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Sabık İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, tiyatro ve sine
ma biletlerinden yalnız yüzde on nisbetinde vergi alınması 
hakkında 2/123 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye, Maarif, 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

Esbabı mucibe 

Her medenî memlekette olduğu gibi memleketimizde de bir tiyatro ve sinema meselesi vardır ve 
bunu da gayet münsifane ve adilâne bir surette halletmek lâzım gelir. Memleketimizde tiyatro ve sine
ma lâzım ise bunların inkişafını düşünmek değilse onların kapatılmasına karar vermek icap eder. Ti
yatro ve sinemaların âlemi medeniyete ve bilhassa halkın terbiyei içtimaiyesine ve tehzibi ahlâkına 
ettikleri hizmet gayri kabili inkârdır. Maarife ettikleri hizmet ise pek büyüktür. Bu husus son harf in
kılâbımızda sinemalarımızın matbuattan ziyade hizmetleri sebkat etmiştir. Gazetelerimizin yevmiye kırk 
elli bin kariine mukabil sinemalarımız umum Türkiyede en aşağı yevmiye yarım milyon halka yeni harf
lerin okunmasını öğretmişlerdir, ilmî, fennî, siyasî, içtimaî büyük bir propaganda vasıtası olan tiyatro 
ve sinemalara Hükümetimizin de pek ziyade ehemmiyet vermesi iktiza etmektedir. Binaenaleyh tiyatro 
ve sinemalar maarifin bir şubesi addedilerek maarife edilen muavenet kadar tiyatro ve sinemalara 
muavenet etmek farzdır. Her medenî şehir sinema ve tiyatrolarının azamet ve haşmetile iftihar ede
bilir. Sinema ve tiyatrolar maarifin bir şubesi telâkki edilmeyip bir eğlence mahalli bar veya kafe şan-
tan gibi mahaller at ve itibar edilirlerse bundan böyle medeniyet namına belediyelerimizin 
tiyatro ve sinema ve darelhan gibi binalar inşasına kalkışmaları pek gülünç bir şey olur. Elyevm 
memleketimizde tiyatro ve sinemalarımızın inkişafı şöyle dursun, bilâkis dünyanın hiç bir memleke
tinde alınmıyan azim vergilerin sikleti altmda ezilmekte olduklarından dolayı tedennileri görülmek
tedir. Beş altı sene evvel tstanbulda adedi yüz otuza varan, tiyatro ve sinemalardan ancak kırk 
tane kalabilmesi bunu isbat etmektedir. Bir sinema ve tiyatrodan ne gibi vergi alındığını tetkik eder
sek görürüz ki bu vergilerin gayet ezici olan sikletlerile adetleri bile insanı ürkütmektedir. 

1 — Müsekkafat vergisi 13 — İlân pulu 
2 — îcare ' 14 — Belediye ilân pulu 
3 — Tabela, levha 15 — Belediye ilân vergisi 
4 — Resmi küşât 16 — Divar ilân talik vergisi ; 

5 — Saçak 17 — El ilân tevzi vergisi ! 
6 — Tenviriye 18 — Müstahdemin kazanç vergisi 
7 — Tanzifiye 19 — Kazanç vergisi 
8 — İstihlâk 20 — Tarik bedeli 

"9 — Darülaceze 21 — Tedrisat 
10 — Belediye 22 — Unvan tezkeresi 
11 — Damga 23 — Dans salonu varsa recriye. 
12 — Tayyare 24 — Çalgı vergisi 

Bir sinema ve tiyatronun irili ve ufaklı 24 adet vergi vermeğe mecbur olduğu tezahür eder ki bu 
mecburiyeti ifa için bir tiyatro ve sinema müessesesinin hiç bir mecburiyeti kanuniyesi olmadığı halde 
fuzûlî olarak bir kaç memuru mahsus istihdamına mecbur kaldığı anlaşılır. Bahusus bu uğurda tesadüf 
edilen müşkülât hadden pek efzundur. Bir biletin'damgalanması darülaceze, belediye, tayyare aida
tını vermesi ilânların damga ve belediye pullarile pullanması divarlara ajans idaresi vasıtasile taliki 
el ilânlarının yine ajans memurlarile tevzi ettirilmesi için bir kaç memuru mahsusun günlerce 


