadele edenler. Aynı fotoğraf Cumhuriyet gazetesinde.




