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Önsöz

Hi kâ ye ci, ro man cı ve şa ir Sa ba hat tin Ali (1907-1948) ede-
bi yat çı lı ğı nın ya nı sı ra si ya sal kim li ği ile de ta nı nır. Si ya sal dü-
şün ce öz gür lü ğü nün yer leş me miş ol du ğu 1930’lu ve 1940’lı yıl-
la rın Tür ki ye’sin de sol gö rüş lü ol ma nın zor luk la rı nı ya şar. Ede-
bi yat eser le rin de, ga ze te ma ka le le rin de ve top lum sal iliş ki le rin-
de sol eği li mi ni açık ça or ta ya koy du ğu için dik kat le ri üze ri ne 
çe ker. Ay rı ca, bo yun eğ me yen, uz laş maz ki şi li ği ile za ma nı nın 
dü ze ni ni, hü kü met le ri ni ve önem li ki şi le ri ni sert bir üs lup la 
eleş ti rir. Bu tav rı ve si ya sal kim li ği Sa ba hat tin Ali’ye çok sa yı da 
düş man ka zan dı rır.

1930’lar ve 1940’lar, dev let me mu ru ola rak öğ ret men lik ya-
pan Sa ba hat tin Ali’nin ede bi açı dan da çok ve rim li ol du ğu yıl-
lar dır. Bir çok ese ri ya yım la nır; hi kâ ye le ri ile öne çı kar. Ay nı yıl-
lar, ya za rın ne re dey se de vam lı ola rak ada let le mü ca de le et ti ği 
yıl lar dır. Sü rek li ola rak mah ke me ye ve ri lir; ken di ni sa vu nur; 
ak la nır ve ya hü küm gi yip ha pis ya tar. Bir mah ke me si sü rer ken 
hak kın da ye ni bir da va açı lır. Hap se gi rer; ha pis ten çı kar. Sa-
ba hat tin Ali’nin bu ma ce ra sı ga ze te ler ara cı lı ğı ile ka mu oyu na 
du yu ru lur ve ün lü ya zar da va la rıy la da ün le nir. 

Sa ba hat tin Ali’nin ya şa dı ğı ad li so run lar onun ha ya tı nın ve 
do la yı sıy la ya zar lı ğı nın önem li bir par ça sı dır. Eser le ri de ğer len-
di ri lir ken ya za rın ha ya tın da ki mü ca de le le ri bil mek ya rar lı ola-
cak tır. Ay rı ca, Sa ba hat tin Ali’nin ya şa dık la rı ve sak la dı ğı bel-
ge ler o yıl la rın Tür ki ye’sin de ki ada let me ka niz ma sı ve ha pis-
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ha ne dü ze ni hak kın da önem li bil gi ler ver mek te dir. Bu ki tap ta 
1930’lu ve 1940’lı yıl lar da dü şün ce öz gür lü ğü nün kı sıt lı lı ğı göz-
ler önü ne se ril mek te dir. 

Sa ba hat tin Ali’nin kı zı Fi liz Ali, ba ba sı na ait bir san dık 
do lu su ev ra kı şim di ye ka dar sak la mış tır. Bun la rın ara sın dan 
bi lin me yen hi kâ ye, şi ir ve ma ka le ler çık mış ve Sa ba hat tin 
Ali’nin şim di ye ka dar ya yım lan ma mış bu eser le ri Ça kı cı’nın 
İlk Kur şu nu baş lık lı ki tap ta ya yım lan mış tır. Ay nı ev rak ara sın-
dan Sa ba hat tin Ali’nin çe şit li da va la rı nın mah ke me tu ta nak-
la rı, sa vun ma me tin le ri, mah ke me ka rar la rı, ha pis ha ne ler de-
ki ha ya tı ak set ti re cek not lar ve bel ge ler ile çok sa yı da mek tup 
çık mış tır. Mah ke me ler le il gi li bel ge ler de Sa ba hat tin Ali’nin 
ne ler le suç lan dı ğı, ken di ni na sıl sa vun du ğu, ne hü küm ler giy-
di ği ve ha pis ha ne ler le il gi li iz le nim le ri ay rın tı lı ola rak or ta ya 
çık mak ta dır. 

Mes lek ta şım Yar. Doç. Dr. Ne zi he Sey han ile bir lik te bu bel-
ge le ri oku yup, La tin harf le ri ne çe vir dik. Bel ge le ri ol duk la rı gi-
bi ya yın lar ken alt la rı na dip not lar ha lin de kı sa açık la ma lar koy-
duk. Bel ge ler den bü yük bir bö lü mü Sa ba hat tin Ali’nin ken di el 
ya zı sıy la, ye şil mü rek kep li ka lem ile ve Arap harf le riy le yaz mış 
ol du ğu müs ved de ler dir. Bu bel ge ler oku nur ken emin olu na ma-
yan ke li me le rin yan la rı na pa ran tez için de so ru işa re ti kon muş, 
yan lış ya zıl dı ğı dü şü nü len ke li me le rin yan la rı na ise, pa ran tez 
için de doğ ru ola bi le cek ke li me kon muş tur. Bir kı sım bel ge ise, 
La tin harf le riy le dak ti lo edil miş ola rak bu lun muş tur. El ya zı-
sı me tin le rin ba zı la rı nın okun ma sın da bi ze yar dım cı olan Prof. 
Dr. Gü nay Kut ve Doç. Dr. Ha ti ce Ay nur’a ve ça lış ma nın çe şit-
li ev re le rin de kat kı la rı olan Yar. Doç. Dr. Zey nep Uy sal, En gin 
Kı lıç ve Ol cay Ak yıl dız’a te şek kür ede rim. 

  
Nü ket Esen
Ekim, 2003



7

Bel ge 11

Po lis te ifa dem alı nır ken jan dar ma yüz ba şı sı Rı fat Bey şa ka 
tar zın da: “Ah! Sa na yüz bin li ra ver me li idi de o za man gör me-
liy di” de di. Ben de ce va ben: “Yüz bin li ra ya ma lik ol mak ba na 
fi kir le rim den fe da kar lık et ti re mez di. Fa kat bel ki ba zı eş ka li ne 
mu ha lif ol du ğum bir hü kü me te hiz met et mez dim” de dim. Uşak-
lık ta bi ri fa lan po lis ko mi se ri nin tah ri zin den iba ret tir. Tah ki ka tın 
tah ki ki ha ki ka tin bu mer kez de ol du ğu nu is pat eder. Elin de yüz 
bin li ra sı ol duk tan son ra da haf ta da yir mi üç sa at ders okut ma-
ya şi tap ede cek bir mu al li mi – sa mi mi olur sak - ta sav vur ede-
me yiz. Bu dev let ve bu mil let ba na bir çok mas raf et miş ve be ni 
okut muş tur. Ben mu al lim mek te bin den me zu num. Mu al lim-
lik da mar la rı mın için de dir. Ve va zi fe nin ne ol du ğu nu, küf ran-ı 
ni met  et me me yi bi li rim. Fa kat bun lar hiç bir za man na mus lu bir 
in sa nı ri ya kar ol ma ya sevk ede bi le cek şey ler de ğil dir. Ders le rim-
de va sa tın fev kin de mu vaf fak ol du ğu mu, gay ret gös ter di ği mi 
hiç kim se in kar ede mez. Bu nu tah kik her yer den müm kün dür.

Mem le ke tin ni zam-ı iç ti ma isi ni boz ma ya ma tuf söz ler sarf 
et me di ğim de po lis tah ki ka tıy la sa bit tir ak si tak dir de be nim de 
di ğer maz nun lar gi bi tev kif edil mem ve ser best bı ra kıl ma mam 
icap eder di.

Mek tep ve ma arif mu hi tin de mü te ma di bir te sa nüt süz lük 
un su ru ol du ğum hak kın da ki it ham be ni şid det le mü te es sir et ti. 
1  Sa ba hat tin Ali 1931 yı lın da, Ay dın’da ko mü nizm pro pa gan da sı yap tı ğı ge rek çe-

si ile ih bar so nu cu tu tuk lan mış tır. Ma arif Ve ka le ti’nin aç tı ğı so ruş tur ma so nu na 
ka dar üç ay tu tuk lu kal mış tır. Bu so ruş tur ma sı ra sın da yap tı ğı sa vun ma nın bir 
bö lü mü, ken di el ya zı sıy la ve Arap harf le riy le yaz dı ğı bu müs ved de dir.  So ruş-
tur ma so nu cu ak la na rak ser best bı ra kıl mış tır. 
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Bu it ha mın ne le re is ti nat et ti ği ni bir tür lü tah min ede mi yo rum. 
Eğer bu na se bep ki tap la rım la ka pa na rak ar ka daş la rı mın müş-
te rek ha yat la rı na iş ti rak et me yi şim se hay ret ede rim.

Eğer bu na se bep, ta şın ma sın da iç ti mai ve ka nu ni hiç bir 
mah zur ol ma yan fi kir le ri mi ev de pek na di ren iz har et mek-
li ğim se, bu na da hay ret ede rim. Çün kü bir fik re sa hip ol mak 
cü rüm de ğil se ona li san ver mek de cü rüm de ğil dir. Za ten fi kir-
le rin an cak li sa na in kı lap et tik le ri za man fi kir ol duk la rı, li san sız 
fi kir ta sav vur edi le me ye ce ği her kes çe ma lum bir key fi yet tir.

Hiç bir teş ki la ta men sup ol ma dı ğım, pro pa gan da yap ma-
dı ğım, ta le be ye hiç bir su ret le tel ki nat ta bu lun ma dı ğım, hü la sa 
hiç bir su ret le müc rim ol ma dı ğım tah ki kat ile sa bit ol muş ken 
ben de mef ruz cü rüm ler ara mak, hi ma ye si ne sı ğın dı ğı mız ve ka-
le tin ba na üvey ev lat mu ame le si yap ma sı dır.

Ben bir ka fa ta şı yo rum. Bu ka fa yal nız kar nı mı do yur mak, 
üs tü mü giy dir mek im kan la rı nı ih zar ede cek bir ma ki ne, bir 
uşak de ğil dir. İn san di mağ la rı nın ek mek pa ra sın dan ma ada da 
meş gul ol ma sı icap eden bir ta kım me se le ler var dır ki bun la-
rın gün de lik ha yat la bir gu na ala ka la rı yok tur. Fa kat mü nev ver 
adam di ye, iş te bu “ek mek pa ra sın dan baş ka şey le ri de dü şü-
nen” adam la ra der ler. Hü kü met ga ze te le ri  “Av ru pa me de ni ye ti 
yı kı lı yor ya, Ame ri kan ya rı sı me de ni ye tin ka bu lü ne mec bu ri yet 
ha sıl ola cak tır” di ye neş ri yat ta bu lu nur ken bir mu al lim bun la rın 
ne ol du ğu nu bil mez bun lar ara sın da mu ka ye se yap mak ik ti da rı-
na ma lik ol maz sa asıl ayıp olan bu dur. Hak kım da ki is ti nat la rın 
asıl se be bi be nim mu hi tim den ay rı ya şa yı şım, hat ta on la ra bi raz 
da te pe den ba kı şım dır. Fa kat  bu çok ta bi idir. Mu hi tim be ni tat-
min ede me di ği müd det çe on lar dan uzak laş ma ya ve be ni do yu-
ran ki tap la rı ma dön me ye mec bu rum. On la ra ben ze me yi şim, ve 
ta bi atın be ni bun la rın fev kin de halk et miş ol ma sı be nim cür-
müm de ğil dir. Bun la rı yaz mak da bir te fa hür sa yıl maz. Çün kü 
be ni böy le ya pan ben de ği lim. Be ni asıl mü te es sir eden mem le-
ke tin en bü yük mü te fek kir le ri ni ku ca ğın da top la yan ve ka le ti mi-
zin be ni “fi kir sa hi bi” ol du ğum için ka ba hat li gör me si dir. 

Ben omuz la rı mın üze rin de bu yü kü bo şa (?) ta şı mak tan sa 
onu hiç ta şı ma ma yı ter cih ede rim. Dü şü nen ve ken di ni bi len 
bir in sa nın da baş ka tür lü ya pa ca ğı nı ta sav vur ede mi yo rum.

9
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Bel ge 22

T.C. Ma arif Ve ka le ti 
23471   Hu su si                                                   6 Tem muz 1932

Sa ba hat tin Bey,
Or ta mek tep Al man ca Mu al li mi
Kon ya

5 Ma yıs 1932 ge ce si Kon ya’da Za bi tan Yur du’nda, Kız 
Mu al lim Mek te bi Fran sız ca mu al lim ve ki li Ti ra je Ha nım la ara-
nız da ha dis olan va ka mü na se be tiy le ya pı lan tah ki kat ne ti ce-
sin de:

5 Ma yıs 1932 ge ce si sar hoş bir hal de ba lo ya gel di ği niz ve 
ora da bu lu nan Kız Mu al lim Mek te bi Fran sız ca mu al lim ve ki-
li Ti ra je Ha nı ma yap tı ğı nız mü te ad dit dans tek lif le ri ni zi red-
det me sin den hid det le ne rek Ti ra je Ha nı mın ma sa sı na mü te-
ma di yen bak mak ve et ra fın da do laş mak, laf at mak, sus ta lı bir 
ça kı ile oy na mak su re tiy le ken di si ne kar şı teh dit kar bir va zi yet 
al dı ğı nız ve bu yüz den bir çok ai le le rin he ye ca na düş me le ri ne 
ve ba lo yu terk et me le ri ne se bep ol du ğu nuz ve bu nun üze ri ne 
ba lo dan dı şa rı çı ka rıl dı ğı nız ve da ha ev vel yıl ba şı ge ce si ba lo-
su na sar hoş ola rak gel di ği niz için ay nı mu ame le ye du çar ol du-
ğu nuz, bu ha re ket le ri niz den do la yı Za bi tan Yur du’na gir me ni-
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2 Ey lül 1931’de Kon ya Or ta oku lu Al man ca öğ ret men li ği ne ata nan Sa ba hat tin 
Ali’nin Ma yıs 1932’de se be bi yet ver di ği bir olay dan do la yı Ma arif Ve ka le ti ta ra-
fın dan hak kın da tah ki kat açıl mış tır. Bu bel ge dak ti lo ile ya zıl mış, Sa ba hat tin 
Ali’nin sa vun ma sı nı is te yen bir mek tup tur.



zin ku man dan lık ça me ne dil di ği, Ti ra je Ha nım la ara nız da ce re-
yan eden bu ha di se ile bu na te kad düm eden mü na se bet le ri ni zi 
Ti ra je Ha nı ma, Şu ku fe ve ken di ni ze mu al lim Nu rul lah müs te-
ar isim le ri ni ve re rek Ye ni Ana do lu ga ze te sin de ro man şek lin de 
yaz dı ğı nız an la şıl mış tır.

Bu ha re ket le ri niz ve ma ruz kal dı ğı nız mu ame le ler mu al-
lim lik va ka rıy la ve şe re fiy le ka bil-i te lif gö rül me miş tir. Ay nı 
za man da bu ha re ket ler 1702 nu ma ra lı ka nu nun 22nci mad de-
si nin 5in ci ve 6ncı mad de le ri ne te mas et mek te dir. Hak kı nız da 
ni hai ka rar ve ril mek üze re teb liğ ta ri hin den iti ba ren 48 sa at 
zar fın da mü da fa ana me ni zi mek tep mü dür lü ğü ne ve ri niz efen-
dim. 

Ma arif Ve ki li
S. Ze ki
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Bel ge 33

Kon ya İkin ci Ka rar Ha kim li ği Me mu ri yet-i Ali ye si ne
Re isi cum hur haz ret le ri ne ha ka re ti ta zam mun eden “Mem-

le ket ten Ha ber”  ün van lı bir şi iri, Yah ya ve Na mık Bey ler’in 
ha ne le rin de oku du ğum hak kın da ki id di ana me ye iti ra zım dır. 

1- Ev le ri ne ilk de fa git ti ğim ve ye ni ta nış tı ğım bu zat la rın 
hu zu run da böy le bir şey oku mak ce sa re ti ni gös ter mek, de li lik-
ten baş ka bir ke li me ile tav sif edi le mez. Ben ise me le kât-ı ak li-
ye si ne sa hip bir ada mım dır.

2- İfa de le ri ne mü ra ca at edi len şa hıs lar dan ifa de le ri nin tet-
ki ki, muh bir ler ta ra fın dan şi iri din le dik le ri id dia edi len le rin 
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3 Sa ba hat tin Ali, bir ar ka daş top lan tı sın da oku du ğu id dia edi len “Mem le ket ten 
Ha ber” ad lı taş la ma şi ir de Ata türk’e ha ka ret et ti ği ge rek çe si ile ih bar üze ri ne 
1932’de tu tuk lan mış tır. Bu şi irin ba zı bö lüm le ri aşa ğı da dır. Bu bel ge, Sa ba hat tin 
Ali’nin bu da va da ki id di ana me ye iti ra zı nı be yan eden res mi baş vu ru nun Arap 
harf le riy le ya zıl mış bir müs ved de si dir.

 Hey ana va tan dan ay rıl ma yan lar
 Bu la nık de re ler du rul muş mu dur?
 Din miş mi oluk la akan o kan lar?
 Bü yük he def le re va rıl mış mı dır?

 Asar lar mı hâ lâ Hak ka ta pa nı?
 Me bus ya par lar mı her şak la ba nı?
 Köy lü nün elin de var mı sa ba nı? 
 Sıs ka öküz le ri di ril miş mi dir?
 (...)
 Cüm le si be lî der enel hak de se
 Hâ lâ ta par lar mı ko ca te re se?
 İs met gir me di mi hâ lâ ko de se?
 Kel Ali’nin boy nu vu rul muş mu dur?
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böy le bir şey den ha ber le ri ol ma dı ğı nı mey da na çı ka ra cak tır. Şu 
hal de muh bi rin id di ası nın asıl sız ol du ğu, ba na şah sen mün fa-
il olan Meh met Emin Soysal Bey ile Ce mal Bey’in4 ve on la rın 
or tak ve ar ka daş la rı olan Eyüp Ham di ve Rem zi Bey ler’in ba na 
if ti ra da bu lun duk la rı te za hür eder. 

3- Ce mal Bey, ga ze te sin de ma arif mü fet tiş-i umu mi si Ali 
Rı za Bey aley hin de yaz dı ğı bir ya zı yı Mu al lim ler Bir li ği’nde 
ale nen ter bi ye ye gayr-i mu va fık ke li me siy le tav sif et ti ğim ve 
bu ya zı nın tek zi bi ne ka rar ve ril me si ne se bep ol du ğum, ay nı 
za man da ga ze te sin de pa ra sız ça lış mak is te me di ğim için ba na 
muğ ber idi ve bu iğ bi ra rı nı Kon ya Kü tüp ha ne si me mu ru Me sut 
Bey’e de “Ben onu ih bar ede ce ğim” di ye bir kaç gün ev vel den 
iz har et miş ti. 

4- Mü fet tiş Meh met Emin Bey ise ya pıl ma sı na te şeb büs 
et ti ği Mu al lim ler Ta sar ruf San dı ğı me se le sin de ki usul süz lük-
le ri ni Mu al lim ler Bir li ği’nde bir tak rir le izah et ti ğim için aley-
him de va zi yet al mış tı. 

5- Eyüp Ham di Bey, Meh met Emin Bey ile bir mec mua 
çı kar mak ta dır. Rem zi Bey ise Ce mal Bey’in or ta ğı dır. On la rı 
bir bir le ri ne müş te rek man tık lar bağ la dı ğı için bir bir le ri ni te kit 
ede cek le ri şüp he siz dir. Hak kım da ki ih ba rın Mu al lim ler Bir li-
ği’nde ki hü cu mum dan bir gün son ra ya pıl ma sı da ih ba rın asıl-
sız lı ğı nı is pat için baş ka de li le ha cet bı rak ma mak ta dır. 

6- Di ğer şa hit le rin aley him de her han gi bir ifa de de bu lun-
ma la rı na ve muh bir le ri te kit et me le ri ne im kan ol ma dı ğı nı id rak 
tet ki ki mer te be-i su bu ta var dır dı. 

7- Beş al tı ay ev vel iş ret mec li sin de okun du ğu ve bir de fa-
dan faz la din len me di ği söy le nen bir şi irin bu ka dar müd det 
son ra ta ma men ha fı za da ka la bil me si im kan ha ri cin de dir. Ve 
bu nu akl-ı se li min ka bul et me si ne de im kan yok tur.

8- Böy le bir şi ir yaz dı ğı mı ve bu nu beş al tı ay ev vel oku-
du ğu mu id dia eden ler be ni bir ay ev ve li ne, ya ni ken di le ri ile 
ala ka mı kes ti ğim za ma na ka dar sa hi bi ol duk la rı ga ze te de ça lış-
tı rı yor ve si ya si baş ma ka le ler yaz ma ma mü sa ade edi yor lar dı. 
İh bar la rın da ha ki kat ten bir zer re bu lun sa bu nu yap ma la rı na 
im kan ol ma ma sı icap eder di. 
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4  Ce mal Ku tay.



9- Ba na gös te ri len “Mem le ket ten Ha ber” isim li şi iri ilk 
de fa gör mek le be ra ber bun da re isi cum hur haz ret le rin den ba his 
bu lun ma dı ğı nı, ay nı za man da ha ka re ti ta zam mun ede cek bir 
ye ri de ol ma dı ğı nı ve bu nun da tev ki fi me se bep ol ma ya ca ğı nı 
ay rı ca şa yan-ı ka yıt bu lu rum. 

Mad de mad de gös ter di ğim iti raz la rım na zar-ı dik ka te 
alı na rak tah ki ka tın ta mî ki ni ve ne ti ce-i tah ki ka ta gö re men-i 
mu ha ke me mi is te rim efen dim.

Muh te lit Or ta Mek tep Al man ca Mu al li mi 
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Bel ge 45

Ka rar na me
Ka rar: 435
Esas: 568
Re isi cum hur haz ret le ri ni gı ya ben tah kir ey le mek ten suç lu 

olup 22/12/932 ta ri hin de sulh ha kim li ğin ce sor gu su ic ra kı lın-
dık tan son ra taht-ı tev ki fe alı nan Kon ya Or ta mek tep Al man ca 
mu al li mi Sa ba hat tin Ali Bey hak kın da ki id di ana me ve ha zır-
lık tah ki ka tı son tah ki ka tın açıl ma sı id di asiy le me mu ri ye ti mi ze 
tev di edi lip id di ana me su re ti mu ma ileyh Sa ba hat tin Bey’e teb-
liğ edil di ği hal de müd det-i ka nu ni ye si zar fın da id di ana me ye 
iti raz et ti ği ve ika met gâh as ha bın dan bu lun du ğun dan ke fa let le 
tah li ye si ni mu ta zam mın bu lu nan her iki is ti da okun du:

Suç lu tah mi nen dört beş ay ev vel Ana do lu De mir yol la rı 
mu ha se be me mur la rın dan Yah ya ve Zı va rık na hi ye si baş mu al-
li mi Na mık Bey le rin ev le rin de müç te mi ve me dûv ze vat hu zu-
run da ha zır lık tah ki ka tı nın II in ci sa hi fe sin de ya zı lı “Mem le-
ket ten Ha ber” un van lı şi iri oku mak su re tiy le re isi cum hur haz-
ret le ri ni gı ya ben tah kir ey le di ği ha zır lık tah ki ka tın da ifa de le ri 
alı nan Rem zi, Ce mal, Eyüp Ham di, ted ri sat mü fet ti şi M. Emin 
Bey le rin şa ha det le ri ni in zi mam eden di ğer şa hit Yah ya, Hüs-
nü, Muh lis ve Ra şit bey le rin ifa de le riy le an la şıl mış ve ha re ke ti 
T.C.K. 158in ci mad de si nin ikin ci fık ra sı hük mü nü müs tel zim 
efal dan bu lun muş ol mak la hak kın da C.M.U.K. 196 ve 200ün cü 
mad de le ri mu ci bin ce son tah ki ka tın açıl ma sı na ve du ruş ma sı-
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5  22 Ara lık 1932’de tu tuk la na rak Kon ya Ha pis ha ne si’ne ko nan Sa ba hat tin Ali’nin 
ke fa let le tah li ye ta le bi nin red di, dak ti lo edil miş bir bel ge dir. 
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