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ce uğraşması lâzımdır. Bir bilet üzerinden alman vergi ise pek ziyadedir. Müesseseye kalan meb
lâğın yüzde onu nisbetinde istihlâk, yüzde onu nisbetinde darülaceze yüzde beşi nisbetinde damga 
ve yüzde beşi nisbetinde belediye ve keza yüzde beşi nisbetinde tayyare aidat vergi ve resimleri 
alınmakta olup cem'an yüzde otuz beş nisbetini göstermesi lâzım gelirken hakikatta bazı esbap 
dolayısile yüzde kırk yedi nisbetini bulmaktadır. Meselâ elli kuruşluk bir biletten müesseseye yal
nız otuz dört kuruş kalmakta olduğu ve on altı kuruşunun Hükümet ve belediye tarafından alın
dığı . düşünülecek olursa otuz dört. kuruşa mukabil on altı kuruş yüzde kırk yedi nisbetini irae etti
ğinden dünyanın hiç bir tarafında tiyatro ve sinemaların biletlerine bu kadar ağır bir vergi tahmil 
edilmemiştir. 

İngiltere, İspanya, İsviçre, Danimarka Hükümetleri sinemalardan hiç bir vergi almamaktadırlar. 
Almanya ile Avusturya hasılatı umumiye üzerinden % 6 
Bulgaristan hasılatı umumiye üzerinden % 25 
Fransa hasılatı umumiye üzerinden % 23 
Belçika hasılatı umumiye üzerinden % 20 
almakta olup • "' 
Binaenaleyh Türkiyede % 47 vergi tahammülün fevkinde ağırdır. Bu % 47 vergiden başka sine

ma ve tiyatro sahipleri bilûmum şuabatı ticaretin mükellef oldukları kazanç tedrisat tarik, belediye, 
vilâyet gibi sair başka vergileri de ayrıca yine tediye etmektedirler. Avrupanm en zengin memle
ketlerinde tiyatro ve sinemalardan alınan şu vergi ile memleketimizde alınan % 47 nisbetini muka
yese edersek tiyatro ve sinemalarımızın ne büyük bir vergi tazyiki altında kaldıklarını müşahede 
ederiz. Şu ağır vergi tiyatro ve sinemaları öldürmektedir. Gerçi mezkûr verginin halk tarafnıdan 
verildiği iddia edilebilirse de hakikatta da müessese sahiplerine zararı pek büyük olarak dokun
maktadır. Çünkü bu gibi vergi yüzünden bilet fiyatları kabardığı ve neticede rağbet azaldığı ci
hetle bilmecburiye daima ucuz fiyatlı biletler ihdas edilmekte namuskârane çalışmak istiyen mü
essese sahiplerine bu defa bir şey kalmamaktadır. Maarifin şubesi olduğu kadar ayni zamanda bir 
müessesei ticariye addedilen sinema ve tiyatroların da idamei hayatı için bir çok masraflara kat
landıkları da ayrıca düşünülmelidir. İşbu masraf ise berveçhi âtidir: 

1 - Hükümete ait vergi ve resimler (24 türlü) 
2 - Müzik masrafları (Orkistra takımı) 
3 - Müstahdemin masrafları (müdür, muhasebeci, kontrol kişeci operatör ve muavini kapıcı locacı 

hademe ve saire, 
4 - Filim masrafları (Her hafta bir veya iki program değiştiğine göre bahusus gümrük hasebile 

fiat pek ziyade kabarmıştır. 
Evvelce kırk elli lira bir gümrük vergi ve masrafilc memleketimize ;thal edilen bir film elyevm 

yeni gümrük tarifesi mucibince dört beş yüz liralık bir masrafla ithal edilebildiğinden memleketimizde 
imali mümkün olamıyan mevat misilli filim gümrüktarifesinin tenzili de ayrıca şayanı kayıttır. 

5 - İlân ve reklâm masrafları (duvar ilânları, el ilânları, gazete ilânları sinema dahilinde ve hari
cinde bilcümle yazılar). 

6 - Müteferrika (tamirat, filim nakliyeleri, kırtasiye bilet ilân tabiyeleri temizlik ve saire) 
7 - Tenvir (binlerce ampul ve motor işletme alektrik masrafları). 
8 - Teshin (senede dört ay gece ve gündüz soba veya kalorifer yanması). 
9 - Motor ve makine masrafları (makine kömürleri yağı ve saire masrafları) . . . 
10 - Su ve hava gazı ve telefon masrafları 
11 - Sigorta. 
12 - Bedeli icar. 
Bu büyük ve ezici masrafları tediyeye mecbur olan bir müessese sahibine artık ne kalabileceği 

hakkalinsaf bir kere düşünülmelidir. 
Bu kabilden varidattan dahi müessese sahibi ayrıca kazanç vergisini tedrisat, tarik bedeli vergileri-

le sair vergilerini vermeğe ve ailesini de beslemeğe mecburdur. Binaenaleyh bu şrait dahilinde sinema 
ve tiyatroculuğun memleketimizde inkişaf edemiyeceği pek tabiidir. 


