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zimi ile biran ftevvel Meclisi Âliye takdimi bu vesile' ile temenniye şayan görülmüştür. Havalesi muci
bince Maarif Encümenine tevdi olunur. 

Dahiliye En. Reisi Rs. V. M. M. Kâ. Âza Âza 
Na. Adana Adana Malatya Rize Samsun 

Hilmi Hilmi A. Muttali p ; Atıf Avni 
Âza Âza Âza 

Zonguldak Tekirdağ Kars 
Eifat M. Fayih Baha Tali 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 9 - XII -1930 
Karar No 2 
Esas No. 2/123 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Meb 'usu Süreyya Paşanın tiyatro ve sinema biletlerinden ancak yüzde on nisbotinde 
vergi alınması hakkındaki teklifi kanunisi Dahiliye Encümeninin bu baptaki mazbatasile birlikte mü-
talea ve tetkik olundu. 

Sinema ve tiyatrolar memleketin fikrî ve medenî inkişafına hizmet kabiliyetinde olan müesseseler 
olmalarına göre alelade eğlence ve sefahat müesseselerine kıyas edilmemelri ve mükellefiyet itibarile 
suhuletlere mazhar olmaları ve bilhassa çocukların ve gençlerin terbiye ve tenvirine hadim filimleri 
colbedip irae eden müesseselerin daha fazla müsaadelere ve istisnalara mazhar edilmeleri ve binenaleyh 
sinemalar ve tiyatrolar hakkında yapılması lâzım gelen müsaadekarlıkları muhtevi olarak Hükümetçe 
bir kanun lâyihasının ihzar ve Meclisi Âliye teklif olunması temenniye şayan isede Dahiliye Encüme
ninin mazbatasında da zikrolunduğu veçhile mevzubahs olan lâyihayi kanuniyenin kabulüne imkân 
görülmemiş olduğundan reddine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip Âza Âza 
namına Afyon Karahisar 

Sivas İzzet Ulvi Kılıcoğlu Hakkı Rag'ıp 
î. Elâettin : / . Alâettin 

Âza Âza Âza 
Zonguldak Ordu 

Bu kanun lâyihasının tetkiki esnasında yapılan tahkikat istihlâk vergisinin bar, çel gılı kahve, 
içkili lokanta, pastahane, umumhane gibi yerlerle beraber tiyatro, sinema, koşu yerleri, spor mahalle
ri gibi müesseselerden alındığı meydana çıkarmıştır. Dimağî ve cismanî inkişafa yardımı olan bu 
gibi müessese bu sadece bir eğlence yeri telâkki olunmasına delâlet eden bu ilhakı muvafık bul
madığımız cihetle tiyatro ve sinema ve her nevi spor yerlerinin istihlâk vergisinden istisnasına 
darülaceze ve belediyece veya hangi nam ile olursa olsun bu gibi müesseselerden alınan vergiler 
mecmuunun yüzde on nisbetini tecavüz etmemesine ve hatta nüfusu az ve sinemanın tenviri faidesi 
daha aşikâr olan yerlerde bu nisbetin de tenkisine taraftarız. Buna mukabil Dahiliye Encümeninin 
fikrine iltihak ile tiyatro ve sinemaların halkı tenvir ve talim noktai nazarından daha müfit olma
sını temin edecek tedbirlerin de alınması muvafık olacağı mütaleasındayız. 

Osmanzade 
Celâl S ahir Ilamdi ITamdi 

Âza 
Eskişehir 
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