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Muhterem Efendiler,
1983 hesap senedine ait neticeleri arzetmek üzere Esas Nizamnamemizin
öl inci maddesi mucibince muhterem hissedarlarımızı alelâde içtimaa davet
etmiş bulunuyoruz.
Bankamızın muamelâtı hakkında izahat vermeden evvel, İktisadî ve malî
vaziyeti, umumî bir görüşle, t&hlil etmekliğimize müsaadenizi rica ederiz.
Dünyadaki işsizlikte tenakus, stoklarda tenezzül, bazı emtea îiatlarında
terefîü ve münakalâtta faaliyet gibi son zamanlarda görülen bazı salâh
eserlerine rağmen, 1933 senesinde de İktisadî buhranın devam ettiğini
görüyoruz.
Birleşik Amerika Devletleri, ziraî mahsulât Hatlarını tanzim etmek, borçlu
zürraa tediye kabiliyeti vermek, sınaî istihsale sürüm temin eylemek, hasılı
sarsılan iktisadiyatı düzeltmek gayelerile zeriyat sahalarının tahdidi, çiftçiye
kredi temini, mesaî saatlarıoı tanzim ederek ve umuru nafia yaratarak işsiz
lere iş ihzarı gibi bir takım tedbirler almağı ve bunların başında da, doları
altın esasından ayırmak suretile kıymetten düşürmeği millî menfaatları
icabından gördü, ve doların altına tahvil kabiliyetinin reîedilmiş olduğunu
19 Nisan 1933 tarihinde tedvin ve ilân eyledi.
Sterlinden ve onu takip eden bazı paralardan sonra, doların da altın
esasından ayrılması ve dalgalı bir vaziyete girmesi, cihanda mevcut İktisadî
ve malî müşkilâtı arttırdı.
Esasen hâd bir şekilde mevcut bu müşkilâtı yenecek ve İktisadî cihan
müvazenesini düzeltecek tedbirleri araştırmak ve para, kredi, gümrük siya
s e tle r i, sermaye harekâtı, îiatlar, ticarete mevzu takyidat, ticarî mukavele
ler, istihsal ve mübadeleye ait teşkilât hakkında anlaşmak maksatlarile 60 ı
mütecaviz Devletin iştirakile 12 haziran 1933 tarihinde Londra’da bir Nakit
ve İktisat Konferansı toplandı.

İktisadi mevzuun esasen çetin ve mudil olmasından, para m eselesinde
bazı Devletlerin itilâfa yanaşmaması yüzünden bu konferans fili bir anlaş
maya maalesef varamayarak 27 Temmuz 1933 te dağıldı.
Konferansın nuıvaffakiyetsizliğe uğraması, harp sonunun doğurduğu yeni
şeraitle iktisadi bünyelerinde mühim tahavvüller hasıl olan m em leketlere
ait menal'ii telif edebilmek zamanının henüz gelmediği anlaşılması üzerine
her memleket, kendi bünyesine ve dünyanın gidişine uygun tedbirler al
mak suretile millî iktisadının müdafaasına daha sıkı sarıldı. Esası 1931 de
atılmış olan kliring anlaşmalarına 1933 te daha fazla re v a ç verildi. Anlaşam a
mış bulunanlar ise, takyidatı, birbirlerine karşı kontenjantman \e buna mü
masil tahdidi tedbirlerle bir kat daha arttırdı.
Memleketimiz dahi, harici ticaretindeki tevazün ve faaliyetini
anlaşmalarla temin eylemiş memleketler arasında bulunuyor.

bu gibi

İngiltere ve Amerika gibi paraları cihan piyasalarında da sıkı alâkalarla
hayatı umumiyeye bağlı bulunan memleketlerin, hariçte yapacağı inikaslara
ehemmiyet vermeyerek paralarını düşürmeğe kalkmaları ve bunu tatbik
etmeleri kendi ihtiyaçlarına ve vaziyetlerine uygun olabilir. Buna mukabil,
bir çok memleketler de vardır ki. paralarının müstakır kalmasını milli m en
faatleri cümlesinden görmektedirler.
Memleketimiz de. parasını müstakır tutmak gayesini kendine prensip
ittihaz eden memleketler zümresine dahildir. Hükümetimiz tarafından 1930
dan beri alınan tedbirler hep bu gayenin husulünü temine matuf ve müte
veccihtir. Döviz takyidatına ait ahkâmın 9 ve 10 numaralı kararn am elerle
ve kontenjantman tedbirlerine ait ahkâmın da muhtelif kararnam elerle 1933
senesinde tekit ve tahkim edilmiş olması bundan mütevellittir.
Muhterem Başvekilimiz. İktisat ve Tasarruf Hartası münasebetile 12 K â
nunuevvel 1933 tarihinde irat buyurdukları nutukta, para mevzuuna tem as
ve Hükümetin istikrar vadisindeki karar ve prensibini bir kere daha izah
eylediler. Bu beyanat memlekette tasarruf ve serm aye erbabına bir kat daha
ferah ve itimat verdi. Memnuniyetle söyleyebiliriz ki. millî p a r a m ı z ı n kıymeti
1930 danberi en ufak bir sarsıntıya maruz bırakılmıyarak muhafaza edildi.
Cihanın haricî ticaret hacmi, senelerdenberi mütevaliyen daralmaktadır.
19.İ3 de vasıl olabildiği yekûn, 1929 harekâtının ancak sülüsüne teadül ede
bildi.
1929da 41l,r> milyon lira kıymetinde olan ticareti hâriciyem izd e daralarak
1930 da ( 2 9 9 ) , 1931 de ( 2 5 3 ,9 ) , 1932 de ( 1 8 7 ,2 ) ve 1933 te ( 1 7 0 ,8 ) milyon
liraya tenezzül etti.
Bu tenakusa mukabil sıklet hacminde öteden beri m üşahede edilen
tezayüt 1933 te de görüldü. Bu tezayüdün kıymetteki tenakusu telafi edeme
mesı, tezayüdün daha fazla hacimli m evada ait olmasından ileri gelmektedir
ihracatımıza ait beher ton kıymetinin 1930 da ( 1 9 4 ) lira iken müte-,k n
senelerde 0 4 3 ) , (94), ,76) Hra gibi bariz ied enaiicr giL e ™ e İ S e “ Î . İ S
amilin de tesiri vardır.
UKİ

Esaslı nokta şudur k i : ithalâtımıza nazaran ihracatımız, 1932 de 15 mil
yon lira fazla iken bu fazlalık 1933 te 21,5 milyon liraya vardı. Bunu, göste
rilen teyakkuza, alınan tedbirlere ve yapılan anlaşmalara atfetmek çok y e 
rinde olur.
Ziraî maddelerin düşük fiat seviyesi 1933 senesinde de devam etti.
Bir müddettir değerini getiremeyen iptidaî maddelerimize memleket dahi
linde de sürüm bulabilmek ve her zaman muhtaç olacağımız mamul madde
lerin dahilde yapılması imkânlarını hazırlamak gayelerile Hükümet, memle
keti yalnız ham madde yetiştirir bir vaziyette olmaktan çıkarıp, kendine lâzım
olan mamul maddeleri de yapan bir sanayi memleketi haline sokmak siyase
tine daha fazla ehemmiyet verdi. Ziraati korumak, sanayii kurmak ve
ilerletmek maksadile tetbirler alındı. Bunların neticesi olarak mahsullerimi
zin bir kısmına iç pazarda da ve daha iyi fiatlarla alıcı temin edilmiş olacağı
şüphesizdir.
Memleketin ticaret ve ziraat erbabı sıkıntılar geçirir ve ticaret hacmi her
gün biraz daha daralırken bunların inikâsından Devlet mâliyesinin gelir itibarile müteessir olmaması tabiatile mümkün olamazdı. Ancak, varidat ve masa
rif arasında behemahal bir tevazün temini yolunda Hükümetçe müttehaz
prensip karşısında 1932-33 senei mâliyesi açıksız kapanmış, 1933-34 senesi
bütçesi tanzim olunurken de bu sağlam düstura istinat edilmiştir.
Ergani hattının inşası maksadile ihraç edilecek 12 milyon liralık
tahvilâttan 1933 senesi zafında piyasaya arzedilen 8 milyon liralığının tama
men satılmış olması ve tek liralık evrakı naktiye yerine gümüş, nikel ve
saireden yeni paraların tedavüle çıkarılması hakkındaki kanunun neşri ve
haricî borçlar hakkındaki itilâf senenin mühim malî hadiseleri arasındadır.

Şu umumî mülâhazalardan sonra
muamelâtının izahına geçiyoruz:

Bankamızın

1933 senesi zarfındaki

İstanbul ve İzmirde birer şube açtığımızı 1932 raporumuzda, muhterem
Heyetinize arzeylemiştik. 1933 senesi zarfında da Samsun ve Mersin’de birer
şube açtık ve her ikisini de 2 Eylül 1933 tarihinde faaliyete şevkettik.

Kasa m u a m e lâ tı:
Kasalarımızın 1932 gayesindeki bakiyesi 33 989 649,49 lira olup
1933 senesi zarfındaki makbuzatı
374 474 635,05 liraya baliğ olmak suretile
sene gayesinde zimmet yekûnu ceman 408 464 284,54 lira oldu ve
sene zarfındaki
| 376 824 630,96 liralık medfuat neticesinde
1933 gayesindeki bakiye de

31 639 653,58 liradan ibaret bulundu.

T e d a v ü ld eki b a n k n o t l a r :

1932
gayesinde, kasalarımızdaki banknotları da muhtevi olmak üzere,
meucut bulunan
163 517 540, 66 liralık mütedavil banknotlara
1933 senesi zarfında
22 332 8 5 1 , - liralık d ah a inzimam ederek
hasıl olan
yine 1933 senesi zarfında

185 850 391, 66 liralık yekûna mukabil
25 152 322, 8 8 liralık banknot tedavülden
|
çekildi

ye sene gayesinde bakiye olarak

160 698 068, 78 liralık banknot kaldı.

Bilfiil piyasada mütedavil banknotlar yekûnunu görebilmek için yukarıki
bakiyeyi teşkil eden
160 698 068, 78 liradan
şene gayesinde kasalarımızda
bulunan
| 13 871 965, — lirayi tenzil e d ersek
bilfiil teavülde
146 826 303, 78 liralık banknot bulunduğu ne
ticesine varırız.
1931
gayesinde 165,6 ve 1932 gayesinde 148,6 milyon raddesinde olan bilfiil
mütedavil banknotlar Ağustos 1933 zarfında 138.2 milyonla haddi asgariyi
bulduktan sonra sene nihayetine doğru tedricen yükselerek 31 Kânunuevvelde
146,8 milyona çıktı.
Bu bilfiil mütedavil banknotların müfredatı geçen
berveçhi âti id i:
1
5
10
50
100
500
1000

Liralık
V
V
V
yy
yy
yy

1932
22 064
27 865
23 683
29 989
27 764
11 758
5 456
148 5S2

263
330
900
800
900
000
C00
193

sene ve evvelki sene

19:53
20 67ü
29 988
24 435
37 441
11 859
16 587
5 844
146 826

048
265
140
850
300
500
000
103

Altın ve döviz vaziyeti:
Bankamızın tasarrufu altında olmak üzere 1932 senesi sonunda elim izde
21,5 milyon lira kıymetinde altın vardı. 1933 senesinde kasalarımıza giren
yeni altınlarla bu mikdar sene sonunda 24.890.005,49 liraya baliğ oldu.
Döviz'mevcudumuz:
Harici muhabirlerde
Iskonto cüzdanında
Avanslar hesabında

5 710
4 167
1 730

739, 60
600, __
236, 98

lira ki yekûnen

11 608

576, 58

liralıktır.

Altınla beraber dövizin yekûnu olan
Döviz taahhüdatımız olan
Tenzilinde tasarrufumuzda
bunun:
146 826 103 liralık
18 901 522 liralık
165 727 625 liralık
nispet geçen 1932 senesinde %

36
| 10
26

498
193
305

582, 07
459, 45
122, 62

liradan
liranın
lira kalır ki

mütedavil banknotlardan ve
vadesiz mevduattan mürekkep
vadesiz taahhüdata nisbeti, % 15,87 dir. Bu
12,30 idi.
j

1933 senesi zarfında Mâliyece aktedilnıiş olan döviz avansının, kliring
mukaveleleri ve kontenjantman kararnam eleri ve bazı idari tedbirler dolayisile transferi tehir edilmiş eşya bedelâtile matlûbatın bu neticenin husulünde
tesiri aşikârdır.
İskonfo

cüzdanı :

1932*gayesinde mevcut olan
1933 zarfında

2
40

640
109

884, 03
289, 93

liralık cüzdana
liralık senet inzimam
ederek

İskonto cüzdanımız muamelâtı
Sene zarfında

42
34

750
857

173, 96
057, 19

liraya baliğ oldu ve
liralık senet çıkarak

7

893

116

liralık senet kaldı

Sene gayesinde cüzdanda
işbu 7 893 116,77
|3 725 516, 77
4 167 600, —

77

liralık senetten:
liralığı Türk lirası üzerinden muharrer olup bakiye
liralığı da dövizli senetlerden müteşekkildir.

Bu sene zarfında dahi cüzdanımız hakikî bir ticarî senet cüzdanı mahiye
tini iktisap edemedi ve muamelâtımız hemen kâmilen denilecek şekilde Hâ
zinenin imzalarını muhtevi senedata münhasır olarak cereyan etti.
Avanslar
7 — Türk l i r a n üzerine döviz av an sı
Bu hesap sene zarfında 10 748 415 20 liralık bir zimmet mukabili
| 9 018 178 22 liralık bir matlup irae ederek
Sene gayesinde

1 730 236 98 liralık bir bakiye bıraktı.

2 — Altın üzerine avan s
1932 gayesinde
1933 zarfındaki

11 302, 87 liraya
48 950. 84 liralık muamele inzimam ederek

Zimmet yekûnu

60 253, 71 liraya baliğ oldu ve kezalik sene zarfında
23 939, 96 liralık tahsilat vuku bularak

sene gayesinde

36 313, 75 liralık bir bakiye kaldı.

Sermaye hesabı :
gayesi itibarile hisse senedatı vaziyetini bir sene evvelki
ile mukayeseli bir şekilde olnıak üzere şö y le c e g ö s te ririz .
1933

1932
A Sınıfı
B
„
C
„
D
„

27
51
15
55
150

275
853
000
872
000

vaziyet

1933
34
55
15
44
150

465
949
000
586
000

Geçen seneye nispetle bu seneki farklar Esas Nizamnamemizin muad
del 26 mcı maddesi mucibince verilen mezuniyete tevfikan D sınıfındaki
hisselerden bir kısmı mühimmin A sınıfına yani Mâliyeye intikal etmesinden
münbaisitir.

Hazine tahvilâtı :
üanka kanununun 5 ve 6 mcı maddeleri mucibince müdevver evrakı naktiyeden dolayı Devletin 1932 gayesinde bankaya karşı borcu 154 829 540, 66 lira
iken 1933 senesi zarfında vaki olan 2 819 4 71,88 liralık tediyat üzerine bu
borç sene gayesinde 152 010 068,78 liraya tenezzül etti. Bu tediyatm :
1 679 052, 70 lirası Devlet bütçesile mülhak bütçelerin, idarei hususiye ve
belediye bütçelerinin yüzde birlerinden
902 921, 89
„
Karşılık esham ve tahvilâtın iratlarından
237 497, 29
„ 1932 senesi Banka temettüatı fazlasının mahsubundan
mütevellittir.
Esham ve tahvilât cüzdanı :
Bu hesapta görülen esham ve tahvilât iki kısımdır. Bir kısmı bize mü
devver evrakı naktiye karşılığı olarak Mâliyeden verilmiş esham ve tahvilât,
diğeri ise Nizamnamei Esasimizin muaddel 32 inci maddesi ( ç ı ) mucibince
edindiğimiz tahvilâttır. Bilânçomuzda birinci kısım tahvilât itibarî kıymetle
ikinci kısım tahvilât ise hakikî kıymetlerile muharrerdir.
A ) K a r ş ılık esh am ve t a h v ilâ t :
Bunların 1932 gayesinde borsa kıymetleri 7 917 000 lira
gayesinde aynı borsa kıymetleri 9 569 000 lira kadardır.

k ad ar idi. 1933

B ) K endi m alım ız o la n ta h v ilâ ta g elin ce :
geçen sene cüzdanımızda mevcut olan 1 028 296, 94 liralık tahvilâta
mukabil 1933 gayesinde 1 225 783,30 liralık tahvilât mevcuttur.

T e v d ia t:

1932 senesi gayesinde
1933 senesi zarfındaki
Sene gayesinde
Ve sene zarfındaki
Sene sonunda bakiye

13 342 772,73
503 912 904,90
517 255 677,63
1498 354 154,90
18 901 522,73

lira olan tevdiat
liralık teslimat ile
liraya baliğ oldu
liralık istirdadat ile
liradan ibaret bulundu.

Bu tevdiatın :
4 146 279,32
12 984 131,6K
1 477 838,51
146 427,93
146 845,31

lirası
lirası
lirası
lirası
lirası

Merkezde
İstanbul şubemizde
îzmir şubemizde
Samsun şubemizde
Mersin şubemizdedir

ihtiyat a k ç e s i:
1933 senesi iptidasından itibaren bilançomuz kalemleri arasına girmiş
olan ihtiyat akçesi 349 110, 26 liralık bir meblağ irae eder. 1933 senesi temettüünün sureti tevziine dair aşağıdaki tekliflerimiz muhterem heyetinizce
tasvip edildiği taktirde bu meblâğ 1934 senesi için berveçhi ati 663 914, 30
liraya baliğ olacaktır:
Mevcut ihtiyat akçası
Sene temettünden ifraz olunan kanunî
ihtiyat akçesi
Sene temettünden ifraz olunan fev
kalâde ihtiyat akçesi.

349 110, 26

lira

269 860,03
44 944, 01
314 804, 04

Yekûn
G a y ri

663 914, 30

lira

M e n k u lle r :

Bu hesap ta ilk defa 1933 senesi zarfında açılmıştır. Banka Kanununun
45 ve Nizamnamemizin 38 inci maddelerindeki
müsaadeye
istinaden
1933 senesi zarfında müessesemize merkez ittihaz eylemek üzere edindiğimiz
binanın bedeli olan 823 906 22 liradan 1933 amortismanı namile ayrılan
27 178, 69 liranın tenzilinden sonra bakiye 796 727, 53 lirayı bu hesaba kay
detmiş bulunuyoruz.

K âr ve za ra r h e s a b ı:

1933
senesi muamelâtı müessesemiz için 1 349 300, 13 liralık bir temettü
bıraktı. Banka Kanununun 88 inci ve Nizamnamemizin 94 uncu madde
lerine tevfikan:
1933 senesinin kârı olan

,
# 1 349 300>13 lıradan
Kanunî ihtiyat a k ç a sı o la r a k
269 860, 03
H issed arlarım ıza % 6 tem ettü o l a r a k 630 000.
lira
ki ceman
| 899 860. 03 lira tenzil

edildikten sonra bakiye
% 5 m em u rlar h issesi o la r a k
22 472, —
o/o 10 fev kalâd e ih tiy at alcçası o la r a k
44 944.01
ki ceman

449 440, 10 liradan :

I 67 416,01 lira ifrazı

neticesinde bakiye kalan .............................................................>582 024, 09 liranın
yarısı
191 012,05 lira Hazine hissesi olarak
diğer yarısı 191 012,04 lira Hissedarlar munzam temettütl olarak
tefrik ve bu suretle 1933 senesi kârı olan 1 349 300. 13 liranın tevziatı ikm al
olundu.
Şu yukarıki hesaplara göre hissedarlara tevzi olunacak m i k t a r :
% C> ilk hissei tem ettüden
630 000
lira
!
Munzam hissei tem ettüden
191 012. 04 lira olup
Bu suretle hissedarlarımıza tevzi
edilecek meblağ % 7,81 nisbetinde olarak 821 012, 04 liyaya baliğ
bundan

1933 senesi kazan ç vergisi m u ka b ili
o la r a k tefriki iktiza eden
tevzi edilecek sâfi temettüat

| 95 811. 32
725 200, 72

olur ki

Ura tenzil edildikte
liradan ib are t kalır.

Ancak hisse başına tevzi edilecek temettüde kuruştan aşağı k e s irle re git
memek için bu meblağdan 700,72 lirayı 1934 hesaplarına d ev re d e re k ' b a k i
ye 724 500 lirayı hissedarlarımıza tevzi eylemeği teklif ediyoruz. Bu h e s a b a
göre beher hisseye isabet eden gayrı safi temettü 5,47 safî temettü 4,83 liradır.
Sözlerimize nihayet verirken, “D” serisi hissedarlarımız tarafından inti
hap edilmiş mürakiplerimizden sabık Kütahya mebusu Niyazi Asım B eyin
16 Teşrinisani 1933 tarihinde vuku bulan irtihalini teessürle burada k ay d ed er
ve memlekete muhtelif değerli hizmetler ifa etmiş olan merhumun kıymetli
hatırasını taziz eylemeği bir vazife biliriz.

İdare M eclisi

Türkiye C üm huriyet M erkez Bankası 1 9 3 3 ikinci hesap
devresine ait M ürakaba Komisyonu Raporu

Muhterem efendiler;
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Esas Nizamnamesi ve
tadilâtı ve T ic a re t kanunu hükümleri dairesinde Bankanın 1933 senesi ikinci
hesap devresine ait bilûmum muamelâtmtn tarafımızdan tetkik ve murakabe
edilmiş olduğuuu arzederiz.
Banka muamelelerinin Kanun ve Nizamnameye uygun ve mevcutların
defter ve kayıtlara mutabık ve bu devreye ait İdare Meclisi tarafından ve
rilen Bilanço ile kâr ve zarar hesabının da Bankanın esas kayıtlarına
tamamen muvafık olduğu görülmüştür.
.1933 senesi ikinci hesap devresine ait Bilanço ve kâr ve zarar hesabı
nın kabulile bu hesapta gösterilen safî temettüün İdare Meclisinin teklifi
veçhile tevziine müsaadelerinizi dileriz.
Murakabe komisyonuna dahil arkadaşımız âzadan Niyazi Asım beyin
vefatını teessürle kaydeder ve merhumun hatırasını taziz etmeği bir
vazife telâkki eyleriz efendim.
Mürakip

Selâhattin Nevzat

Mürakip

Salih Vahit

Mürakip

Bavend

Türkiye C ü m h u riy e t
31 -1 2 - 1933
Aktif

tarihinde

biten
_
_
_
_
_

Türk Lirası

Türk Lirası

Kasa :
Altın mevcudu “ Meşktik
Safî Kilogram

ve külçe „

12.160,320.260

Banknot
Ufaklık

17.1 0 4 .5 0 0 ,4 3
1 3 .8 7 1 .9 6 5 ,—
6 6 3 .1 8 8 ,1 5

3 1 .6 3 9 .6 5 3

58

2 .5 1 5 .0 0 4 ,—
1.274.122,79

3 .7 8 9 .1 2 6

79

1 0 .9 8 1 .2 4 0

66

1.776.738

88

1 5 2 .0 1 0 .0 6 8

78

3 0 .0 0 1 6 2 0

30

7.8 9 3 .1 1 6

77

7 9 6 .7 2 7

53

132.431

66

Dahildeki Muhabirler :
Altın kiilçe Safî

Kilogram

1.788,023.893

Banknot

Hariçteki Muhabirler:
Altın kiilçe Safî
Döviz

Kilogram

3.? 47,024.574

5 .2 7 0 .5 0 1 ,0 6
5 .7 1 0 .7 3 9 ,6 0

Avanslar
Hazine Bonoları :
Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı

Esham ve Tahvilât Cüzdanı :
Banknot karşılımı
Banka malı

2 8 .7 7 5 .8 3 7 ,—
1.225.783,30

İskonto Cüzdanı:
Hazine bonosu
Reeskont

ı Gayri menkuller
Demirbaş
Hissedarlar
Muhtelif
Nâzım hesaplar

I

4 .1 6 7 .6 0 0 ,—
3 .7 2 5 .5 1 6 ,7 7

4 5 0 0 .0 0 0
5.712 2 0 7

05

128.245.634

18

3 7 7 .4 7 8 .5 6 6

18

Merkez Bankasının
İkinci hesap devresi bilânçosudur
Pasif

Tiirk Lirası

Tiirk Lİrası
15.000.000

Sermaye
İhtiyat akçesi

—;

349.110

26

160.698.068

78

Tevdiat

18.901.522

73

Döviz taahhüdatı

10.193.459

45

Muhtelif

42.741.470

65

1.349.300

13

1 2 8 2 4 5 .6 3 4

18

377.478.566

18

Tedavüldeki Banknotlar
Deruhte edilen
Altın karşılıklı

Kâr

Nazım hesaplar

1 5 2 .0 1 0 .0 6 8 ,7 8
8.688.000,—

Türkiye C üm h uriye t
31 - 12 - 1933

tarihinde

Zimmet
Tiirk Lirası
Verilen faizler
Maaş ve idare masrafları
Vergiler

*

Muamele vergisi *

Amortisman
Müteferrik
1933 senesi safî kârı

37.166

98

708.68P

95

54.330

97

102.259

61

78.060

72

1.349.300

13

2.329.808

36

Merkez Bankasının
Kâr ve Zarar hesabı
Matlup
Türk Lirası

Alınan faizler

1.702.494

89

24.372

39

Tahvilât kârları

128.890

99

Kambiyo kârları ve müteferrik kârlar

474.050

09

2.329.808

36

Komisyon ve acyolar

\

\

