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Ş6HR6NGİZ 

Bir Vefa Borcu : Taşhan 

Mehmet Sanoğlu 

Sümerbank'ın olduğu yerde 
Meşhur Taşhan vardı, 
Barda zenginler konaklardı. 
Önünde şedden bir bahçesi vardı 
Akşam üzeri nargileler kurulur, 
Çaylar demlenir, hayaller kurulur 
Ki zara n akşamda... 
O, muhteşem gurupta...1 

Ankara Vilâyeti Meclisi İdare Başkâ
tibi ve sonradan Keskin Kaymakamı olan 
İsmail Hakkı Bey, şimdiki Ulus Meyda
nında 1886 yılında bir arsa satın aldı 
(Sümerbank binasının olduğu yer). Bu 
arsanın civan Divan-ı muhasebat binası
na (Sayıştay Binası) kadar mezarlıktı. 
Bu arsada köylerden gelen kağnılar ko
naklardı. Burada bir de mescid bulun
maktaydı. Halk bu mescidin yıkılmasına 
razı olmadığından İsmail Hakkı Bey, bu
rada bir han yaptıramıyordu. Nihayet dö-

'Şercf Erdoğdu, Ankara'm. "Eski Ankara'da Bir 
Gezinti" adlı şiirinden, Ankara 1965, Alkan Matba
acılık, s. 105. 

nemin Ankara Valisi Abidin Paşa'nın' 
aracılığıyla orada bir hanın yapımına 
başlandı. 

İsmail Hakkı Bey'in torunu Seyfettin 
Taşan'a göre ise, 1880'li yıllarda Taş-
lıan'ın bulunduğu yer. genelevlere ayrıl
mış bir yöre olarak biliniyordu. Zamanın 
valisi Abidin Paşa, Ankara'ya tayin ol
duktan sonra şehrin içinde böyle bir yerin 
bulunmasını sakıncalı gördüğünden bu-

Abidin Paşa. 1 8 8 0 ^ Ankara Valiliğine tayin ol
muş ve 8 yıl valilik yapmıştı. Hayrı Orun - v.d. 
Meşhur Valiler. "Abidin Paşa". Ankara 1969, s.27-
33 
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Hicrî 1325 (1907) tarihli Ankara Vilâyeti Sâlnânıesi'nde Tashan 

raları yıklırmıştı. Bunun üzerine arsayı 
salın alan İsmail Hakkı Bey buraya bir 
han yaptırmıştı/ 

1304 Rumî, 1888 Miladî tarihinde 
Niğdeli bir kalfa, hanı inşa etmeye baş
ladı. Bina Hıdırlık (Hızırlık) Tcpesi'nin 
pembe kalkerleri ile -yapıldığından, halk 
bu hana Tashan adını vermişti. Hanın içi 
kerpiçten, dışı taşlandı4. Han yüz oda
lıydı ve caddeye bakan tarafında sıra ile 
dükkanlar vardı. Meşrutiyetin ilanın
dan sonra, sözkonusu bölge, dönemin 
Ankara valisi Dr. Re.şiı Bey (aralından 
attırılmıştı. Tashan. Çankırı. Kırşehir. 

- Kemal B;tğlum. Beğ Hin Yılda Neftiden Nereye 
Ankara. Ankara 1W2. s. ?6. 

I-!. Ik-lınan Şâpolyo, Mustafa Kemal Pasa VB Mil
li Mücadelenin tç Alemi. İstanbul İ9g], inkılap ve 
Aka Kitabevi, s. 161. 

İstanbul yollarının keşişliği bir yerde in
şa edildiğinden, meydan önemli hale gel
meye başlamıştı. Sultan Abdülhamit. bu 
civarda üç iane bina yaptırdı. Bunlar; 
Muallim Mektebi. Sanayi Mektebi ve Vi
layet Konağfydı. Bunların inşasıyla 
meydan daha da hareketlendi ve merkezî 
bir yer halini aldı. 19. yüzyılın sonlarına 
doğru Tashan. giderek önündeki meyda
na da adını vermişti. Meydan, kentin gi
rişi olduğu kadar. Karaoğlan Çarşısının 
uzantısı olarak, Ankaralı erkeklerin bir 
nefes alma yeri kimliğiyle gelişti. Tas
han Meydanının zemini topraktı . 

Tashan. uzun süre Ankara'ya gelip gi-

Ankara 13ü\üksehir Belediyesi, liir Zamanlar 
Ankara. Ankara l<W. s. 44 - 45, 
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den yolcuların, seyyahların konakladığı 
tipik bir 'Anadolu Hanı' olarak kaldı. Ya
bancı sof (tiftik) ve zahire tüccarları, son
raları Ankara'ya gelen Alman demiryolu 
mühendis ve teknisyenlerinin kaldığı bir 
yer oldu. "Duvarına kocaman bir 'Hotel 
Angora' levhası yazılmıştı . 

Taşhan Meydanı 20. yüzyılın başla
rında da gelişmesini sürdürdü. Kale isti
kametinde uzanan Karaoğlan Caddesi, İs
tasyon Caddesi ve Kızılay yönündeki Kı-
zılbey Yolu (sonradan Bankalar Caddesi 
olmuştur) boyunca yeni yeni dükkanlar, 
yazıhaneler ve lokantalar açılmaya baş
landı. Meydanın zamanla ticarî önemi de 
artıyordu. Ne var ki, 1920 yılına gelindi
ğinde bile Taşhan Meydanı'nın hali pek 
perişandı. Kaldırım namına tek bir taş 
bile döşeli değildi.Küme küme taş yı
ğınları, bir toz deryası, kışın da çamur
du. İstasyona uzanan tozlu yola İstanbul 
Yolu, sağa sapan yola Çankınkapı Yolu 
denirdi. Taşhan'ın karşısında sıra sıra 
dükkanlar yoktu. Burada Romalılardan 
kalma binaların temel harabeleri, bir la
kım tepeler, bir çeşme ve Romalılardan 
kalma aslan heykelleri vardı. Dükkanla
rın açılmasından önce bu arsa yazın ye-
şerir, tepecikler kır çiçekleri ile dolardı. 
Akşamlan kadınlar burada otururlar, ge
leni geçeni seyrederlerdi. 

1919 yılında Ankara Valisi Muhittin 
Paşaydı. Bu vali İstanbul'a gönülden 
bağlı, İngiliz Muhibleri Cemiyeti'nc üye 
ve milli hareket karşıtı bir insandı7. 20. 
Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Nisan 
1919'da Ankara'ya gelmiş, şimdiki Kı-
zılbcy Vergi Dairesi'nin bulunduğu yer
deki ahşap bir binada karargahını kur
muş. Vali Muhittin Paşa ile görüşmüş 

ve kendisine yakın birisi olmadığını an
lamıştı.Vali, bu görüşmede Padişaha 
olan bağlılığından dem vurmuş ve Ali 
Fuat Paşa'dan Ankara'daki işgal kuvvet
leriyle iyi geçinmesini istemişti. Ne var 
ki, Ali Fuat Paşa, bilhassa Müftü Rıfat 
Hoca ve arkadaşlarıyla birlikle millî mü
cadele yanlısı tutumunu sürdürmüş ve 
Mustafa Kemal'in emrinde çalışmıştı. 
Gelişmelerden kısa sürede haberdar olan • 
Vali Muhittin Paşa, Ankara'da İngiliz 
Muhibleri Cemiyeti'nin bir şubesini aç
tırmış, İstanbul ile irtibat kurarak Ali Fu
at Pa.şa'yı görevinden azlettirmcye çalış
mıştı. Bu gelişmeler Ankara'da millî 
duyguların uyanmasına sebep olmuştu. 
Bilhassa aydın kesimde teşkilatlanma 
düşüncesi iyice kuvvetlenmişti. İşte tam 
bu sırada (Nisan 1919 sonları) Ankara 
Sultanîsi'nde öğretmenlik yapan Mahir 
(İz) Bey'in teklifiyle ve kimyager Avni 
Refik (Berkimin). Ayaşlı Ali Rıza, öğret
men Yakup Ekrem ve Fevzi Bey'lerin de 
katılımıyla "Azm-i Millî Yurdu" (Cemi
yeti) adıyla bir teşkilat kuruldu8. Bu ce
miyetin idare yeri Taşhan'da bir odaydı . 

Azm-i Millî Yurdu'nun 4 ana bölüm
den ve 21 maddeden oluşan bir de lüzü-
ğü vardı . Tüzüğe göre bu yurt vatanın 
"saadet ve selameti" amacıyla kurulmuş
tu, üstelik o anda aktif siyaset yapan siya
sal örgütlerle ilişkisi yoktu. Azm-i Millî 
Yurdu'nun en büyük destekçisi Düzcc'dc 
asi çeteler tarafından pusuya düşürülerek 
şehit edilen Binbaşı Mahmut Bey'di . 

ö Bir Zamanlar Ankara, i. 45. 

Ali Fuat Ccbesoy, Milli Mücadele I la tını lan. 
İstanbul 1953. Vatan Neşriyatı, s. 143 - 146 

8 Mahir İz. Yılların fzi. İstanbul 1990. Kilabevi 
Yay., 2. bs.. s. 69; Bayram Sakallı, Ankara ve 
Çevresinde Millî Faaii\etler, Kültür ve Turizm 
Hakanlığı Yay.. Ankara 1988. s. 45. 

Şapolyo. aynı eser. s. 162. 

İhsan GOnes, "Azmi Milli Yurdu Nizamname
si". Maliirk Yolu. 1993. cilt: 3. sayı: 12. s. 375. 

Yunus Nadi. Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul 
1978. Çağdaş Yayınlan, s. 348. 

187 



Kebikeç I Sayı 1 . 1995 Taşhan 

^.oL.iL- ̂ >jy ı, ç^. 

sH^f $ - -

ı»JJ •* 4İ™>jU *".t jJ»J C.-yl-J ^j j l ._ _. \ 

• - • ^ ' ' j ^ j - y . V - ' J ' r ^ • « ; & U M > * * J ^ J 

Jj/'{^*~>j* &* >**ı c- j i - v_ju; i j U i i j I U 

• j ?' Jj-".» **ti - r 

.*Şİ .*f».W J o > ^ j V j ^ J JU£j| 

JU*1 r felj _*Y >^-U. &}**&•}*». : ,_, 

.;->.J ly-ij ^J-f J y X l i Jt .JfUj >!H.r>'lj 

Azın-i Millî Yurdu Nizâmnâmesi 

Taşhan'ın bir odasında kurulan ve millî 
mücadelenin sonuna kadar faaliyet gös
terdiği sanılan bu teşkilat Ankara halkın
da ulusal bilincin uyanmasına hizmet et
miş ve daha sonraları sağlam temeller 
üzerinde kurulacak olan Ankara Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti'nc uygun bir altya
pı oluşturmuştu12. 

Taşhan ve Taşhan Meydanı, önce 
Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişine, 
sonra Türkiye Büyük Millet Mcclisi'nin 
açılışına, özetle millî mücadele yılları
nın zor günlerine de tanık oldu. Bu yıl

larda iki katlı Taşhan binasının üst katla
rı iyiden iyiye bir konaklama yerine dö
nüştürüldü. Üst katın meydana bakan ön 
kısmında Meşrutiyet Oteli açılmıştı. Ar
ka tarafı handı. Alt kalını da dükkanlar, 
çayhaneler ve lokantalar doldurdu. Dik
dörtgen biçimindeki Taşhan'ın orta kıs-, 
mmda üstü açık bir alan vardı. Arabalar 
bu kapıdan hanın ortasındaki boşluğa 
girerlerdi. Türkiye Büyük Millet Mccli
si'nin açıldığı günlerde Ankara'da doğru 
dürüst oteller olmadığı için şehre gelen 
milletvekillerinin kalacağı yer bir sorun 
olmuştu. Bunun çözümünde Taşhan im
dada yelişmişli. Milletvekilleri 4-5 kişi 
bir odada olmak suretiyle Taşhan'ın oda
larını doldurmuşlardı. Taban tahtaları 
aralık olduğundan alt kattaki ahırların 
gübre kokuları odalarına sızıyordu 13 

Millî mücadelenin hemen başlarından 
itibaren Taşhan'ın alımdaki uzunca bir 
dükkanda Tcsanütçüler toplanmaya baş
ladılar. Tcsanütçüler, millî mücadeleye 
inanmış ve İstanbul'daki baskılardan ka
çarak Ankara'ya gelmiş ittihatçılardı. 
Hemen hepsi Müdaa-i Hukuk Cemiye
tine girdiler, Mustafa Kemal'i destekledi
ler. Ankara'ya gelen bu kişiler Şcngül 
Hamamı civarındaki "Beylik Ahır" isimli 
yatakhanede barındılar. Bir kısmı da Ya
hudi mahallesinde ev tutmuşlardı . 

Bu eski ittihatçılar Taşhan'ın altındaki 
Tesanüd denilen -çünkü orası bu isimle 
anılıyordu- dükkanda toplanıyorlardı. Bu 

' Güneş, aynı makale, s. 377. 

1 1 

Enver B. Şapolyo. Mustafa Kemal ve Milli 
Mücadelenin iç Alemi. s. 162. Nezihe Araza göre 
Ankara'da o yıllarda Taşhan'dan başka konaklaya
cak bir yer yoktu. Taşhan ise kocaman kapısı, av
lusu, avlu kenarına dizilmiş odalarıyla gerçek bir 
handı. Yine de Salih Bozok buraya "otel-haıı" de
mek inceliğini gösteriyordu. Nezihe Araz, Musta
fa Kemalle 1000 Gün, İstanbul. Apa Ofset. 1993. 
s.138. 
•* Şapolyo. ayrıt eser, s. 119 - 121. 
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dükkanı Kör Ali Bey adında bir ittihatçı 
idare ediyordu. Burada doğru dürüst bir 
şey satılma/di. çünkü raflar bomboştu, 
yalnız bir köşede yığılmış köseleler bu
lunmaktaydı. Ne var ki. bu dükkan her 
zaman grup grup insanlarla dolar taşardı. 
Buraya devam edenlerin aralarındaki sa
mimiyet, arkadaşlık ve feragat görülme
ye değerdi. Bir de ortak ve kutsal bir 
amaçlan vardı; bu da memleketin düş
mandan kurtarılması ve kalkındırılma-
sıydı. Taşhan'daki Tesanüd'c devam 
edenlerden bazdan milletvekiliydi ve bu 
davalarını Meclis'teki faaliyetleriyle de 
devam ettirmişlerdi . Taşhan'ın milli 
mücadele yıllarında ve caddeye bakan ta
rafında sıra ile dükkanlar faaliyet gösteri
yordu. Bunlardan birinde Eskişehir'den 
gelen tüccarlardan Hacı Vcli'nin yazıha
nesi vardı. Yanında, müteahhitlik yapan 
Mithat Bey, avukat yazıhaneleri ve dişçi 
Sezai Bcy'in muayenehanesi vardı. 1921 
yılında Taşhan'ın altında bir Askerî İs
tihbarat Salonu (İnkılap Müzesi - İstiklal 
Müzesi) açıldı. "Burada milli mücadele
ye ait fotoğraflar, gazete kollcksiyonları, 
silahlar ve mermiler teşhir edildi. Salon 
Türk bayraklarıyla süslenmişti."16. 1924 
yılında Ankara'da bir girişim yapılarak 
bir İstiklal Mücadelesi Müzesi yapılması 
arzu edildiyse de bu mümkün olmadı. 
Taşhan'daki müze malzemesi çok sonra
ları başka müzelere taşınmıştır. 

Milli mücadelede Taşhan'ın sahibi İs
mail Hakkı Bcy'in oğlu Cemal Bcy'di. 
İmar İskan Vekaleti de Taşhan'da kurul
muştu. İlk İmar İskan Vekili Mustafa 
Necati Bev, bu hanın bir odasında vekil-

İttihatçıların millî mücadele yıllarındaki faali
yetler hakkında ayrıntılı bilgi için: Erik J. Zürcher. 
Milli Mücadelede İttihatçılık, çev: N. Salihuğlu. 
Bağlam Yayınlan, istanbul 1987. 

Enver B. Şapolyo, Müzeler Tarihi, Remzi Ki
tabe vi, İstanbul 1936. s. 80. 

lik etmişti. O sıralarda vekillerin ne mü
dürleri, ne de müsteşarları vardı. Çoğu 
vekile masa. sandalye bulmak büyük so
run oluyordu. Bu vekiller savaş yılları
nın her türlü zorluklarına katlanıyorlardı. 
Daha sonraları, her vekile birer masa, 
sandalye, bir hokka, bir kalem, bazı ka
tiplere masa bulunamadığından bir gaz 
sandığı, hokka olarak da birer fincan ve
rildi. 

Vekaletler çoğunlukla Hükümet kona-
ğı'nda ve Vekaletler Caddesi denilen yer
deki binalara yerleşmişti. Bazı vekillerin 
evi Ankara'nın kenar mahallelcrindcydi. 
Keçiören taraflarında oturan Maliye Ve
kili Hasan Sakanın atı da Taşhan'ın al
tındaki ahıra bağlanırdı. "Hasan Saka işi 
bitince dairesinden çıkar, (Taşhan'a ge
lir) atını çözer, bir müddet sandalye sa-
fası etlikten sonra evine dönerdi." . 

Taşhan Meydanı 1923 yılından itiba
ren düzenlenmeye başladı. Meydan te
mizlendi, daha sonra parke döşendi. Adı 
da 'Hakimiyeti Milliye Meydanı' oldu 
(Daha sonraları da 'Ulus Meydanı' ol
muştur). Aynı yıl Taşhan da sahibi Ce
mal Bey tarafından tamir edildi, üst kat
larında modern sayılabilecek bir otel. 
açıldı. Cemal Bey bir atılım daha yapa
rak İstanbul'da bulunan ve bazı lokanta
larda çalışan ahbabı George Karpo-
viteh'e Ankara'ya gelip lokanta açmasını 
teklif etli. George Karpovitch, 1917 yı
lında Rusya'da yapılan devrimden kaça
rak İstanbul'a gelmiş bir Beyaz Rus'tu'8. 
Rusya'da da lokantacılık yapmıştı. Ce
mal Bcy'in teklifini olumlu karşıladı ve 
derhal Ankara'ya hareket elti. Cemal 

1 7 Falih Rıfkı Atay, Çankaya .istanbul 1980, s. 
515. 

Türk ive iş Bankası. Kültür ve Sanat Dergisi. 
1993, sayı: 19. s. 29. 
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Bey. Taşhan'ın Karaoğlan Caddesine' ba 
kan alt kısmından bir dükkanı Karpo 
vitch'c tahsis elli. Ankara'ya gelen Karpo 
vilch burada modern usûllerle hizmet ve 
ren bir lokanta açtı . Burası kısa süre 
de şehrin ileri «elen kesiminin gittiği bir 

Koç da anılarında, dönemin ünlü müte
ahhitlerinden Nafiz Kotan Bey ile sık sık 
Taşhan'daki Karpiç'e gittiklerini ve nefis-
yemekler yediklerini yazmıştır" . Karpiç 
Lokantası, sonraları İş Bankası'ndan 
aldığı kredilerle ivice gelişti. Merkez 

Karpiç Lokantasının ön kapısı 

yer oldu. Lokanta, Mustafa Kemal'in de 
dikkatini çekmiş, takdirini kazanmıştı. 
M. Kemal bir gün Karpovitch'c insanlar 
sizin adınızı güç telaffuz ediyorlar, bu 
yüzden bundan sonra size "Karpiç" diye
lim demişti. Böylece George Karpo-
viteh'in adı Karpiç (bazen de Baba Kar
piç) oldu, lokantası da "Karpiç Lokanta
sı" diye anıldı2 0. İşadamlarından Vehbi 

Kemal Bağlum, Beş Bin Yılda Nerden Nereye 
Ankara, s. 36 ve 114 : ayrıca Ali Rıza Kardüz. 
'Karpiç', 30 Ekim 1994, Sabah Gazetesi Star 
flavesİ, &yt: 159, s. 22-23. 

*•" Ali Rıza Kardüz, "Karpiç". Sabah Gazetesi 
Star ilavesi, s. 22. Cemal Beyin oğullarından 
Necdet Taşhan'a göre, babası Cemal Bey 1924-
1925 yıllarında Taşhan'ı günün koşullarına göre 
nıodcmizc edip "Taşhan Palas Öleli" adı allında o 
günlere göre lüks sayılabilecek bir otel haline ge
tirmişti. Karpiç ise Taşhan'da açılan ve resmî-özel 

Bankası yakınındaki Şehir Bahçesi'nc ta
şındı. Karpiç'in Taşhan'daki yerine ise 
'Şölen' isimli içkili bir lokanta açıldı. Ge
orge Karpovilch 1953'te öldü. lokanta 
1962 yılında kapandı. 

İşadamı Vehbi Koç'un Taşhan'a iliş
kin anıları bununla kalmıyor. Koç'lar 
19201i yıllarda İstanbul'dan (Galata'dan) 
gaz - benzin almışlar, Ankara'da satmaya 
başlamışlardı. Bu faaliyetleri Standart 

davetlerin yapıldığı Ankara'nın tek müzikli lokan-
lasıydı. Karpiç Lokantası uzun yıllar Ankara'nın 
en renkli yeri olarak hafızalarda yer etti. Mehmet 
Kemal. Türkiye'nin Kalbi Ankara, lslanbul. Çağ
daş Yayınlan." 1983,s.l79. 
2 1 Vchhi Koç. Hayal Hikayem, lslanbul 1983, 
Çelçüt Matbaacılık Â.Ş.. 4. baskı, s. 44. 
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3 Mart 1935 tarihli ULUS üazetesi'nden; Yerinde Sâmerhunk binası yapılarak ola» Ankara'm» 
eski "Taşkent'i btıçiinlcrde yıkılmaya başhnımışlıı. Resmimiz yakında biisbı'iriin ortadan kalkarak atan bu bi
nanın yıkılma işi esnasında alınmış bir nuınzarastnı gösteriyor." 

**** -:. — 

• 
-

4 M«r/ /ÎU5 tarihli ULUS Gazetesi'tiden; Ankara'nın eski Tafkan'ı yerini yeni vt glteel Sümer-
bank yapısına bırakmak üzere yıkılmakta ve yavaş yavaş ortadan çekilmektedir. Dün koyduğumuz• fotoğrafta 
Taşfıan henüz eski halinde idi. Bugünkü fotoğrafımızda eörii/dügü üzere, yirmîdört saat içinde bu eski yapı 
çatısını kaybetmiş ve bir yığıntı çöriiniişii almıştır. Yeni Sümerbank Hakimiyeti Milliye' meydanına ileride 
alacağı çok yiizel manzaranın bir parçasını teinin etmiş olacaktır." 
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Oil ile Neft Sendikal şirketlerinin dikka
tini çckmişli. Standart Oil'in (şimdiki 
Mobil Şirketi) Türkiye Müdürü Mr. YVi-
ley ile Müfettişleri Mr. Saltiel 1928 yı
lında Ankara'ya gelmişler, bir süre Taş-
han'da kalmışlar ve Vehbi Koç ile irtibat 
kurarak şirketlerinin Ankara Acenteliğini 
Koç'a verdiklerini bildirerek bir de anlaş
ma imzalamışlardı. Böylece Koç'ların 
Mobil Şirketiyle irtibatları 1928'de yap
tıkları ve Taşhan'da gerçekleştirilen bu 
anlaşma ile başlamıştı22. 

Eski adıyla Taşhan Meydanı, sonrala
rı Hakimiyeti Milliye Mcydanı'na 24 
Ekim I927'de Alatürk'ün al üzerindeki 
heykeli ile, iki asker ve gülle taşıyan ka
dın heykelleri dikildi. Meydan ve hemen 
yanıbaşındaki Taşhan, pek çok mitinge, 
bu arada Cumhuriyetin 10. yıl kutlama 
törenlerine tanık oldu. İstiklal Mahkeme
si kararıyla bazı kişilerin (mesela Atıf 
Hoca ile Kasap Osman'ın) asılmalarını 
izledi. Ankaralı hcmşchrilcriyle birlikte 
sevindi, onlarla birlikle üzüldü. Nihayet 
1933 yılında hükümet burayı satın aldı. 
2 Mart 1935 tarihinden itibaren Taşhan 
yıkılmaya başlandı23. Yakup Kadri'nin 
"Babil Kulesinden ihtişamh"24dediği ta
rihi Taşhan birkaç günde maziye karıştı. 
Yerine şimdiki Sümerbank binası yapıl
dı. 

5*j 
Koç, aynı eser, s. 41. 

2 3 3 - 4 Mart 1935 tarihli Ulus. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, "Ankara-Anado-

lu İhtisastan". İkdam, 12 Temmuz 1337-1921. 
No: 8738. 
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