KARE BULMACA, SATRANÇ VE BRİÇ PROBLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
(Hüsnü KALE)
1-Hepside armağanlı olup armağanlar (Oda yayınlarından bir kitap) gönderilir veya bizzat Oda'dan alınabilir,
(telefonla bana sitem etmeyiniz).
2-Bültenin yayınlacağı tarih maalesef sayfalara gelecek yazıların gecikmesi yüzünden belli olamamaktadır.
Kendi adına söylemem gerekirse cevaplarını en geç 31 Mayıs 2001 tarihine kadar göndermenizi rica ederim.
3-Dizgide hatalar oluyor. Tereddütlerinizi gidermek için bana yazar veya telefon edebiliriz. Hüsnü KALE Ataç
2.Sokak 64/4 Yenişehir ANKARA Tel:0312-431 93 30-31
4-Bültende başka bulmacalar sorulmasını da istiyorsanız (hangi konuda olursa olsun) gönderiniz. Sizin
hazırladığınız da bu sayfalarda yayınlanabilir. Ancak (ve maalesef bana da olduğu gibi) telif ücreti ödenmez.
4-Bültende başka bulmacalar sorulmasını da istiyorsanız.(hangi konuda olsun) göneriniz. Sizin
hazırladığınız da problemleri çözenlerin oda üyesi olması şart değildir.
6-Bulmacaları hazırlarken yazı.tasnif ve kua çekimi vs. konularında bana yardımcı olan sayın Tarık TUĞAL
ve Sayın Ali GÖK'e teşekkür ederim.
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senetlerin başka bir bankaya iskonto ettirmesi. 7- Eski

SOLDAN SAGA

Yunanlılardan beri kullanılan para cinsi... Gomorra ve di
1- Alt köşede fotoğrafı görülen ve 1965'te Nobel Fizik

ğer şehirlerle birlikte M Ö 19 yy da yok edilen; Lut gölü

Ödülünü diğer meslektaşlarıyla paylaşan;ışının elektron

nün güneyindeki Kenan şehri. 8- Tostoy'un "Savaş ve

lar ve pozitronlar arasındaki etkileşimi açıklayan ünlü

Barış"adlı romanında Kont Rostov'un servetini kaybettiği

ABD' li kendi soyadını taşıyan diyagramları geliştiren bil

iskambil kağıtlarıyla oynanan en eski kumar oyunlarından

gin...Taslak 2- Rusya'da bir nehir... Yat Limanı... Dağ, te

biri... Ege 'de Yunanlılara ait bir ada... Çok ince ve uzun

pe gibi yamaçların alt bölümü... Satrançta bir taş. 3- Bar-

parça. 9- Genişlik... Katışıksız... Roma'yı yaktığı söyle

yum'un kısaltılması... (Esk) Su. Argon 'un kısaltılmış...

nen imparator. 10- Tibet öküzü... "Anton—" ünlü Rus ya

Birbirine bağlanmış tekneden oluşan motorlu veya yel

zarı... Tepkili uçak. 11- Eski Türklerde deniz tanrıçası...

kenli deniz taşıtı. 4- Hacı olmak için Mekke'ye gidenlerin

Bir kıta. 12- (Deniz) Bordadan dışarıya uzatılarak fili-

kafile başkanı... Yüksek bir makamda bulunan birini per

ka.gemi çapası gibi donatımları asmak için kullanılan ge

de arkasından yöneten kişi veya grup. 5- Peygamber...

mi elemanı... Erkeğin belli bir süre karısına yaklaşmama

Milivolt'un kısaltılması... İsrail 'de bir liman şehri..."Salva

sı... Alüminyum'un kısaltılması. 13- Kazaklarda seçimle

dor—",Ünlü ispanyol ressam. 6- İsa'nın tanrılığını redde-

başa gelen reis... Fransiyum'un kısatılması... (Kim.) Bir

rek Hıristiyanlıkta en büyük bir bunalıma yol açan İsken

çözeltiyi derişkliği bilinmeyen diğer bir çözelti üzerine akı

deriyeli papaz... Küçük açıları tam olarak ölçmeye yara

tarak bu çözeltinin bileşimini tanımaya yarayan sayısal

yan aletleri derecelemek için bir yönetim icat eden Porte

değeri bulma işlemi. 14- Artma, büyüme, çoğalma... Yu

kizli matematik astronom (1942-1577)... Arı, katışıksız,

nan mitolojisinde Argonautların komutanı olan ve "Altın

saf. 7- Çözgü veya atkının kumaş yüzeyi üzerinde, ken

Posf'u ele geçirmek üzere sefer düzenleyen kahramanı...

diliğinden bir desen oluşan her tür kumaş... Çaresiz...

Eski Mısır inancında yaratıcı güç. 15- İki hidrojen ve bir

Dünyamızın uydusu... Buyurucu. 8- Duman lekesi... Or

oksijenden meydana gelen maddenin bu halinden birinin

ta Kafkasya'da yaşayan bir halkın konuştuğu, doğu Iran

sıvı haline geçmiş durumu. 16- Endonezya'nın plaka işa

göbeğinden bir dil... Demir'in kısaltılması... Büyüleme. 9-

reti. 17- Eski İskandinav şairlerine verilen ad (kısalt.)... Bir

Almanya'da bir sanayi bölgesi... Kabaca evet... Yunan

renk. 18- Vücutta dolaşan sıvının artması. 19- Vilayet...

abecesinde bir harf. 10- Klor'un kısaltılması... Canlıların

Belirtiler, izler. 20- Altın... Aklama.

sınıflandırılmasını konu edinen bilim dalı. 11- Özgü,mah
sus... Amerika cumhurbaşkanlarından birinin soyadı. 12Wilhelm ön adlı İsveçli şair... Arı, temiz. 13- Dokubilim...
Tantal'ın kısaltılması. 14- Halk edebiyatındaki şiir türlerin
den biri... Çini,emaye işleri yapan usta. 15- Dünyada en
büyük maden rezervine sahip olduğunuz bir maden cev
heri... istek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-En geç dünya satranç şampiyonu olan ABD'li oyun
cu.

2- Yerine getirme... Parazit... Müzikte bir nota. 3-

Kalsiyum'un kısaltılması... Mısır inancında bir tanrıça...
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı. 4- Kemal Ahmet
ön adlı şehircilik profesörü,mimar... Jan Hendrik ön adlı
ünlü Hollandalı astronomi bilgini... Güney Amerika'da bir
başkan. 5- Cankurtaran... Süslemecilikte kullanılan yeşil-pembe renkli bir cins sedef. 6- Radyum'un kısaltılma
sı... Bir bankanın elinde bulundurduğu.vadesi gelmemiş
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SATRANÇ
Beyaz oynar iki hamlede mat eder.
Taşların Konumu:
Beyazlar:Pa3,Şd7,Af3,Af5,Kg2,Vh8(6
Siyahlar:Şe4,Pf4 (2 Taş)

Taş)

Geçen sayı çözümü:
Anahtar hamle Vh7!
Bundan sonra siyahlar ne oynarsa oynasın tek
Hamlede mat olur.
Doğru çözenler:
Caner URAL/ANKARA
Metin KAYA/ANKARA kendilerini tebrik ederiz.
Hazır1ayan:HÜSNÜ KALE

Beyaz oynar iki hamlede mat eder.

BRİÇ
BRİÇ PROBLEMİBatı pik onlusunu çıkar ve
Güney3 sanzatu yapar.
İşte nefis bir problem daha.
Geçen sayıdaki çözünme
cevap veren çıkmamıştır. Hal
buki çözüm basit idi. Güney
bütün metr kağıtlarını çektik
ten sonra Batı veya Doğu skuize gelirdi. Çözüme cevap gel
mediği için teferruatlı olarak
açıklanmasına gerek görülme
miştir.
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