tıkla bakalım, ne çıkıyor!

Katiller cinayet mahallinde dolaşırlar. Dualar ederler. Herkesten çok ağlarlar.

Nebil Rahuma blogunun ne hale geldiği malum. Engin Erkiner yazdı.

Bunu üzerine Yavuz hırsız ev sahibini bastıran M.Yavuz nebilblogda bir duyuru veriyor.

-Bu blogda zorunluluk nedeniyle Nebil olayıyla ilgili olmayan yazıları yayınlamak zorunda
kaldığım için herkesten özür dilerim. İftirada sınır tanımayanlara karşı bir süre sonra zaten yanıt
verilmeyecektir. Çünkü iftiralar artık net olarak deşifre edilmiştir. Bütün dostlara ilan ediyorum.

ana sayfanın yazısı ne?

BİLGİ:ENGİN ERKİNER'i Nasıl Bilirsiniz ? Başlıklı yazıyı aşağıdaki….. (yavuz blogdan
)izleyebilirsiniz:

Muhabaratla dost olan (iş yapan) bu nakliyatçı nebilin bloğunu nakliyat şirketi gibi kullanıyor.
Kendi bloğunun reklamını yapıyor. Hani Nebil’in bloğunda ‘zorunluluk’ nasıl bir zorunluluksa
yayınlamak zorunda kalmış,
‘
özür dilemiş', sonra
Nebil blogdan
kendi blog adresine
okurları yönlendiriyor.

O NEBİL’İN blogu değil.

Nakliyet şirketi gibi kullanacak denli iğrençleştiler.

Arada bir sinirleniyor Mehmet Yavuz. ‘küfür’ ediyor. Saldırganlaşıyor. Mihraç fren koymaya
çalışıyor.
Mihaç Ural’ın
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durumu
vahim. Birbirlerine iltifatla destek oluyorlar. Vesselam.

çok

Benim Mehmet Yavuz ile Muhabaratçı Mihraç Ural’ın kiremit ticareti yazıma takılmış. Battılar.
Hazımsızlık . Batan paraları kurtaramadılar. Örgütün malları çatılara değmeden uçtu.
Mihraç’ın duaları kurtarmadı.

Mihraç Ural denilen devrimci katili ile ‘acilci-nakliyeci-devrimci-kemalist-etnik kökenlere
düşman’ Mehmet Yavuz ( diğerinin adını yazarak puan kaybetmek istemiyorum )o hiç’le
birlikte Kiremit işine girdiniz.
Battınız.
Tarsusluyu
kandırdılar. Mihraç’ın buradaki adı Muhammed Kasım. Kiremit işine başlamadan battınız.
Muhammed Kasım olarak açtığınız hesap nosuna örgütün parası yattı.
battı.

Oysa sizi uyardılar. Malak’ı dinleseydiniz batmazdınız.

Bu arada bir isim daha var sonra ekleyeceğim. Bu ticarette. Yavaş yavaş. Öyle her şey bir den
dökülmemeli. Biz de
keyif alalım.

Mehmet Yavuz’un durumu çok vahim. Mihraç Ural ile tipleri de benziyor .

İkisi de yalancı. İnkarcı. İnkar edeceksin. Bin kez .

-
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Ne diyor Yavuz evsahibi,

-Kimdir bu ALİ ERTEKİN..?Var mı tanıyan..?Ben bunu sorgularken kaşıma kim çıktı

dersiniz ?

1949 yılında Sabahattin Ali’nin başını taşla ezip acımasızca katleden hain katilin adı !Tesadüfün
bu kadarına da PES doğrusu…Sahte isimle iftira atarken duvara toslamak bu olsa
gerek…Sakın ALİ ERTEKİN ve Z.ALPER gibi sahte isimler, palavra makinelerine ait olmasın ?

ALİ ERTEKİN TÜRKİYEDE TEK Benzer İSİM Mİ? Yuh . google arama motoruna Mehmet
yavuz yaz. Ne çok Mehmet yavuzlar çıkacak.

Bu arada Mehmet Yavuz Suriye muhabaratı Devrimci katili olarak da orada kendini bulacak.

muhabarat –devrimci katilinin dostu Mehmet Yavuz ne yazmış?

-Bu belgeseli okuyan aklı başında herkesin varacağı sonuç; benim paracı değil ne kadar
mücadeleci biri olduğum gerçeğidir.’

Türkiye de verimli topraklarda

fabrika kurma projenizden söz edelim mi?

Mihraç adamınla vesselam. Arsa arayışı faso fiso mu!
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Nakliyatçı , İbrahim Yalçın’ı (kendi el yazısı ile ) örgüte para kazandırmak fikri ‘ ‘kalpazanlıkla
’suçluyor.
O
dönemde faşizm karşı mücadele eden bomba yapan devrimceler de bombacılık işi yapıyordu
demek gibi. Banka soyan Nebil yoldaş ve nice devrimci
‘adi hırsız MI
Böyle saçmalık olur mu?

Bomba eylemleriyle övünen (hiçbir eylemde olmayan)mihraça kız.. Nakliyatçı Kemalist Yavuz
adam. Bak Mihraç adamın büyük devrimci ve acilci diye övdüğü paragöz M.Yavuz kazdığı
kuyuyu
düşüyor. Vesselam

Mihraç adamı Yavuz! dostuna
doğru.

‘yıllar önce başlattığımız ortak yürüyüş’ sözlerini yazmış. Bu

.
örgütün mallarına el koymak. Karısı Malak’ın üzerine geçirmek.
Vesselam
.

Tüm rezillikler yazdıklarıyla dökülüyor.

NEBİL’İ KULLANAMAYACAKLAR.

Telaşları bu.

ParaKörükçüler bloglarınızı paravan şirketi haline döndürdünüz:Ayrılmazvarlık-nebil –mehmet
yavuz – hainler .
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NEBİL’İN BLOGU SES VERİYOR SES.

İbrahim Yalçın, Engin Erkiner ve Erkan Ulaşan

http://www.nebilrahuma-tarih.blogspot.com/ kurdular.

Nebil’in blogunda nebile ait olmayan bir cümle gösteriniz. kiremitçi çatısız adamlar.

Parakörükçüler, Nebil yoldaşın mezarını bulsanız toprağını bile çalarsınız.

aynı tornadan çıkan mesaj-yazılarınız bayat. Çürük patates gibi kokuyorsunuz.

ARAP DERGİLERDEN ÇALINAN YAZILAR

Bu arada mihraçın yazılarını ‘an’larınıza önem vermezseniz

inceleyin. Her biri çalınmıştır.

Bir cümleyi alıyor içine bir kelime ekliyor. Mihraç uçuyor. Böyle cümle kuran var mı? Malak Suri
ye deki Arapça dergi ve gazetelerden aldığı yazıları
Mihraç’a kopya ediyor.
İnternetteki sosyalist sitelerden de çalıyor.

Direk ya da dolaylı olarak yoldaşlarının katilinin YAZI hırsızı olması doğal.
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Kendini öv, kendini övdür. Fikir gerillası demişti faiz cebiroğlu.

Mihraç ‘küresel militan’ diyor.

Kürenin yağları akıyor. İçinden kanlar akarken faili meçhul cinayetlerde Mihraç adın duyulursa
ŞAŞMAMAK Lazım.

Kaç kişinin canını yaktınız.

Bekleyin daha neler var.

UYARI

mirimece@hotmail.com İle konuşanlar. Dikkat!. Özellikle Mehmet Yavuz duy

Faydam olsun .

Aynı msn adresinden iki tane var. Biri özel biri muhabarat tarafından dinleniyor.

Kim ne yazışıyorsa muhabaratın bilgisi dahilinde kalıyor. PEH PEH.

6/6

