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This work can be considered as a translation of the above work

Altı, altı yüz, altı yüz altı, altı yüz altmış, altı yüz altmış altı, altı
yüz altmış beş, altı yüz altmış bir, altı yüz altmış dokuz, altı yüz
altmış dört, altı yüz altmış iki, altı yüz altmış sekiz, altı yüz altmış
üç, altı yüz altmış yedi, altı yüz beş, altı yüz bir, altı yüz doksan,
altı yüz doksan altı, altı yüz doksan beş, altı yüz doksan bir, altı
yüz doksan dokuz, altı yüz doksan dört, altı yüz doksan iki, altı
yüz doksan sekiz, altı yüz doksan üç, altı yüz doksan yedi, altı yüz
dokuz, altı yüz dört, altı yüz elli, altı yüz elli altı, altı yüz elli beş,
altı yüz elli bir, altı yüz elli dokuz, altı yüz elli dört, altı yüz elli



iki, altı yüz elli sekiz, altı yüz elli üç, altı yüz elli yedi, altı yüz iki,
altı yüz kırk, altı yüz kırk altı, altı yüz kırk beş, altı yüz kırk bir,
altı yüz kırk dokuz, altı yüz kırk dört, altı yüz kırk iki, altı yüz kırk
sekiz, altı yüz kırk üç, altı yüz kırk yedi, altı yüz on, altı yüz on altı,
altı yüz on beş, altı yüz on bir, altı yüz on dokuz, altı yüz on dört,
altı yüz on iki, altı yüz on sekiz, altı yüz on üç, altı yüz on yedi,
altı yüz otuz, altı yüz otuz altı, altı yüz otuz beş, altı yüz otuz bir,
altı yüz otuz dokuz, altı yüz otuz dört, altı yüz otuz iki, altı yüz
otuz sekiz, altı yüz otuz üç, altı yüz otuz yedi, altı yüz sekiz, altı
yüz seksen, altı yüz seksen altı, altı yüz seksen beş, altı yüz seksen
bir, altı yüz seksen dokuz, altı yüz seksen dört, altı yüz seksen iki,
altı yüz seksen sekiz, altı yüz seksen üç, altı yüz seksen yedi, altı
yüz üç, altı yüz yedi, altı yüz yetmiş, altı yüz yetmiş altı, altı yüz
yetmiş beş, altı yüz yetmiş bir, altı yüz yetmiş dokuz, altı yüz yetmiş
dört, altı yüz yetmiş iki, altı yüz yetmiş sekiz, altı yüz yetmiş üç,
altı yüz yetmiş yedi, altı yüz yirmi altı yüz yirmi altı, altı yüz yirmi
beş, altı yüz yirmi bir, altı yüz yirmi dokuz, altı yüz yirmi dört, altı
yüz yirmi iki, altı yüz yirmi sekiz, altı yüz yirmi üç, altı yüz yirmi
yedi, altmış, altmış altı, altmış beş, altmış bir, altmış dokuz, altmış
dört, altmış iki, altmış sekiz, altmış üç, altmış yedi, beş, beş yüz, beş
yüz altı, beş yüz altmış, beş yüz altmış altı, beş yüz altmış beş, beş
yüz altmış bir, beş yüz altmış dokuz, beş yüz altmış dört, beş yüz
altmış iki, beş yüz altmış sekiz, beş yüz altmış üç, beş yüz altmış
yedi, beş yüz beş, beş yüz bir, beş yüz doksan, beş yüz doksan altı,
beş yüz doksan beş, beş yüz doksan bir, beş yüz doksan dokuz, beş
yüz doksan dört, beş yüz doksan iki, beş yüz doksan sekiz, beş yüz
doksan üç, beş yüz doksan yedi, beş yüz dokuz, beş yüz dört, beş
yüz elli, beş yüz elli altı, beş yüz elli beş, beş yüz elli bir, beş yüz
elli dokuz, beş yüz elli dört, beş yüz elli iki, beş yüz elli sekiz, beş
yüz elli üç, beş yüz elli yedi, beş yüz iki, beş yüz kırk, beş yüz kırk
altı, beş yüz kırk beş, beş yüz kırk bir, beş yüz kırk dokuz, beş yüz
kırk dört, beş yüz kırk iki, beş yüz kırk sekiz, beş yüz kırk üç, beş
yüz kırk yedi, beş yüz on, beş yüz on altı, beş yüz on beş, beş yüz
on bir, beş yüz on dokuz, beş yüz on dört, beş yüz on iki, beş yüz
on sekiz, beş yüz on üç, beş yüz on yedi, beş yüz otuz, beş yüz otuz
altı, beş yüz otuz beş, beş yüz otuz bir, beş yüz otuz dokuz, beş yüz



otuz dört, beş yüz otuz iki, beş yüz otuz sekiz, beş yüz otuz üç, beş
yüz otuz yedi, beş yüz sekiz, beş yüz seksen, beş yüz seksen altı,
beş yüz seksen beş, beş yüz seksen bir, beş yüz seksen dokuz, beş
yüz seksen dört, beş yüz seksen iki, beş yüz seksen sekiz, beş yüz
seksen üç, beş yüz seksen yedi, beş yüz üç, beş yüz yedi, beş yüz
yetmiş, beş yüz yetmiş altı, beş yüz yetmiş beş, beş yüz yetmiş bir,
beş yüz yetmiş dokuz, beş yüz yetmiş dört, beş yüz yetmiş iki, beş
yüz yetmiş sekiz, beş yüz yetmiş üç, beş yüz yetmiş yedi, beş yüz
yirmi beş yüz yirmi altı, beş yüz yirmi beş, beş yüz yirmi bir, beş
yüz yirmi dokuz, beş yüz yirmi dört, beş yüz yirmi iki, beş yüz yirmi
sekiz, beş yüz yirmi üç, beş yüz yirmi yedi, bin, bir, doksan, doksan
altı, doksan beş, doksan bir, doksan dokuz, doksan dört, doksan iki,
doksan sekiz, doksan üç, doksan yedi, dokuz, dokuz yüz, dokuz yüz
altı, dokuz yüz altmış, dokuz yüz altmış altı, dokuz yüz altmış beş,
dokuz yüz altmış bir, dokuz yüz altmış dokuz, dokuz yüz altmış
dört, dokuz yüz altmış iki, dokuz yüz altmış sekiz, dokuz yüz altmış
üç, dokuz yüz altmış yedi, dokuz yüz beş, dokuz yüz bir, dokuz yüz
doksan, dokuz yüz doksan altı, dokuz yüz doksan beş, dokuz yüz
doksan bir, dokuz yüz doksan dokuz, dokuz yüz doksan dört, dokuz
yüz doksan iki, dokuz yüz doksan sekiz, dokuz yüz doksan üç, dokuz
yüz doksan yedi, dokuz yüz dokuz, dokuz yüz dört, dokuz yüz elli,
dokuz yüz elli altı, dokuz yüz elli beş, dokuz yüz elli bir, dokuz yüz
elli dokuz, dokuz yüz elli dört, dokuz yüz elli iki, dokuz yüz elli sekiz,
dokuz yüz elli üç, dokuz yüz elli yedi, dokuz yüz iki, dokuz yüz kırk,
dokuz yüz kırk altı, dokuz yüz kırk beş, dokuz yüz kırk bir, dokuz
yüz kırk dokuz, dokuz yüz kırk dört, dokuz yüz kırk iki, dokuz yüz
kırk sekiz, dokuz yüz kırk üç, dokuz yüz kırk yedi, dokuz yüz on,
dokuz yüz on altı, dokuz yüz on beş, dokuz yüz on bir, dokuz yüz
on dokuz, dokuz yüz on dört, dokuz yüz on iki, dokuz yüz on sekiz,
dokuz yüz on üç, dokuz yüz on yedi, dokuz yüz otuz, dokuz yüz otuz
altı, dokuz yüz otuz beş, dokuz yüz otuz bir, dokuz yüz otuz dokuz,
dokuz yüz otuz dört, dokuz yüz otuz iki, dokuz yüz otuz sekiz, dokuz
yüz otuz üç, dokuz yüz otuz yedi, dokuz yüz sekiz, dokuz yüz seksen,
dokuz yüz seksen altı, dokuz yüz seksen beş, dokuz yüz seksen bir,
dokuz yüz seksen dokuz, dokuz yüz seksen dört, dokuz yüz seksen
iki, dokuz yüz seksen sekiz, dokuz yüz seksen üç, dokuz yüz seksen



yedi, dokuz yüz üç, dokuz yüz yedi, dokuz yüz yetmiş, dokuz yüz
yetmiş altı, dokuz yüz yetmiş beş, dokuz yüz yetmiş bir, dokuz yüz
yetmiş dokuz, dokuz yüz yetmiş dört, dokuz yüz yetmiş iki, dokuz
yüz yetmiş sekiz, dokuz yüz yetmiş üç, dokuz yüz yetmiş yedi, dokuz
yüz yirmi dokuz yüz yirmi altı, dokuz yüz yirmi beş, dokuz yüz yirmi
bir, dokuz yüz yirmi dokuz, dokuz yüz yirmi dört, dokuz yüz yirmi
iki, dokuz yüz yirmi sekiz, dokuz yüz yirmi üç, dokuz yüz yirmi yedi,
dört, dört yüz, dört yüz altı, dört yüz altmış, dört yüz altmış altı,
dört yüz altmış beş, dört yüz altmış bir, dört yüz altmış dokuz, dört
yüz altmış dört, dört yüz altmış iki, dört yüz altmış sekiz, dört yüz
altmış üç, dört yüz altmış yedi, dört yüz beş, dört yüz bir, dört yüz
doksan, dört yüz doksan altı, dört yüz doksan beş, dört yüz doksan
bir, dört yüz doksan dokuz, dört yüz doksan dört, dört yüz doksan
iki, dört yüz doksan sekiz, dört yüz doksan üç, dört yüz doksan yedi,
dört yüz dokuz, dört yüz dört, dört yüz elli, dört yüz elli altı, dört
yüz elli beş, dört yüz elli bir, dört yüz elli dokuz, dört yüz elli dört,
dört yüz elli iki, dört yüz elli sekiz, dört yüz elli üç, dört yüz elli yedi,
dört yüz iki, dört yüz kırk, dört yüz kırk altı, dört yüz kırk beş, dört
yüz kırk bir, dört yüz kırk dokuz, dört yüz kırk dört, dört yüz kırk
iki, dört yüz kırk sekiz, dört yüz kırk üç, dört yüz kırk yedi, dört
yüz on, dört yüz on altı, dört yüz on beş, dört yüz on bir, dört yüz
on dokuz, dört yüz on dört, dört yüz on iki, dört yüz on sekiz, dört
yüz on üç, dört yüz on yedi, dört yüz otuz, dört yüz otuz altı, dört
yüz otuz beş, dört yüz otuz bir, dört yüz otuz dokuz, dört yüz otuz
dört, dört yüz otuz iki, dört yüz otuz sekiz, dört yüz otuz üç, dört
yüz otuz yedi, dört yüz sekiz, dört yüz seksen, dört yüz seksen altı,
dört yüz seksen beş, dört yüz seksen bir, dört yüz seksen dokuz, dört
yüz seksen dört, dört yüz seksen iki, dört yüz seksen sekiz, dört yüz
seksen üç, dört yüz seksen yedi, dört yüz üç, dört yüz yedi, dört yüz
yetmiş, dört yüz yetmiş altı, dört yüz yetmiş beş, dört yüz yetmiş
bir, dört yüz yetmiş dokuz, dört yüz yetmiş dört, dört yüz yetmiş
iki, dört yüz yetmiş sekiz, dört yüz yetmiş üç, dört yüz yetmiş yedi,
dört yüz yirmi dört yüz yirmi altı, dört yüz yirmi beş, dört yüz yirmi
bir, dört yüz yirmi dokuz, dört yüz yirmi dört, dört yüz yirmi iki,
dört yüz yirmi sekiz, dört yüz yirmi üç, dört yüz yirmi yedi, elli, elli
altı, elli beş, elli bir, elli dokuz, elli dört, elli iki, elli sekiz, elli üç,



elli yedi, iki, iki yüz, iki yüz altı, iki yüz altmış, iki yüz altmış altı,
iki yüz altmış beş, iki yüz altmış bir, iki yüz altmış dokuz, iki yüz
altmış dört, iki yüz altmış iki, iki yüz altmış sekiz, iki yüz altmış üç,
iki yüz altmış yedi, iki yüz beş, iki yüz bir, iki yüz doksan, iki yüz
doksan altı, iki yüz doksan beş, iki yüz doksan bir, iki yüz doksan
dokuz, iki yüz doksan dört, iki yüz doksan iki, iki yüz doksan sekiz,
iki yüz doksan üç, iki yüz doksan yedi, iki yüz dokuz, iki yüz dört,
iki yüz elli, iki yüz elli altı, iki yüz elli beş, iki yüz elli bir, iki yüz
elli dokuz, iki yüz elli dört, iki yüz elli iki, iki yüz elli sekiz, iki yüz
elli üç, iki yüz elli yedi, iki yüz iki, iki yüz kırk, iki yüz kırk altı, iki
yüz kırk beş, iki yüz kırk bir, iki yüz kırk dokuz, iki yüz kırk dört,
iki yüz kırk iki, iki yüz kırk sekiz, iki yüz kırk üç, iki yüz kırk yedi,
iki yüz on, iki yüz on altı, iki yüz on beş, iki yüz on bir, iki yüz on
dokuz, iki yüz on dört, iki yüz on iki, iki yüz on sekiz, iki yüz on üç,
iki yüz on yedi, iki yüz otuz, iki yüz otuz altı, iki yüz otuz beş, iki
yüz otuz bir, iki yüz otuz dokuz, iki yüz otuz dört, iki yüz otuz iki,
iki yüz otuz sekiz, iki yüz otuz üç, iki yüz otuz yedi, iki yüz sekiz,
iki yüz seksen, iki yüz seksen altı, iki yüz seksen beş, iki yüz seksen
bir, iki yüz seksen dokuz, iki yüz seksen dört, iki yüz seksen iki, iki
yüz seksen sekiz, iki yüz seksen üç, iki yüz seksen yedi, iki yüz üç,
iki yüz yedi, iki yüz yetmiş, iki yüz yetmiş altı, iki yüz yetmiş beş,
iki yüz yetmiş bir, iki yüz yetmiş dokuz, iki yüz yetmiş dört, iki yüz
yetmiş iki, iki yüz yetmiş sekiz, iki yüz yetmiş üç, iki yüz yetmiş
yedi, iki yüz yirmi iki yüz yirmi altı, iki yüz yirmi beş, iki yüz yirmi
bir, iki yüz yirmi dokuz, iki yüz yirmi dört, iki yüz yirmi iki, iki yüz
yirmi sekiz, iki yüz yirmi üç, iki yüz yirmi yedi, kırk, kırk altı, kırk
beş, kırk bir, kırk dokuz, kırk dört, kırk iki, kırk sekiz, kırk üç, kırk
yedi, on, on altı, on beş, on bir, on dokuz, on dört, on iki, on sekiz,
on üç, on yedi, otuz, otuz altı, otuz beş, otuz bir, otuz dokuz, otuz
dört, otuz iki, otuz sekiz, otuz üç, otuz yedi, sekiz, sekiz yüz, sekiz
yüz altı, sekiz yüz altmış, sekiz yüz altmış altı, sekiz yüz altmış beş,
sekiz yüz altmış bir, sekiz yüz altmış dokuz, sekiz yüz altmış dört,
sekiz yüz altmış iki, sekiz yüz altmış sekiz, sekiz yüz altmış üç, sekiz
yüz altmış yedi, sekiz yüz beş, sekiz yüz bir, sekiz yüz doksan, sekiz
yüz doksan altı, sekiz yüz doksan beş, sekiz yüz doksan bir, sekiz yüz
doksan dokuz, sekiz yüz doksan dört, sekiz yüz doksan iki, sekiz yüz



doksan sekiz, sekiz yüz doksan üç, sekiz yüz doksan yedi, sekiz yüz
dokuz, sekiz yüz dört, sekiz yüz elli, sekiz yüz elli altı, sekiz yüz elli
beş, sekiz yüz elli bir, sekiz yüz elli dokuz, sekiz yüz elli dört, sekiz
yüz elli iki, sekiz yüz elli sekiz, sekiz yüz elli üç, sekiz yüz elli yedi,
sekiz yüz iki, sekiz yüz kırk, sekiz yüz kırk altı, sekiz yüz kırk beş,
sekiz yüz kırk bir, sekiz yüz kırk dokuz, sekiz yüz kırk dört, sekiz
yüz kırk iki, sekiz yüz kırk sekiz, sekiz yüz kırk üç, sekiz yüz kırk
yedi, sekiz yüz on, sekiz yüz on altı, sekiz yüz on beş, sekiz yüz on
bir, sekiz yüz on dokuz, sekiz yüz on dört, sekiz yüz on iki, sekiz yüz
on sekiz, sekiz yüz on üç, sekiz yüz on yedi, sekiz yüz otuz, sekiz yüz
otuz altı, sekiz yüz otuz beş, sekiz yüz otuz bir, sekiz yüz otuz dokuz,
sekiz yüz otuz dört, sekiz yüz otuz iki, sekiz yüz otuz sekiz, sekiz yüz
otuz üç, sekiz yüz otuz yedi, sekiz yüz sekiz, sekiz yüz seksen, sekiz
yüz seksen altı, sekiz yüz seksen beş, sekiz yüz seksen bir, sekiz yüz
seksen dokuz, sekiz yüz seksen dört, sekiz yüz seksen iki, sekiz yüz
seksen sekiz, sekiz yüz seksen üç, sekiz yüz seksen yedi, sekiz yüz
üç, sekiz yüz yedi, sekiz yüz yetmiş, sekiz yüz yetmiş altı, sekiz yüz
yetmiş beş, sekiz yüz yetmiş bir, sekiz yüz yetmiş dokuz, sekiz yüz
yetmiş dört, sekiz yüz yetmiş iki, sekiz yüz yetmiş sekiz, sekiz yüz
yetmiş üç, sekiz yüz yetmiş yedi, sekiz yüz yirmi sekiz yüz yirmi altı,
sekiz yüz yirmi beş, sekiz yüz yirmi bir, sekiz yüz yirmi dokuz, sekiz
yüz yirmi dört, sekiz yüz yirmi iki, sekiz yüz yirmi sekiz, sekiz yüz
yirmi üç, sekiz yüz yirmi yedi, seksen, seksen altı, seksen beş, seksen
bir, seksen dokuz, seksen dört, seksen iki, seksen sekiz, seksen üç,
seksen yedi, üç, üç yüz, üç yüz altı, üç yüz altmış, üç yüz altmış altı,
üç yüz altmış beş, üç yüz altmış bir, üç yüz altmış dokuz, üç yüz
altmış dört, üç yüz altmış iki, üç yüz altmış sekiz, üç yüz altmış üç,
üç yüz altmış yedi, üç yüz beş, üç yüz bir, üç yüz doksan, üç yüz
doksan altı, üç yüz doksan beş, üç yüz doksan bir, üç yüz doksan
dokuz, üç yüz doksan dört, üç yüz doksan iki, üç yüz doksan sekiz,
üç yüz doksan üç, üç yüz doksan yedi, üç yüz dokuz, üç yüz dört,
üç yüz elli, üç yüz elli altı, üç yüz elli beş, üç yüz elli bir, üç yüz
elli dokuz, üç yüz elli dört, üç yüz elli iki, üç yüz elli sekiz, üç yüz
elli üç, üç yüz elli yedi, üç yüz iki, üç yüz kırk, üç yüz kırk altı, üç
yüz kırk beş, üç yüz kırk bir, üç yüz kırk dokuz, üç yüz kırk dört,
üç yüz kırk iki, üç yüz kırk sekiz, üç yüz kırk üç, üç yüz kırk yedi,



üç yüz on, üç yüz on altı, üç yüz on beş, üç yüz on bir, üç yüz on
dokuz, üç yüz on dört, üç yüz on iki, üç yüz on sekiz, üç yüz on üç,
üç yüz on yedi, üç yüz otuz, üç yüz otuz altı, üç yüz otuz beş, üç
yüz otuz bir, üç yüz otuz dokuz, üç yüz otuz dört, üç yüz otuz iki,
üç yüz otuz sekiz, üç yüz otuz üç, üç yüz otuz yedi, üç yüz sekiz, üç
yüz seksen, üç yüz seksen altı, üç yüz seksen beş, üç yüz seksen bir,
üç yüz seksen dokuz, üç yüz seksen dört, üç yüz seksen iki, üç yüz
seksen sekiz, üç yüz seksen üç, üç yüz seksen yedi, üç yüz üç, üç yüz
yedi, üç yüz yetmiş, üç yüz yetmiş altı, üç yüz yetmiş beş, üç yüz
yetmiş bir, üç yüz yetmiş dokuz, üç yüz yetmiş dört, üç yüz yetmiş
iki, üç yüz yetmiş sekiz, üç yüz yetmiş üç, üç yüz yetmiş yedi, üç yüz
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