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zımdır. Teklifi acizi veçhile biletler üzerinden yalnız yüzde on nisbetinde maliye ve beldeiye tarafın
dan bir vergi cibayet .edidiğine göre balâda maruz iki yüz bin liradan yüz bin lira kalacağı tabiidir. 
Şu halde maliye elli bin ve belediye de elli bin liralık birer fedakârlık etmiş olacaklardır. Lâkin gerek 
maliye ve gerekse belediye için pek" cüz'i bir varidat olan bu ellişer bin liralık fedakârlığa mukabil 
memleketimizde sinema ve tiyatroculuk inkişaf edecek maliye ve belediye kontrol ve müfettiş mas
raflarından kurtulacak tiyatro ve sinemalar ise bü ezici ve öldürücü olan vergilerle müz'iç ve çirkin 
kontroldan yakalarını kurtaracaklardır. Eğer maliye tahsil şubeleri şu varidatı cibayet ederlerse ma
liye ve belediyenin yüz bin liralık bir kontrol masrafını tasarruf edecekleri gayet tabiî olmakla bera
ber bu vergileri vermek için günlerce uğraşan vakit kaybeden devair kapılarında saatlerce sürünen 
sinema ve tiyatro memurlarının çektikleri meşakkate de bir nihayet verilmiş olacağı bedihidir. Muhte
rem meb'us arkadaşlarımın maarifin bir şubesi olan tiyatro ve sinemalarımızın inkişafına pek bü
yük bir yardım olacak olan teklifi kanunime lâzım gelen ehemmiyeti vererek kabul eylemelerini bil
hassa rica eylerim. 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1 — Tiyatro ve sinemalara mahsus biletler üzerinden % 5 şi belediyeye ve % 5 şi maliyeye ait 
olmak üzere yalnız % 10 nisbetinde bir vergi ve bir resim alınabilir. Fazlası alınamaz. 

2 — îşbu vergi ve resim cem'an % 10 hesabile maliye tahsil şubelerince cibayet edilip badehu 
% 5 şi belediyeye iade edilir. 

3 — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren muteberdir. 
4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 
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Yüksek Reisliğe 

Tiyatro ve sinemalara mahsus biletler üzerinden yüzde beşi Maliyeye ve yüzde beşi de belediyelere 
ait olmak üzere yalnız %10 resim alınarak muhtelif unvanlarla alınan diğer vergi ve resimlerin lâğvi' 
hakkında istanbul Meb'usu Süreyya Paşa tarafından verilip encümenimize havale buyrülmuş olan 
teklifi kanunî Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendiler hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Diğer mütemeddin memleketlerde olduğu gibi Tiyatro ve sinemaların himayesi memleketimizce de 
içtimaî ve medenî bir zaruret olduğundan 1580 numaralı belediye kanunu bu himayeyi belediyelere 
vazife olarak verniiştir. Ancak gerek Devletçe ve gerek mahallî idarelerle belediyelerce ifası mecburî 
bir çok amme hizmetlerinin ifasını temin için, vazolunan vergi ve resimlerden bir kısmının lâğvi halinde 
mahallî idarelerle belediyelerin gayrıkâfi olan varidatı azaltılmış ve bilhassa belediyelerin belde hal
kına karşı ifasile mükellef bulundukları sıhhî ve medenî mecburî hizmetlerin ifasına imkân bırakıl
mamış olacağından encümenimizcede lâyihanın reddine karar verilmiştir. 

Ancak, memleketimize giren sinema filimlerinin inkilâbımızın gayelerine, içtimaî vaziyetimize uy
gun şekilde olması ve halkımızın bu filimlerden azamî surette istifadelerinin temini için memleke
timize getirilecek ve halka gösterilecek sinema filimleri hakkında Hükümetçe bir kanun lâyihası tan-


