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Lig tv 3 canli izle

Mert Kaya Yılmaz2018-12-10 18:23:401 - Spor haber yayını na başladı, neden siteye eklendi? 2- Eğer şifreli bir futbol kanalıise, neden ekleyelim? 3 - Yayın siyah ekran ise neden ADD? Bence 4 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Bein Sports News'in bu sitede gördüğü tüm yollardan silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Spor Haberleri Başlıyor2018-06-23 19:15: 10BEIN SPOR HABERİ
YAYINLANMIYOR. Bein Sports News Viewer2018-04-29 19:33:26 HD 1 yayınını başlatmak için spor ekleyemezseniz, Bein Sports News Feed'i ekleyip adını yazıp TV listesine eklerseniz harika olur. Mert Kaya Yılmaz2018-04-28 19:39 lütfen bu kanalda spor haberleri yayınlarını başlatın ve adınızı spor haberleri olarak ekleyin. samual2017-05-07 10:05:48fener yenerSAMXAL2016-
06-13 22:38:26MAÇI CANLI İZLEYEMİYORUM yavuz2016-04-24 20:35:44ts daha iyihuseyn2016-02-16 09:41:06lokomotivi buraya gelmesine pisman et fenerimrecep2016-02-05 19:02:07Fenerbahçe maçı izlemek istiyorumSamet Bayazıt2015-06-09 12:33:33Herşey beleş tam türk işiserdar2015-05-25 21:04:04lig tv her eve lazımmetin 2015-04-23 09:31:51olum bak göreceksin
fener 1-0 yener ferhat2015-03-16 09:42:31ligtvonur2015-01-02 12:32:00galatasaraymı beşikdaşmımuhammet2014-11-29 17:26:42maç izlemeksafa2014-08-18 13:05:30ücret gidiomu izlerkenmert2014-04-27 19:33:02Cevap bekliyorum:frenkasn dorumu hepsi dorumu aciliyomu?hamza2014-04-15 22:31:17galatasaraymı yoksa bursaspormu yencek bence bursasporelxan2014-04-
15 17:11:20sagolFahrettin2014-04-06 19:35:22Galatasaray 1 -2 Fenerbahcealir bakin gorursunuzhüseyin2014-04-02 13:16:50I renmen fenerbahçe yasin2014-03-16 19:26:54 izlecaner2014-02-22 18:30:05bisey lerRESUL20 14-14-14 02 -- 02 19:28:20gs ve tiursaspor acmiyoehdiehdie2014-01-24 24:52:13galatasaray bu yıl şampiyon olacak puan durumunu izlemek için mac gs im
alirfenerbahehehe2013-12-29 15:20:28Nasıl izhow yaberk doğdu 2013-12-13 21:47:48galtary d gomelih 2013-12-03 19:42:58 Fenerbahçemaçını izleyen arkadaşlara link gönderir misiniz fenerbahçe2013-11-10 13:55:40Fenerbahçe Haberleri başarısız olur mu? Lig tv'de skor neden açık ?ahmet 2013-11-01 19:30:01nie bu lig tvyalçın2013-08-23 12:24:39galatasaray haber
bakacaeren2013-07-29 22:18:38galataatasaray Em son 2013-05-12 19:44:53fener 52 takesnicat2013-04-13 21:31:45qalatasarayfrank ribery2013-04-13 18:53:44dehset bi mac sidegalüm Çakmak ile dans edecek2013-02-02 20:49:19Bursa Spor Teknik Direktörü Fatih Terim Bugün Galatasaray'ın İyi Olamazdı ve Belki De Umut Olamaz konusunda hemfikirdi2013-02-02 19:31:53
Bursa'nın takım takımı 013-0 olduğunu merak etmeyin 1-27 19:33:33 11cara kartal sen mağdur olim al su maci lütfen biziaykut2013-01-27 19:25:25bastir beşiktaş güven olsun bu macibuğra2013-01-27 19:05:30 Ben çok güzel bir maç olsaydıFb 2012-12-16 Sen 21:19:03FB yendi yendi!!!!!!!! € MetinOktay 2012-12-16 20:46:59Haydi basyır GS Basalım GS'ye Gidelim GSmetin2012-
12-05 19:49:12slmyuf2012-03-17 21:00:100 İzliyor. bartın ulus hocaköyü demirci mahallesi.tire 2012-03-17 20:40:02 Merak Etme Buddy Kos Mary 2 Yarım gasraburakur blowak20120-03-17 20:21:51Lig TVHüseyin2012-03-03-5117 20:21:37 Maç ve bunun için izlemek istiyorum Başkanımız Lanncian'ı Yazdıralım 2012-03-17 20:01:04Fener Bu maçı ben 2012-02-11
20:12:20gaLatasaray'da balkondan atacağım bu Al matchbatuan2012-02-07 18:36:11 Maçları izlemek istiyorum Beşiktaş'ın kiya ya yapma maçını izlemek istiyorum : =)osman2012-02-05 19:28:41lig tv izlemek istiyorum letnmaurik2012-02-01 20:29:47Abi evimde televizyon yok, lütfen benim oy abi.mehmet2012-01-25 19:37:20hadi fenerbahçe yen sufatih2012-01-09 21:41:56inter
Lig Televizyon Nerede Dünya lan2011-12-18 23:21: 15en büyük aslan dan maclara bakalım golleriomer2011-12-07 2 01:10:54I jimnastik boynuzsonra daha big.anterns talep bir osunadnan flub hal boujak2011-12-07 18:18:25 BEN HALA ÜZGÜNÜM BU :D BESLENEN OLMAK ZORUNDA sinan201-01-26 12:16:47lig tv kablan2010-08-18 20:38:0 allina floppy'yi yenmek isteyene
kadar sizi ve 10 kişiyi mağlup ederek sivasspora mağlup olursanız bu yıl ligi 6. Fenerbahçe ve gururuzmurat gul2010-06-12 18:24:30 Ben bir galatasaraylıyım ve mac kaci olmadan aramak istiyorum 2009-09-21 13:27:49 Ben başkandan iyi tatiller istiyorum ve sadece 5 yıldır ligatif TV kullandık. sryhsrtd2009-05-24 21:09:22may mevcut canlı maçları izleyerek ... kanal04 dü de bu
sitede çalışan insanlara büyük yuuh dedi .... ferhat2009-04-12 16:40:20 Çok kötü maçları canlı izleyemeyiz liveibrampala2009-03-05 19:10:04ligtv.cards.dealers.dealers.and.d-smart,, free-unencrypted.broadcast.girisinmustafa2009-03-03 12:08:32erman hoca zize ben lig iyi tv bıktım ben maçlardan sonra zizi izlemeyi seviyorum demek, gerçekten karşılaştırma osırmak. melih
başarı şendil galatasaray maçları bana aaaabbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2009-14 10:14:16Slm benim bayan bilim bir
GALATASARAY olarak ben fenerbahçe çok kısa gals teamatasaray başka büyük yokül2009-01-16 01:27:14 kınadı çok iyi mu cahid2009-01-06 00:00 00 20 :58gata iyi basardiorhorhoran2008-12-17 18:45:17super çünkü seni ama izliyorum rikadan ve ben mutluyum 2008-1 1 1-29 18:56:50Neden fenerbahçe'nin 2008-11-29 18:55 kosova'da yaşıyorum dövüş sanatı izlemek
istiyorum bir Kosovalı fenerbahçe vs beşiktaş massia izlemek istiyor chmuhammet2008-11-25 20:01:41 Çok güzel ama lig tvehmet2008-11-22 20:41 15:20 Çok güzelahmet yilmaz2008-11-09 19:55 :38mac izleyemiyorum çok güzelahmet sitesini izlemek istiyorum öztürk2008-10-17 17:38 49:07 Svicre'de yaşıyorum Türkiye'de yanlış marka için iki evim var her evde uydu akranVar
bana sadece eutel tatmin edici goran kartı almak istiyorum türkiyede aylarca kaldığımı vurgulamak için kullanmak istiyorum 2 ve Türkiye'ye geldiğimde hem evimde kalıyorum, hem de bazen 4-3 aylık olmak istiyorum. Saygıyla alabilir miyim? Sayfa 2 meme avcı2020-10-16 09:31:10 Seçime gidelim, seçim ateşlerini çembere aldığımız muhalevet seçimine gidelim çünkü seçim
korkularını kaybedecek milletvekillerini sevdikleri sürece seçim kazanma şansları yok diyorlar. FATMA ŞEKER2020-09-28 14:03:18BEN TEKNIK YAPı. 1500 METREKAREYE KADAR GÜÇ VERILDI. BIZ ÜCRETSIZ ÇALıŞAN TEKNIK KURBANLAR VARDıR. HAKLARIMIZ SONA ERMe Ise, BELEDİye'DE ÇALIŞMAK İçİn TEKNİkLerİN VE BAŞKA BİR YERLİ GÖREVLILerİn
İlerİDE FESHEDİlMESİ GEREKİr. YETENEKLERİmİzİ VE HAYATIMIZI GERİ İsteMİyorUZ BU ADALETSE MUTLU OLURUM.DIKTE LER VE HABERLER YAPILIYSA. SAYIDA SEVGİlİ KANALMali yıldırım 2020-05-15 11:44:28 dün gece CNN televizyonunda bir oturumda iyi assit partisinde gazeteci Mart adı ile diğer gazeteci arkadaşlarım hükümetin uygun milletvekili assit
partisine muhalefet etti, en iyi arkadaşlarını hükümet garezine karşı insanları çileden çıkarmakiçin empoze etmek için, ama yaui öldürme hakkını yiyerek insanları öldürme hakkını yenerek , orta birçok düşman parçaları için birlikte değerli görevleri ile ne yapacağını unutmak için, nerede tele 1 olduğunu bilmiyordum denilen yer merkezi, ya da nerede kaldıklarını unuttum düşündüm.
Neredeyse HDP kapısından ayrılmadılar evet metni biraz utanç verici ydi ki yazdığım kısım bu yüzden yedi tane yle aynı yaşta gördüğüm fetön tisah 1. Ve televizyonda birlikte, hükümeti neredeyse dış klonlamanın bir parçası olarak yaptılar, ve daha ileri gittiler ve dediler ki, 'Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail kuruldu, ve onlara diyorum ki: Kimimiz kurulan kişi tarafından kuruldu, ve
kendimize sordum eğer ABD vatandaşları bizi Amerika Birleşik Devletleri'nde finanse etti. Yazıklar olsun bize, bizi ve bu ülkenin vatandaşlarını affet. Umarım bu ülkeyi felakete sürükleyip yalan söylerler. zurritwriltrini kuruali ilidirim bitirdi 2020-05-07 11:42:11ya Bu başkan CHP uzmanı ve bu başkan arasında ülkeler arasında, yerli olsa bile, kim yapacak bundan sonra diyecekler,
ülke zaten ülkemizi elinden almak için elinden çıkacaktır , bizi ülkemizden çıkaracaklar, bizi alıp diyecekler ki: İnsanların onları bu ülkede sorumlu bırakmasına izin vermeyin, fly2020-04-09 10:57:32Sn için. Ben gece tekrarı izlemek zorunda çalışan bir kişi olarak çok sayıda başlık programları seviyorum, ama çok geç verilir, ve biraz daha erken verilirse, benim durumumda olanlar
uyku olmadan bakmak için fırsat olacaktır. Ve ben en az 30 dakika program süresini uzatmak için yararlı olacağını düşünüyorum. Tüm saygımla, hunter2020-01-21 13:10:16Diger televizyonunda oturan yorumlar bir tarafta sol, bir tarafta sağcı yorumlar oturuyor, bir tarafta sağcı yorumlar oturuyor, horoz gibi tartışıyorlardı, gülünçler, insanlar bizi izlediklerini sanıyorlar, bizi
izlemiyorlar, gülüyorlar. Hunter2019-11-25 11:42:04Muharm para cezası vererek gizemli vermeyen, partinizin cumhurbaşkanlığı adaylığına inanmak zorunda olmadığını, kılıç oğlunuzun sizi meclisten göndermek için aday gösterdiği nin artık anlaşıldığına inanalım. HATEMİ SEMİH ÖZRENK2019-10-09 16:51:20RABBİm KAZANIN VE İslam'IN GÜÇLÜ OLAN ORDUMUZ VE ŞANLı
ORDUMUZ ZAFER. Amindestek2019-09-04 12:12:54 Sol Devlet doğuya güç verdi, terör zayıflıyor, Millet SARAYINI CESURCA TERK EDİYORUM. Turhan2019-04-29 11:51:09 Şimdiki zamana geri dön elimize dön ve şimdi paramızın sıradan bir kağıt parçası olması ayıp ya da seçimlerden sonra bizi yalnız bırakan insanları emekliye çekeceğiz 2019-04-01 19:01 21:25Kıktaroğlu
benim ramen seçimimi kaybetti, umarım kendini ellerinin arasına alır ve her zaman benim seçimime geleceğini düşünmez.celal2018-10-1023 08:06:27 TÜM ÜRÜNLER 100 HATTA YÜZDE 400'DE GELEN ÜRÜNLERİn YÜZDE 400'Ü GELİyor ARKADAŞLARININ SAĞI VARSA ARKADAŞLARI DOĞRU YSA HÜKÜMET ASGARI ÜCRETİn %100'E KADAR ARTIŞ İstİyorSA YÜZDE
YÜZ ARTIŞ İstİyorUZ EĞER HÜKÜMET GIDAYI İkİ KAT YÜKSELTİyorSA ASGARI ÜCRETİ İkİ KAT EDİyorSA OTURAMAZ ARMAHMET HAZIRAN2018-10-10 15:45:09 Yine istiyoruz ki bu annemin beyaz mektubunun yarısı. , aklınıza geldiğinde tüm siyasi partilerin vekillerini çağırıyoruz, sizi 31 Mart'a kadar yasa koyucu yapıyoruz umarım Haziran 2018-10-10 15:36:34 Beyaz
anne mektupları gibi yarı düz olma hakkımızı istiyoruz en kısa zamanda caresinecel2018-10-04 09:36:28 ureyerli çok güzel bir logo muzite niz varsa bir logo inşa etmek zorunda Zorunlu barınaklara bırakırsınız ve snuggle'da bırakabilirsiniz, bu yüzden çok güzelseniz, ürün paketinde bırakabilirsiniz. Neden rafta bulunan gitmesine izin vermeyin, bir pedesce raf -üst ile çözüm insanlar
başka bir şey yok ... celal2018-09-27 07:38:34 Bugün haberlerde dolar yok menkul kıymetler dışında 1.5 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında kardeşimin calcacylic tl içinde dolar olmadığı göz önüne alındığında gerçek 2 018 -09-26 08:53:15kız hiçbir gıda ürünü böylece en acil poşetten %100 artış herkesin kullandığı en acil poşetten 2 ay önce tl dian daan 14 tl kırmızının
cebinde ağlayarak artış yok zengin hiç kimse sadece 1600 tl cep koyun minimum maliyet minimum koyun gitmesine izin vermek için fadime kanmaz2018-08-30 02:06:29tv ben izleyemiyorum bulacaksınız. Nedenini bilmiyorum. Ben de internette çareyi buldum. Siz ikinizsiniz. ahmet ahmet akyol2018-08-13 11:57:18 papaz al pastor sayın yorumlara nasıl vereceğiz yargıda yargıya
nasıl vereceğiz yargıyı kurtarırsak özgür oluruz ahmetyol20 1 8-07-30 12:10:14dr çok bir Milliler hiçbir ezmek Laila Johansson2018-06-12 11:29:23Hikmet Gentc çok uzun konuşuyor değil. Diğer kişinin sözlerini kesti. Bazen klipler gösterilir ve aynı şekilde söylenir. Aynı örnekte aynı örneği tekrarlar. İlginç bir gösteri kaybedecek.Harun 2018-06-04 01:34:031918 Avustralya'da Anzak
askeri konvoyunun buzlu kremasın sabotajını hatırlamak için. Kenemizin gücünü biliyorlar, bilirsiniz, 2018-03-01 11:59:40MEHMETCik 12, DEN VUR -24 SAAT, esir istemiyorum!!! alıcı yaman2018-02-18 19:25:10Allah memetcollah razı olsun sadece 24 cinayet izliyoruz sadece inşa ettiğimiz 24 cinayeti izliyoruz GÖRÜC2018 - 02-17 23:59:533Mustafa Güven2017-11-06
20:08:56Sayın Başbakan bu ziyareti vizesiz yapacaktır. Birleşik Devletler Başkanı'yla görüşme yetkisi olmayan biriyle tanışmanın ne gibi sorunlar olacağını göreceğiz. IŞIKKÖY-BG2017-08-19 21:28:4224 TV - haberMevlüt2017-08-02 06:55:46RECEPPY TA ERDOĞAN'ın ♥murat201 7-07-04 16:09:27hhh bu tür bir şeye dokunsaydık bu hoşlarına gitmedi Hus Ramazan2017-04-16
21:03:37Türkiye kalın batıdan kurtulun turkiyemcaner 2017-04-07 19:51:23turkiye Türkiye'den harika bu yüzden saygın bir türkiye için bilge2017-03-04 18:20:2 5mail adresimden anlayacağınız , Almanya ve Hollanda'nın aldığı mesleki eylemlerin, bu DETAY ITİrAZ ITİRAZINI ATLAYARAK IÇIŞLERImize müdahale etme ihtimalini düşüneceğini söyleyeceğim AVRUPA'DA TAM
ÜYELİğİ ALMAYIYORUZ GENEL SAYGI İLE İsteDİmİz GIBI YAPILACAK KORGENERAL KAÇARÖMER Üstündağ2017-02-21 11:56:21I gün boyunca her televizyon kanalında konuşan başbakan veya cumhurbaşkanı,,,,, yayın sürenizi değiştirmenizi gerektirir. Ama tekrar izleyemeyiz çünkü tekrar yayınlaman için çok geç. Ömer Üstündağ2017-02-08 11:29:40 cnn,,,ve ntv görmek
istiyoruz,,,, düşüncelerinizi göz ve di.salih yalçınkaya2017-01-31 17:36-08hikmet gençlik ve ersoy dede müthiş tüm iyi yarı MELEK2017-01-31 1 05:55:21 EVETsali yalçınkaya2017-01-Bİr Türkİye İçİn GÜÇLÜ 31 08:19:17ya 1 milyon 200 milyon arkadaş nasıl bir iş ödemek için cebinde resmen bana taze ne ya da bu tasarı bu millete yazık Hasan Yetki20 17-01-17 17:52:00 benim
görüşüm Polisin, yabancıların ve tüm insanların kira kontratını bildirmek gerekiyor. O zaman bu katili şimdi çıkaracağız, sonra polise yardım edeceğiz ve bu, gelen her eve devam edemeyiz, kaçmanın güvenli olduğunu düşünmüyorum 2017-01-01 22:00:29 istihbarat ve güvenlik. Adil, İrfan AKDOĞAN2016-12-20 02:41:52OYUN ÇOK BÜYÜK DIKKAT 14.12.2016 10:52 karakter
boyutu: 15 Temmuz girişiminin ardından, yeni fetiş tarihi veren yeni fetiş tarihi 26 Aralık 2016'da gündeme geldi. RUSYA VE TÜRKIYE SAVAŞTA OLMASAYDı, RUS JETLERI BIZI BOMBALARDı. ABD VE İRAN'A KARŞı BILE TEVAZUYLA OYUNU YAPMAYA ÇALıŞıYORLAR. BU 3 ÜLKENİn BUGÜNKÜ TOPLANTIDA OYUNA GELMEMESİ UMUDUYLA, CRUISE Alliance olan
AMERİkA, AB ve KUZEY Atlantik Antlaşması Örgütü'nün ABD 1.'ye savaş açtığı çok açık. II. Dünya Savaşı'nda bir Alman gemisine Osmanlı bayrağı nı diken ve sonra yıkık yıkık Osmanlılar, aynı oyunu oynayArak ve İslam DÜNYASıNı YOK EDEREK Türk ve İslam dünyasını yok etmek istemiş sayılsa da.LEVENT REİs2016-12-19 20:18:02 İnşALLAH BU SAVAŞI KAZANMANIN
TEK YOLU HALKI HAKLARIYLA Bİr ARAYA GETIRMEKTIR. DEVLETE EKLENEN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ, HEM BEŞİkTAŞ, KAYSERİ GEREKSİnDE ANKARA'DA BU KADAR ALENEN YAPILACAK İĞRENÇ SALDIRILARI YLA DEVAM EDEN YÜKSEK RUTBES'In ÜSTÜNDE HALA POLİs VE DEVLET ASANSI'DE. BU MUNAFIC HÜCRELER HALA KENDİ GIZLIYOR. BU Bİr
KENERA'DA YAZIYOR EĞER İç İşLerİ BAKANLIĞI KİşİLERDEN GÖNÜLLÜ Şehİr KORUCULARI OLARAK BİrBİrİm KURMAZSA VE Bİr İstihbarat BİrLİğİ NİTELİğİ NİTELİğİnİ TEKRAR KURMAZSA BU ÇALIŞMALARA ASLA GELMEYECEKTİr.İç İlİşKİLER BAKANI BUNU YAPABİlECEK. İrFAN AKDOĞAN2016-12-16 07:22:28 HALA UYANACAK MıYıZ? NEDEN KAHVEYE
KARŞı BIRBIRIMIZE GÖSTERDIĞIMIZ TEPKIYI GÖSTERMIYORUZ? ALLAH'IN SEVGİsİyle UYANIN MÜSLÜMANLARA NE OLUYOR YOK EDİlEMEYECEK KAFİrLER İnŞATEDİ; İRAN VE TÜRKIYE BIRBIRLERINE KARŞı GELIYORLAR, TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELER SAVAŞıYOR, MÜSLÜMAN ÜLKELERLE SAVAŞMAK IÇIN BIRBIRLERINI KAYBEDECEKLER VE SONRA
ONLARı KEŞFEDEREK ıSıRıP YUTACAKLAR, LÜTFEN UYANıN! R.SAĞLAM2016-12-12 10:27:57 Bir dakikalık saygı gecesisabahı, şehit haberlerine uyanıyoruz, hazine terör örgütlerine ve sahiplerine kuduz köpeklerin despirab saldırılarını kınıyor ve kınıyoruz, ABD (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) üyelerinin tedavileri, Allah olgunluğa rahmet, yaralıların acil şifası, ülkemiz Milletimiz,
birlik içinde yaşamak istiyorum. Türk milletinin başı sağ olsun, kana bulanmış, kana bulanmış, huysuz köpeklerle tuzaklara düşsünler, ellerini kırsınlar ve torunlarından 7'sinin çizgisini daire içine alalım... Tüm mesajımızda Amin R. SCOTT; Gerçek şu ki, köpekler terörün diğer ülkenin her yerinde sahiplerinin üzerinde olacağından korkuyorlar. KAHROLASı NECATİ Kara2016-12-12
08:21:27Sayın 24 resmi televizyon kanalınızı izliyorum çünkü siz sadık bir yayın ve adil ama spor üretiminde adaletsizlik var İstanbul takımınla özel nota programı yapıyor ama Trabzonspor maç anadolu takımını hiç gündeminize almıyorsun ve gazeteler maç sonucunu bekliyor 'trabzonspor' gibi görünüyor böyle adaletin erken baskısını beklemek böyle doğru bir yasa olmamalı
kirazlı2016-12-05 11:04:27sayın hala arka plan müziğinin sesini izlerken temizlendi tv 24 in-show ve reklam dönüş sonunda gerçekten rahatsız edici geliyor şimdi hala gidiyor hala aynı ses açık ve tekrar ilgi olsun.serhat2016-11-01 12:37:16Beşiktaş yine sekuk2016-10-18 20:05:56Ben hala izliyorum tur molası kıracağım. Tanrı devam etsin. zehra incece2016-10-15 23:56:41ALLAH
RAZI çok güzel bir program oldu gençlerimizi bu konuda bilgilendirmek için 2016-08-28 07:40:33BAŞ ORTUL HANIMEFEN İsRAİl ÇOK BALLANDIAN RNAR. YANI HER ŞEY PK, FETO VE KORKU GEYIK ORGUTLARI YLA İlİşKİn SANKI İsRAİl'İ PROJELAtIF ETMEMİş, AMERİkA SADECE İsRAİl İçİnDİr. MUSEVILER HRISTIYANLIĞI BOZDULAR, BU BİR ENGEL DEĞİL, TEK
BIR ŞEY KALDı. İsRAİl'DE DAHA GÜÇLÜ OLMAK BENIM YAZIM, BU YÜZDEN YAHUDILER Birinci DÜNYA SAVAŞıNDA BAS ROL OYNADıLAR, AMA YETMEDI. Sadece İsRAİl'E ÇOK İnanMAK ZORUNDAYIZ VE BATI PASKE YAHUDILERİ İsRAİl'İ RESMEDİYORLAR, GÜLEN GİBİ İsRAİl İlE ÇALIŞIYORUZ, VE BATIDAN TOPLADıKLARı YARDIMI ALMAYA ÇALIŞIYORUZ
(LA.li YOK) VE İsRAİl YAHUDILER İçİn İyİDİr Eğer Yahudiler dünyada alah'ı kırıp Mesih'in geleceğine inanırlarsa. 800 metre gazabı, her biri Mesih'e geldi Bütün dünya onları finanse edecek. Sahtelerini kanalımızdan çıkarmana gerek yok. Allah'ın yardımıyla bakışı kazananlar, fakat pk onlara karşı insanlara geldi ve onları desteklemedi, bu yüzden ayak rüyası suya düştü ve
elindeki insanlardan ve masalardan intikam aldı. Devleti onlara asla zarar vermemesi için çağırmak istiyorum, iyiler, ve insanlar onları yaralı tutmak yerine, yaralıları tutmak, iyi bir zamanda kalmak, sonra dışarı çıkıp hayatlarını yaşamak yerine, yaşamayı hak etmiyorlar. Aileler söz konusu olduğunda, kayıtlara alınmalı, ülkenin durumundaki hiçbir kuruma iş verilmemeli. halk
tarafından bilinen, devlet bu şekilde teröristleri yok edemez, ama devlet halka izin verirse, hiçbir aylık terör olacak, bu çok açık lilly2016-08-15 10:38:28AVUZ SULTAN SELIM KUPRUSU. KARDEŞİm EğİtİmİmDEN YETERLİ VE KENE LİRASININ 3 TL ÜCRET ÇALIŞARAK İş YAPISINI YAPACAĞıNı SÖYLEDI. TANRı SIZIN HAKKıNDA BILGISI OLAN ŞEYI YAPSıN. PEHRIZ
DEĞIL, LAHANA DEĞIL. ARKADAŞLAR BU SÜRECE DEVAM EDERSEK ELBETTE BATI ATICI OLARAK KULLANILIR.lilly2016-08-11 12:25:57Sayin Authority Ulke TV, Kardeşimden (Musa Ünal Ulgün) Facebook'taki yorumlarının (Musa Ünal Ulgun) incelenmesi gerektiğini söylüyor. Vurmada çok popülerdi ve kitlelerin peşine düşerdi, yayınının değil, sahibini arar. Bu sadece bir
şüphe. Ortalama temes olarak, Avustralya'da yaşıyoruz ve ben doğrudan uygulayacağım.lilly2016-08-08 11:24:25 Türkİye 14 TEMMUZ'DAN DAHA GÜÇLÜ KENDİnİ SÖYLEYECEK Bİr ŞEY YOK, BU YOLCULUK ÜLKEDEN GELDErken, DÜNYADA KÖSE Bİr DORT'DA BİrKİşİ YOLUNA DEVAM EDECEK, ALLAH,İslam'IN SON DAYANIŞI OLDUĞU İçİn SİnEVE YARDIMCI
OLMAK İçİn YAPABILECEĞIM Bİr ŞEY YOK. EĞER PLAN YAPARLARSA, TÜRKIYE'YE GELDIKLERINDEN EMIN OLUN. DUSMANA'NıN SENGIT OLDUĞUNU SÖYLEMENIN ZAMANı VAR. ALLAH Türkİye'YE YARDIM ETSİn KI Türkİye'DE HOPRESE HALKLARINA GELEBILEYIM. ZULUM GOKLERE ERIsTIMI ALLAH BU DÜNYA KUPASI'NIN OPRESE'SİnDE AHINI
ALSIN.lilly2016-08-08 07:00: 23Milli Savunma Bakanı, NATO'nun Ruhundaki Türk Ordusu Yapacağımızı söylüyor. Çözülmesi mümkün değildir. Sayın Nato 15 Temmuz'da Türkiye'yi kurtardı ve orada durdu. Batı şölenine karşı çıkıyor, taklara gidiyor, ki bu da nato'ya uygun hale getirmenin en iyi yolu, yani kodu (yol kenarına, ben kurdum) doğal silahlarla. İnsanlar, unutmayın ki
bunları kim satarsa satsın, eninde sonunda Osmanli'yi devre detelerler. Ben müslümanım. Kanıma dokundu, batıda, ve gerçek hindiler tarafından durdu. Orduyu Türkiye halkına yakın bir şekilde düşüneceğiz. Aksi takdirde, batıda size batıya değil, Türkiye'ye karşı batıya fırlatmayın diye, ilk Türkiye olan NATO'ya bu lüksü verin. Eğer batıda kullanmayı bırakıp ilk Türkiye'yi
düşünürsek, belki Nedemi bize batıya değer verecektir. Batıya ve örgüte sanki Tanrı'ya tapıyormuşsun gibi tapıyorsun ve onları barbeküleriyle atmıyorsun. AK Bölümü'ne sempati duyuyorum ve AKP'li olmayanların nasıl göreceğini düşünüyorum. ahmet2016-08-07 21:41:00 Çok beğendik lerini ve çok ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamak çok zor ve yapmamak için her yolu deneyeceğiz.
Abd'nin direnmesi Gülen'i vermediği kadar, ABD'nin Golen'i çok sevdiği ve gelecekte ona çok ihtiyacı olacağı anlamına geliyor. Psikolojik gerçek şu ki, depresyon fikri.ilHAN2016-08-05 17:42:31FETÖ DÜNYADA KİşİLerİ ANLAMAK İçİn, HALKIMIZ ŞİrKETBullets Bİr ABD HİzMETİ OLARAK TOPLANAN PARA, Bİzİm ARASIMIZA BÖYLE Bİr CAZIBE KOYMAYalım. Lilly2016-08-03
14:48:18 Bunu askeri darbe diyenlere çok özetledim, bu bir askeri darbe değildi, Yahudi darbesiydi. Bana zarar vermek için okuduğum bir hikaye yapmaya devam ettim. Bana yüzgeçli hemşirelerin ani hemşirelerinden bahsetti ve bu Hanim iplik taktı çünkü etkili bir guya-orultu on beş yaşında olmak için bir kanunu vardı. Bu büyük şey için dünyada sadece bir mil var ve onlar Yahudi.
Onları bu modern güne bağlamazlar ama her kadın aktif olarak tek bir tuzak kullanır. KırLarın tam tersi, kendini bu kadar sert göstermek İslam'da yok, seninle Tanrı arasında bir şey var. Ve hayır, kalabalık kendi insanlarını vurdu, tamamen istila edildiler, ve tek fark bize karşı silahımızı kullanmalarıydı, ki bu onlara verdiğimizden bile daha kötü bir durumdu, saldırganlara. Asla
ailelerine gitmediklerini söylemediler, hatırlayın, 40 yıl beklediler, çocuklar için 40 yıl bekledik, içimizdeki tedaviyi temizlemek zorunda kaldık. Dusmana'ya bir şans vermek te asla doğru değildir. HAKLARıMıZA ASLA TAHAMMÜL EDEMEYIZ. BEN ARTIK MÜSLÜMAN IM. İSLAM'ıN LIDERI YDI YA DA OLDU. TÜM TICARI Yardım bırakın ... Lilly2016-07-29 15:34:41 Hayatımda bu
kadar vidalı bir şey duymadım! Ne demek istiyorsun, tanka binen insanlar kapanıyor, zayıf askeri asansör, ve Türkiye'de zayıf lar kendi içine girmeye çalışıyor! Birçok insanın düşünce yüzlerini kapadığını gördüm, ve yurt dışında olmama rağmen, bu işten çok rahatsızım, ve eğer bana kalmışsa, bu bir iş, İsrail ve Batı için İslami müzik kullanmak istiyorlar, Fetullah Gülen hiçbir zaman
Müslüman olmadı, ne derse desin, siyonist insanlar için çalışıyor. Hala askeri kirlilik yok, yani anlaşmaları temizlemek, emekli falan değil, ama politikacılar değil, Avrupa'da, Avrupa bitti. Bir adam ince olun ve biz sertleşmek için 50 yıl bekledi, bu yüzden istemiyorum, tüm dünya Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Ak Parti'yi seviyorum, Türkiye'yi biraz saygın bir ülke yaptılar ama bu yeterli
değil. Biz kuşatacağız. Bu bir darbe değildi. Türkiye'nin bir lider ülkesine, yani sürece saldırmak istemeden önce Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini biliyorlar, çünkü bu bir İslam ülkesi uygulaması. ORDUYU KAPSAMAYıN. hadan yetkin2016-07-25 18:57:09Türkiye İngiltere gibi çıkmak zorunda kalacak. Avrupa'nın NEDEN AB'ye girmenin bir yol olduğunu söylediğini anlamıyorum.
Orhan 2016-07-22 10:06:47 DARBE BU Bİr İşGAL OPERASYONU Değİl. Hakan salman2016-07-20 00:17 Bu bir dünyanın ya da bir dünyanın hikayesidir. Amerika, ki bu çok oluyor, bilmiyorum diyemez. Burası bu çiftlerin yönetim merkezi. Metin2016-07-18 14:04:09 Söyleyecek çok şeyim olmasına rağmen, sadece yerli değil, yabancı terörist desteği de arayın.serkan2016-07-16
16:18:00vtan Neden çuval kafalı salman giymiyoruz 2016-06-13 23:28:33nnning haber kanalı 24 arkadan beyin dinlerken ve eşsiz sunumu daha fazla dikkat çekiyor, ben bir ülke uzaktayım ama yazımdan yurt vatamını yutmak istiyorum başkanımızı çok seviyorum ve Allah'a şükürler olsun omurlar uzun çünkü... R... Değilse, Türkiye ve roman parselleri Hasan2016-06-10 12:30:26
Çok kahve molalarından sonra sypirrin haberi ramazan.hakan Salman 2016-06-08 00:22:50 özellikle her gece haber eve teşekkür ederim ve ben en iyi başarıyı elde etmek için arka arkaya beyinlerin 23 hbers sunumu keyfi dinleyin 2016-06-02 21:24:37Biz Alman Bacteric Parlamento OYLAYALIMkerikemoglug2016-05-10 22:09 1 milyon Yahudi yakmak için var : 57i iyi geceler 24
takım oturuyor haklı mıyım bilmiyorum ama haklı mıyım bilmiyorum ama benim görüşüm, polisi ya da askeri göremiyorlar o zaman medeni oldukları için polis ya da askeri göremiyorlar.05-02 21:59:56 Siz ve hepiniz türkiye'de bir hindi yarışmasında birbirinizle yarışın. ankarada olup olmadığını, since lyMET2016-00-0 4-28 22:56:08ACP 315 PARLAMENTO'NUN KOMİsYONU VE
PARLAMENTO GÜCÜ İçİn [Email protected]2016- 04-19 22:04:522'den beri aynı taslağı yanlış anlamayın. , çam2015-10-26 22:01:27sabah, ersoy, dede, ve cem, küçük, ben kaçırmayın, ama birbirimizi, kelimeler, çok fazla, kesilmiş, güzel, bir,görüntü, olamaz, teşekkürlerYılmaz Dinco2015-08-26 12:32:21Slm Kardeşlerim Canim bizim için hayatımızı ortaya koyan 70 yaşında bir
çocuk ve hala 10 yaşında gerçeği ortaya koyan, Allah'A emanet ve sevgi için bir kardeş Ve size işimizde başarılar diliyorum. Tanrı cümle bize yarım destekli olmak istiyor ve sen ve kalinTulay Isı 2015-07-13 00:27:50Bukanal Roles Maniac insanlara ellerini aramak isteyen numaraları yazmak için ekrana numaraları koymak için bir kanal vardır bana ulaşmayın Ben insanlara
ulaşamıyorum Trick Hangi referansı HaCi Hüseyin ALKAN2015-07-06 19:03:04EY RTÜK İzLE HANGI GAZETECİLER BUGÜN SOKAKTA BAKIN HER Bİr AMCIK TAN Bİr GÜNLÜK VAR KEZ Seni RTÜK OLARAK GÖRÜYORUM BU HAKI YITIREN Bİr TV'YE BAŞVURAMAZSIN BU GÜNLÜK İçİn DE KALPİmDE KAFIR. RTÜK'Ü MÜSLÜMAN KENE OLARAK RESING. O gazeteyi
ne zaman görsem seni ve senin gibi düşünen insanları düşüneceğim. Yusuf Aytaş2015-04-27 Akpk sizin 24canals ve iyi ki cumhurbaşkanı kalktı, iyi bir ikiyüzlü olsaydı olurdu, ama bunları yapmaya devam ediyor ............ cemil2014-10-01 12:36:35 40 eğitim ülkesinin sonuncusu olduğumuz söylenir. Doğu illerimizin bazılarında okullar tüketiliyor, bazı kırsal kesimlerimizde 12-13 yaş
arası kızlar yaşlılarla evli. Bazı illerimizde, genç çocuğumuzun tecavüz oranının yüksek olduğunu söyledi, ben her zaman genç kızların üstünü örttünür müyorum ya da bu konuları ele almak istemeyenleri izliyorum. Bu konular hakkında daha detaylı bilgi verirsen çok sevinirim.hasan2014-09-09 12:12:11Günün adamı bugün iş güvenliğini dinlerken izliyorum hükümetin bu felaketin
ana kişisi hakkında sormasını suçlu olduğunu söylüyor aptal insanlar bunu kullanıyor çünkü saat içinde başka bir şantiyede aynı durumu bulmaya gittim. Daha sonra, asansör bir kata çıktı ve bir kata düştü, ve şimdi soruyorum, eğer bir suç hükümetim yoksa, senin programına bakamam çünkü iki kez çalışıyorum. Radyoda duymak istiyorum. Ben frekans isterdim .... viktory2014-08-
05 16:40:52 İyi çalışma ben evimizde 24 TV izlemek istiyorum teknik bölümü izlemek istiyorum uyduya ihtiyacım var diyerek, uydum yok, sonra kanalınızı sürekli izlemek için uydu mahmutbey haritasına hitap etmenizi rica ediyorum. 8.sok no.21 daire 3 pitoresk ev .05353035186 teşekkür ederim saygılarımla2014-07-24 11:54:23E mümkün olduğunca e-postalarınızı takip edin.
Bugünkü emisyonlarda, devletin İsrail ile 2010'dan beri ekonomik bir anlaşması olmadığını, sadece özel şirketler arasında olduğunu söylemiştiniz. Benim sorum, neden hükümet bu kadar ileri gitti yeniden oluşturmak için? Bu özel şirketler bugün devlet kontrolü altında olsa daha iyi olmaz mıydı? mehmet altıner2014-07-02 14:08:2701/07/2014 Şehzade Camii T.Ş <2> <8>.mehmet
ali kocak2014-06-11 14:21:49Sitenizde yayınlamak istiyorum sitar programı iskender market in ev sahipliğinde yayınyapan sitar programı Bu da sinir bozucu. aystere ay2014-05-19 13:19:17 SSomada.Ellerinde ki ölülerin ailesi yo.pa ne allahtan rahmet diliyorum. takdirinizin sonunda kazandığınız adama olan saygınız için teşekkür ederiz.siz basının nadir ahlaki haber kanallarından
birisiniz la.pa hepimizin önünde ve kamera arkasında sorun yaşıyoruz, hepinizin yaptığı yayın için minnettarım.Burada olduğunuz için çok üzgünüm. Seher yalçın2014-05-15 01:33:20Allah'a rahmet eylesin. Ben bir Alman adam, ben aocrat, ben her zaman carśilaśtir, Kanal rtl, bu insanlar çok duyarsız, hatta bir şans verebilir. Dünyada çok fazla iyi insan yok, onlara böyle bir günde
birlik ve beraberlik şansı vermeyelim. (biz harikayız).... TURHAN2014-03-28 15:43:58 Bu soruna acil bir çözüm bulmak için acil bir çözüm bulun, özellikle günün başlık programı için özel bir site açtıysanız ya da bir adam gibi sorunsuz bir şekilde izlediyseniz neden fetullah Gülen ile ücretsiz medya başlığı altında röportaj yapmadınız? Halen BBC'de röportaj yapıyor. Eski raflardan
kaldırılan gazete konaklarını ve feragatnameleri ortaya çıkaracak bir yayın istiyoruz.... yaa sabir.2013-09-01 12:17:19 Önce ekrana davet ettiğiniz kişileri arar, i.D.' yi, geleceği öğrenir veya zamanı tamamlamak için koluna birini koyar. Her gün, her yıl hollanda şehirlerinde sabaha kadar her yıl, gece kulipler dans edecek, çocuklarına bakmak ve kariyerlerine katlanmak, nedense
bugün, her ay bir kitap dışarı, bir pedegogue olduğunu düşünenlerden biri, bu anda sarhoş içine , bir ya da iki yıl boyunca elinin bir kaseti, tüm TV'si, kanalı, sesim güzel bir kaseti doldurarak, benim ipuçlarımla sarhoştu. Halkı yalnız uyutma. Hollanda'daki hiçbir arkadaşından bir kitabı yok, çünkü buradaki insanlar gerçeği biliyor, kitabını kimseye vermiyor, bitti diyor, gitti. Onlar komik
olduğunu düşünüyorum, woe, yetenekli avı, unutmayın, çok iyi bir acı konum, ben bir kurban sınıf öğretmeni 8000 puanlama 200-08-22 21:228 lütfen biz 8000 sınıf :( istiyorum Sınıftaki öğretmen ağının neden konuşmadığını kaç yıldır bekleyeceğiz? Bize başka yerlerden, bize memur çalışanlarından veya diğer iş alanlarından personel vererek satın alınalım. Sınıf öğretmenleri için
bir çözüm bulun2013-08-22 21:17:36 Şimdi yayında mobilya müsteşarı ile konuşun lütfen özellikle sınıf öğretmenliği hakkında konuşun ve ciddi bir alıcı isteyin. . sistemi değiştirerek bizi ortada bırakıyorlar. Acaba sınıf profesörü olmak istiyorsakKirad2013-07-20 18:14:57Bu İnternet Müslüman'ın sahibi müslüman yavunet yavuz ünitesi uzun beyaz yayan deyüz ve inşaatçılar ise



mehmet2013-02-10 01:35 Aşkdeğil hikayemizi anlatacak programlar bu ülkenin yeni gençliklerini daha güvenli hale getirecek. Tarih güvenilir bir kaynaktır. Bunu kısa bir süre önce yapalım.teşekkürler. [Email protected]2010-04-27 11:52:28 Ben 24 belirli iç politika hakkında en önemli yorum var söylemek gerekir. Ama Bay Selek'in. İkiye bir 'Evet, Evet... H, h...' o müdahale etti;
Ayrıca – Bence – trt transfer tavrı bilgi tutumu değilse... Saygılarımla muhammed2009-12-15 03:18:46 Ben sadece sayın Başbakan izliyorum eğer bir haber yaparsanız, ben iyi olacak. ali2009-11-16 13:06:33tursat1ca 5hayrinnisa aktaş2009-11-14 15:07:45Bu lütfen Brown tekrar gitmek için izin lütfen internetten selamlar 2009-08:14 08:30:15 ben açıkça izledim internetten
selamlar, daha önce net izledim ama iki gündür hala kesildiğini izledim, bence hepimiz için iyi olacak hataları düzeltinbayram2009-05-15 05 05 09:34:44abi Dünkü olayda dövülen adam nasıl iyi KOCA2009-03-31 18:01:24Relent haberler bize doğru. 24 televizyonun hepsi bize haklarımızı veriyor. İsmim için teşekkür ederim ve aynı yönde devam etmeni istiyorum. Başarılarınızın
devamını diliyorum.ahmet mind2009-02-27 23:27:29Kanal 24'ün geçerli sunucuları ile yaptığınız tarafsız haber, bizi haber doğruluğu ile bilgilendirdiğiniz için sizi tebrik ederim.başarınızı sürdürün DTS sizi bir numaralı türkiye haberleri olarak duyurur. Ekrana filmin dağılımına ve rezervlerine sahip olmak güzel. Orta Doğu'da dağıtım çok iyi. İnsanların dostluğunu ayrı kültürlerde ve
barış severlerde insanlık açısından görmek ne kadar güzel, Aynı rüya ortadoğuda da mümkün olabilir. Tekrar teşekkür ederim 24.Sincerely TV... Recai BİIK 2009-02-21 00:42:05 Programlarınıza ve bilinmeyen belgenize devam etmek, ayrıca Osmalıs ellerimizin 600 yıllık imparatorluk ataları hakkında programlar yapmak ve gerçekleri nizi aktarmak istiyorum. Recai BIYIK2009-02-18
00:43:30 KanalIzlemek için gerçekten eğlenceli verir. Özellikle tematik film nesil çok güzel ve daha güzel gecenin sessiz saatlerinde yankı yayınları. Ve belgeleriniz harika. Çok teşekkür ederim.ahmet zihni türkmen2009-02-08 22:31:15 Doğru, dürüst.Kanal 24'teki aileye ciddi ve tarafsız haberler hakkında bilgi vermek için teşekkür ederim. Başarıya devam etmeni içtenlikle
istiyorum.a 02009-02-04 19:51:0724 ChanelPikoSpat2009-0 1-04 09:54:13 çalışanlarını tebrik ederim oyunları nasıl izliyorum anlamıyorum sen şifreli kanal maç sırasında biçimlendirmeden izlenebilir ama birkaç saniye sonra açılıyor.ne uydu uydu alıcısı dijital bir platform değil Kaya2008-12-13 14:29:05 Zaten 24 TV kanalı izledik ve izleyemiyoruz. eşlik etmek sıklığı düşük olarak
bildirilmiştir. İstanbul / Ataşehir Turguterol bagbakan2008-12-01 22:22:33 Kanalınızı zaten izleyemeyiz ama bu Avrupa'da oynanır, genel olarak, Alman ligleri şifre nizi belirleyerek hizmet verdiğiniz şifreyi vermezler bu güzel kanalı kim izlemek istersiniz anlamıyorum. believer2008-11-19 22:42:52Kanal 24 Savaşın frekansının değişip değişmediğini bilen tellhikmet HOTALAK 2008-
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