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ısır’dan sonra felaketin darısı, Demokrasi veya Sosyalist
devletlere gelecektir! Ey
Milletler! Mısır’ın felaketine uğramadan zulüm, ihanet, yalan ve lanet Devrimlerini ülke-

Mısır’dan Sonra

nizden kovunuz; ve hak
sahibi olan adalet ve kerem sahibi olan Sultanlarınıza sahib çıkınız.
Dünya nizamı adalet, semahat, ikram ve mürüvvet üzerine kurulmuştur.
Soysuz, nesebi belli ol-

Hiç işittin mi?
olis vukuatlarının hemen hepsi
sarhoşluk sebebiyle işlenmektedir.
Öyle
ise içkiyi medeni olmanın
ve sosyete hayatının icabı
sayanlar, birgün içki yüzünden
ya
hastahaneye
veya hapishaneye düşebilirsiniz. Çünkü içki şişede durduğu gibi durmaz
ve nihayet birgün sizi zivanadan çıkartıp bir belaya düşürebilir. Bizden söylemesi!.
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mayanlardan hiçbir hayır gelemez.
Onlar korkunç ayılar,
engerekler, kobra ve boğalardır.
Şerlerine lanet ve adları
batsın.

Have you heard?
ave you heard? Almost all police
crimes are the result of drunkenness.
If this is so
then you,
who consider drinking
a necessity
of a civilized
and upscale
lifestyle, one
day because
of drinking
you will fall
into the hospital or into prison. Wine does not remain
still as it is inside its bottle. Finally one day
it will take you out of your orbit and throw
you into trouble. We can only warn you.
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After The Egyptian Crisis

hat happens in
the Egyptian crisis let it happen to the
democratic & socialist
governments as well!
O people! Before you
reach the crisis of Egypt,
kick the systems of Zulum, of humiliation &

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

lies, of damnation, out
of your countries. And
stand by the possessors
of haqq, your Sultans,
whose qualifications are
justice & generosity. That
is a world system based
on justice, tolerance,
dignity and humanity.

There is no goodness
coming from the scam
whose heritage is unknown. They are scary
bears, poisonous cobras,
and bulls.
May Allah damn their
evil and obliterate their
names.

Saltanatın Azameti-Fatih Sultan Mehmet

The Magnificence of Sultanate

MUHTEŞEM Nizam
Magnificent Order
y insan! Bilesinki Allah
Man, know that Allah
te’ala Hz.’leri son Peygam(swt) sent His last Prophet
beri Hz. Muhammed’i (aleyhisS. Muhammad (sas) for all huselam) bütün insanlığı sapık ve
manity, both as a giver of good
çarpık yollardan bütün çirkin
tidings and as a warner, in orişlerden kurtarmak için hem
der to save them from pervertmüjdeleyici, hem sakındırıcı
ed and twisted ways and from
olarak göndermiştir. Biz bu ki- WRITTEN any ugly action. We will show in
by
tabcığımızda o Sakındırcı Peythese writings how this warning
mawlana
gamberin ümmetlerini-bütün
Prophet protected his nation –
sheikh
bugün yaşayan insanları- nasıl
all people alive today – and how
nazim
koruduğunu ve getirdiği MU- al-haqqAnI he brought them the great and
AZZAM ve MUHTEŞEM Ni- in lefke, magnificent Order and Orderlizam ve İntizamı kısa yoldan- cyprus ness that we know as Islam. We
İSLAM, bildirmeye çalışacağız. For The Daily will attempt to make it known,
Broadcast
Tevfik Cenabı HAK’tandır.
and success is from Al-Haqq.
www.saltanat.org
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bret alınacak vukuat olaylar.
Mısır KAYNIYOR! Niçin sordunuz mu?
Yıl Hicri 1432 – asli İslam Takvimi. Alafranga
– uydurma Frenk Takvimi 2011 Şubat.
Herşeyin bir sebebi varMeşhur
atasözümüz
şöyle der. Bela gelmez
kul azmayınca.
Demekki insanlar da
azıp kızmadıkça başlarına bela ve felaket gelmeyecektir.
kykyk

E

vents to learn from.
Egypt is boiling!
Have you asked why?
The Hijri year is 1432this is the real calendar of Islam. The Western made-up calendar is
February 2011.
There is a reason for everything. In our old sayings, “Trouble does not
fall on the servant unless
he becomes wild.” That
means that if the people
were not sinning wildly
no punishment or crisis would have fallen on
their heads.
kykyk

Mısır KAYNIYOR!

Mısır halkı saltanat devrinde Din ve islam Şeriatı üzerine kurulmuş, bir
hükümet ile idare edilip
rahat ve huzur içerisinde
yaşayıp giderlerdi.
Sonra ne oldu?
Soyu sopu belli olmayan yahudi Marksın, İslamı yıkmak ve kaldırmak ve yahudiliği dünyada mutlak hakim din
kılmak için uydurduğu Komünist kurallarıyla yetiştirdiği adamlarla
Hürriyet – Müsavat –
Adalet safsatasıyla Mısır

halkını İslam hükümdarı aleyhine doldurup bir
ani ayaklanma ile gafil
Meliki 2 saat içerisinde
Mısırdan kovup Şeriat
nizamı kaldırdılar ve yerine Demokrasi diyerek
aldattıkları insanları Komünistlikle idare ediler.
Ve bugün Mısır halkı
Sultanlarını kayırmadıklarının cezasını çekiyorlar; “ ve nerde bizi kayıran bize ihsan eden Sultanımız?”, diye feryad
ediyorlar!
İbret alanlar alsınlar!
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ESBİT ve TEŞHİS
Bugün ŞEYTAN bütün Dünyada sözünü yürüttürüyor, emrini tutturuyor. Acaba Şeytan
bu kadar kuvvetli mi?!.
Asla değildir! Ancak tuzakları o kadar çok ve
ahmaklara o kadar hoş-

Şeytanın Sözü

tur ki herkes bir de ben
denesem diye tuzağına
tutuluyor -Şeytanın büyük Tuzağı- akılsız insanlara hükmetmesidir
Şeytan ancak ayak takımına hükmeder -Akılsız insanlar mesela- örnek olarak- Şeytanın

1. derecedeki vekilleri
olan bu yamyamlar neye
inandırılmışlardır?
Şuna inandırılmışlardır
ki - Herkes birdir ; Herkes hürdür; Herkes istediğini yapabilir Dünyadaki huzursuzluğun baş
sebebi işte budur!

Egypt is boiling!
The people of Egypt in
the time of Sultanate
were ruled by a government based on religion
and Islamic Shariat and
were living in peace and
satisfaction.
Then what happened?
The Jewish Marxist of
unknown descent, in order to destroy Islam and
make Judaism the absolute ruler on Earth, his
men, with his made-up
Communist principles,
the sophistry of Freedom, Equality and Justice, turned the people of Egypt against the

Rule of Islam. In a sudden uprising, in 2 hours,
they threw the clueless King out of Egypt.
They removed the Shariat System and replaced
it with the lie called
Democracy and then
crushed the people with
Communism.
The people of Egypt are
paying the price for not
keeping their sultanate.
“Where is our protector, our generous Sultan?” they are regretfully
saying.
Those who are able to
take wisdom, take!
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The Devil’s Word!

llustration
&
Diagnosis
Today the devil’s word
is heard throughout the
whole world and his orders are obeyed.
I wonder is the devil re-

ally that powerful?
Never, ever! It’s only that
its traps are so numerous & that the foolish
ones are so very foolish.
Everyone says “ it won’t
hurt if I just gave it a lit-

tle try” and then they fall
in the trap. The devil’s
biggest trap is to rule the
foolish people. The devil
can only rule the scoundrels. So for example,
with what ploy do the
devil’s first class agents,
the monsters, make the
foolish people believe
them?
With these slogans they
make them believe: All
are equal; All are free;
All can do what they
like! And this is the main
reason for all the world’s
misery!

