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Jandarma (http://www.hurriyet.com.tr/index/jandarma) Genel Komutanlığı’nda, askeri darbeye

teşebbüs eden 200 asker (http://www.hurriyet.com.tr/index/asker) polis tarafından gözaltına

alındı. Askerler, üniformalarını çıkartarak çıplak halde gözaltı araçlarına bindi. 

 Askeri darbe (http://www.hurriyet.com.tr/index/darbe) girişimini püskürten güvenlik güçleri

gözaltına alma işlemlerini başlattı. Darbeye teşebbüs eden 200 asker

(http://www.hurriyet.com.tr/index/asker) Jandarma (http://www.hurriyet.com.tr/index

/jandarma) Genel Komutanlığı’nda etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan

askerlerin üniformalarını çıkartıldığı ve iç çamaşırlarıyla kaldıkları görüldü. Gözaltı haberini

duyan vatandaşlar Jandarma (http://www.hurriyet.com.tr/index/jandarma) Genel

Komutanlığı’na akın etti. Taş ve sopalarla olay (http://www.hurriyet.com.tr/index/olay) yerine

toplanan kalabalık askerleri linç etmeye çalıştı. Vatandaşlar gözaltı araçlarının geçişi sırasında

taş ve sopalarla saldırdı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis (http://www.hurriyet.com.tr/index

/polis) kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. 

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Etimesgut

4 Oda 1 Salon 190 m²
595.000 TL

Günlük Kiralık Residence

Ankara / Etimesgut

1 Oda 1 Salon 50 m²
60 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (54) (33)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/bilgen-

i_2115707)

Öne Çıkar 23 gün önce

bilgen i (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/bilgen-i_2115707) . .yaaa bunlar ,
hiçbişeyden haberi olmayan , 20 yaşlarındaki emir erleri. . . .HANĐ ""Mehmetçik""
dediklerimiz. . . . .BU çocukların hiçbişeyin bilincinde olmadığını , DÜN gece TV.DE
yakapaça götürülürken şaşkın şaşkın bakışlarından anladım . . . . NE bir itiraz , NE
karşıkoyma ,vb, şaşkın-ürkek bakışlarla ""kuzu kuzu"" gidiyorlardı. . . .Götürenler de ,
onları SANKĐ çok zor yakalamış havalarında falan . . . .Tatbikat falan diye kandırılmış
bunlar.
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ihsan ulus (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ihsan-ulus_1837653) Hukuk
fakültesini Birinci bitirenler savcı olamazken Fetonun Adamları AKP VE T ERdoğan
torpili ile savcı oldular Bu Paralel yapılanmayı ülkeye bela eden T Erdoğan ve AKP
yönetimi
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geriye kalanlar
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TSK yayınladı!
Teröristler evleri
ateşe veriyor
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Hangi memur ne
kadar ikramiye
alacak (30 yıl üzeri
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Đşte Yeni Bakanlar
Kurulu
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Leyla Ar.... (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Leyla-Ar_2095909) Gece saat
03:15 Bu insanlar hazir mi ? Kim bunlar ???
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Leyla Ar.... (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Leyla-Ar_2095909) Cübbeli sarıklı
birkaç yüz kişilik bir topluluk nizami kortejle Vatan Emniyet’e doğru yürüyor.
Ajitatörler kitleyi Vatan emniyet önünden ayrılmamaya iknaya çalışıyor. “Darbeci
subaylara ölüm” bağrışmaları./alinti . .
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KADĐR EŞME (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/KADiR-EsME_1568311)
sivillerin uzerine ateş açıldı olenlerden yakınlarınız olsaydı gorurdum sizleri

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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