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ı ıl ık ın ım ıt ıy ır ıd ıs ıb ız ıç ıg ış ıc ıp ıh ıv ığ ıf ıj

l lı lıl lık lın lım lıt lıy lır lıd lıs lıb lız lıç lıg lış lıc lıp lıh lıv lığ lıf lıj

k kı kıl kık kın kım kıt kıy kır kıd kıs kıb kız kıç kıg kış kıc kıp kıh kıv kığ kıf kıj

n nı nıl nık nın nım nıt nıy nır nıd nıs nıb nız nıç nıg nış nıc nıp nıh nıv nığ nıf nıj

m mı mıl mık mın mım mıt mıy mır mıd mıs mıb mız mıç mıg mış mıc mıp mıh mıv mığ mıf mıj

t tı tıl tık tın tım tıt tıy tır tıd tıs tıb tız tıç tıg tış tıc tıp tıh tıv tığ tıf tıj

y yı yıl yık yın yım yıt yıy yır yıd yıs yıb yız yıç yıg yış yıc yıp yıh yıv yığ yıf yıj

r rı rıl rık rın rım rıt rıy rır rıd rıs rıb rız rıç rıg rış rıc rıp rıh rıv rığ rıf rıj

d dı dıl dık dın dım dıt dıy dır dıd dıs dıb dız dıç dıg dış dıc dıp dıh dıv dığ dıf dıj

s sı sıl sık sın sım sıt sıy sır sıd sıs sıb sız sıç sıg sış sıc sıp sıh sıv sığ sıf sıj

b bı bıl bık bın bım bıt bıy bır bıd bıs bıb bız bıç bıg bış bıc bıp bıh bıv bığ bıf bıj

z zı zıl zık zın zım zıt zıy zır zıd zıs zıb zız zıç zıg zış zıc zıp zıh zıv zığ zıf zıj

ç çı çıl çık çın çım çıt çıy çır çıd çıs çıb çız çıç çıg çış çıc çıp çıh çıv çığ çıf çıj

g gı gıl gık gın gım gıt gıy gır gıd gıs gıb gız gıç gıg gış gıc gıp gıh gıv gığ gıf gıj

ş şı şıl şık şın şım şıt şıy şır şıd şıs şıb şız şıç şıg şış şıc şıp şıh şıv şığ şıf şıj

c cı cıl cık cın cım cıt cıy cır cıd cıs cıb cız cıç cıg cış cıc cıp cıh cıv cığ cıf cıj

p pı pıl pık pın pım pıt pıy pır pıd pıs pıb pız pıç pıg pış pıc pıp pıh pıv pığ pıf pıj

h hı hıl hık hın hım hıt hıy hır hıd hıs hıb hız hıç hıg hış hıc hıp hıh hıv hığ hıf hıj

v vı vıl vık vın vım vıt vıy vır vıd vıs vıb vız vıç vıg vış vıc vıp vıh vıv vığ vıf vıj

ğ ğı ğıl ğık ğın ğım ğıt ğıy ğır ğıd ğıs ğıb ğız ğıç ğıg ğış ğıc ğıp ğıh ğıv ğığ ğıf ğıj

f fı fıl fık fın fım fıt fıy fır fıd fıs fıb fız fıç fıg fış fıc fıp fıh fıv fığ fıf fıj

j jı jıl jık jın jım jıt jıy jır jıd jıs jıb jız jıç jıg jış jıc jıp jıh jıv jığ jıf jıj


