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belediyeler de yapıyor. Keza müesseseye kalan otuz dört kuruş üzerinden yüzde ön 
hesabjle darülaceze aidatını almak lâzım gelirken buna yüzde beş belediye vergisi olan bir kuruş 
yetmiş santim zammederek otuz beş kuruş yetmiş santim üzerinden darülaceze hissesini almakta ve 
yüzde beş tayyare ianesini de bu veçhile almadıkça soğuk damgayı vurmamaktadır. Ge
rek Maliyeye ve gerekse belediyeye ait bu vergileri vermek için sinema ve tiyatro memurları
nın çektikleri sıkıntı ve meşakkat de hadden efzun olup cümlesine illallah dedirttirmektedir. BeŞ 
paralık belediye ilân pulları tedariki için îstanbuluıı en uzak semtlerinden şehremanetine kadar git
mek külfetini ihtiyar etmek pek çok defalar vakidir. Bunun için bir memuru mahsus koşturulur. İkin^ 
ci bir memur ise damga için bir beyanname hazırlar. Bu beyanname her biletin müesseseye ait kıs
mı ve ne kadar biletin damgalanacağı yazılır. On beş kuruşluk bir istida pulu yapıştırılır. (Eski 
babiâlide) İstanbulVilây etinde defterdarlığın pul müdüriyetine müracaat edilir. Badelhesap parası 
verilerek iki kuruşluk bir pul yapıştırılıp bir makbuz alınır. Sonra saray içinde askerî müzesi yanında
ki zarphaneye gidilir. Her bilet orada yekân yekân yaprak yaprak damgalanarak saatlerce meşguliyet
ten sonra bir makbuza bir daha beş kuruşluk bir pul yapıştırılarak biletlerin damgalanıp alındığı 
imza edilir. Maliyeye ait muamele bu suretle hitam bulur. Bundan sonra belediyeye ait muamele 
başlıyor. Bunun için de Beyoğlu tarafına geçilir. Beyoğlu dairei belediyesinde darülaceze damga 
memurluğuna müracaat edilir. Burada darülaceze aidatı, belediye aidatı, tayyare aidatı ayrı ayrı 
hesap edilerek tekrar soğuk damga vurulur. Saatlerce bu muamelede devam eder. Bu iki büyük 
muamele için gerek maliye ve gerekse belediye tarafından tayin edilen memurların adedi ise an
cak birer zattan ibarettir. Eğer bir kaç sinema ve tiyatro memurları ayni zamanda mezkûr dam
ga memurlarına müracaat etmişlerse vay hallerine günlerce beklemek icap eder. Resmî birer makam 
sahibi olan bu memurlar resmî saatler haricinde bir dakika bile çalışmadıkları gibi öğle paydosların
da keza birer dakikalarını bile fada edemezler ve muameleyi yarıda bırakıp giderler. Halbuki sinema 
ve tiyatrolara her dakika hazır bilet lâzımdır. Hiçbir müessese bir kaç bin liralık bileti birden dam-
galatamaz. Çünkü vergisi çoktur. Onun için bu makamlara her gün bir memurunu göndermeye mec
burdur. Buna çare olmak üzere: 

I I — İşbu vergi cem'an yüzde on hesabile maliye tahsil şubelerince cibayet edilip badehu yüzde 
beşi belediyeye iade edilir diye bir madde teklif ediyorum. 

Bu maddeden sinema ve tiyatro sahipleri pek ziyade faide göreceklerdir. Adalarda, Bakırköyünde 
Yesilköyde, Beyoğlunda, Boğaziçinde, Beykozda, Kdıköyünde, Üsküdarda, Büyükderede ve elhasıl 
nefsi Istanbuldan gayri uzaklarda bulunan her hangi bir sinema ve tiyatro müessesesi İstanbul Vilâ
yetine Beyoğlu dairei belediyesine bir memuru mahsus göndermek, günlerce uğraşmak zahmetinden 

kurtulmuş olacaktır. 
Maliyece alınan bir verginin mutlaka defterdarlıkta alınması şart değildir. Sinama ve tiyatronun 

bulunduğu mahalle mensup bir maliye tahsil şubesi bu vergiyi pek güzel tahsil edebilir. Mezkûr maliye tah
sil şubesine nasıl bilcümle vergilerin eibayeti emniyet ediliyorsa sinema ve tiyatrolara ait biletlerin ma
liye ve belediye varidatlarının da eibayeti pek güzel emniyet olunabilir. Bu suretle her sinema ve 
tiyatro kişesinin yanında gece ve gündüz sebilhane bardakları gibi dizilerek biletleri kontrol eden 
bekliyen müteaddit darülacze, belediye, maliye müfettişlerine de ihtiyaç ve lüzum kalmıyacağı gibi 
bunlar için ihtiyar edilen yüz binlerce liralık masraf ta tasarruf edilmiş ve bu çirkin muamele ve man
zara da ortadan kaldırılmış olur. 

Istanbulde yüzde on hesabile cibayet edilen darülacze aidatı takriben yüz bin lirayı tecavüz etme
mekte olduğuna nazaran belediye hissesi de elli bin lira demektir. Şu hesaba göre damga ve istihlâk 
resmi olarak maliyenin aldığı vergide yüz elli bin lira olması lâzım gelir. Şehremanetinin bu yüz elli 
bin lirayı cibayet edebilmesi için memur ve müf ettişmasraf i olarak elli altmış bin lira sarf ettiği istihbar 
kılınmaktadır. Maliyenin de bu kadar bir masraf ihtiyar ettiği farz ve kabul edilirse gerek maliye 
ve gerekse belediye varidatı olan ceman üç yüz bin lira için yüz bin lira kadar bir masraf ihtiyar edil
diği anlaşılır. Bu umum varidattan yüz bin lira çıkarsa geriye iki yüz bin lira kalır. Yani maliye ve 
belediye ceman biletler üzerinden iki yüz bin lira varidat alıyorlar demektir. Tiyatro ve sinemacılı
ğın inkişafına mani olan şu varidatın eibayeti değer mi değmez mi?... Bunu takdir etmek her halde lâ-


