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• ISTiKBAL GÖKLERDEDlR.» K. ATATÚRX

OKUL HAVACILIK 

KOLLARI ΙςίΝ
Tiirkiye Mílii Model Utak 

Sampiyonasi'na tok a z bir za
ndán kaldi. 20-23 Temmuz 1972 
terihleri arasinda kulup ve okul 
havacilik kollari modelcileri An- 
kara'da yarisacaklar. Kuliiplerin 
modelcllori itin hit bir zorluk 
yoktur, tunkii bu modelciler ser- 
best utu$ tekniginin hemen he- 

men zirvcsine crismislerdir. 
Diinyadaki biitiin ycnilikleri giinii 
gununc takip edcrlcr, modelcilik- 
tc en gelismis malzemeleri kul- 
l<mrlar ve bunlara uzun zaman
ou kazandiklari modelcilik tec- 
riibelerini de ekleyince ortaya 
tok iyi utan saglam modeller 
tikar.

Fakat okul havacilik kollari 
modelcileri bu sartlarin torna- 
men d:s'ndadir. Bu modelciler 
tamamen tecrubesiz iken e!le- 
rine yapilmasi ve uturulmast 
gut olan A 2 plenör ya da Wake
field lastikli model malzemeleri 
verilir. Ba$larmda modelcilikten 
anlamiyan bir ögretmen de bu- 
londugu zeman bu modellcrdcn 
netice almak oldukta zordur. 
Sampiycnaya gelen veya daha 
önceden upu$ yapmak isteyen 
modelcilerin modellerinin ge- 
nellikle insaat hatalarindan ve u- 
turma zorlugundan dolayi kml- 
masi onlari oldukta iizmekte ve 
ziyan olan emekleri de onlari mo
delcilikten rogutmaktadir. Ciin- 
ku tecriibesiz modelcilerin bu 
tip modellerle tabsmasi sakin-

calid.r. Bu yuzden okul havacilik 
kollrri modelcilcrinin ilk önce 
bf sit modellerdan basíamasi va 
calismasi zannederiz ki yerindc 
olur.

Havzcilik kollari arasmdaki 
mdsabakalarin basit A l  tipi pla- 
nörler ve coupe d'hiver tipi las- 
tikli modeller arasinda yspilmasi 
bu modelcilerin daha iyi yeti$- 
mesini ve modelcilige tam ola- 
lak egilmelerini saglayaeaktir. 
Bu sokilde teerubo kazanan mo
delcilerin ileri modeller yapma- 
si itin hit bir engel kelmamis- 
tu. Basardarmin dovamim bu 
kor.uda rahatlikla yiiriitebilirler. 
Temennimiz bu konunun ilgililcr 
terafindan ele alinmasidir.
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KULLIP HABERLERi

Mehmet SEKERClOGLU

Butun dúnyaca modelciligin 
iierlcmcsinin en biiyůk sebeplc- 
ri:

a) Modelcilikle ilgill gesitli 
yaym organlarmin bulunmasi.

b) Model kuliiplerinin gali$- 
malaridir.

ilk bolům memleketimizde 
Modelcilik Dergisinin pikrnasi 
ile oldukga gidcrilmis bulun- 
maktadir. ikinci Oněmil kónu o- 
lan kulupler ise henuz tam an- 
lami Ile netice verememiplerdir.

Genelliklc toplu bir palisma- 
yi ve fikir teatisini gcrektircn 
bir ugra$i olan modelcilik ipin 
diger memleketlerdcki kulupler 
onernli pali$malar yapmaktadír- 
lar. Fakat bu memleketlerin en 
ufak kasabasmda bile bir kag 
modelcilik kuliibii vardir. Bizde 
ise tam anlami Ile cali$an T.H.K. 
Túrkkusu Modelcilik Okulu ve 
Istanbul Model Ugak Kuliibu'diir.

Bizim de istegimiz memlekc- 
timizin en ufak yerlesme mer- 
kezinde bile meraklilari biinye- 
sinde toplayan en az bir kulubiin 
Calisma yapmasidir.

Dergimize daha onceki sayila- 
rimizda yaymladigimiz iki můra· 
caat gelmipti. Ankarali ve Izmir- 
li modelcller birer model u- 
gak kulubii agmak pebasinda 
idiler. fakat, bu kulilplerin ku- 
rulmasi ve galipmasi hakkmda 
hip bir haber bizo iletilmedi. Bu 
blzi oldukpa uzdu.

ISTANBUL MODEL
UQAK KULOBO

Memleketimizde modelciligin 
her kolunda galipan ve giin gep- 
tikge ilerleyen bu kulup sene ba- 
Sinda důsundugu bir pok faaliye- 
tini tamamladi.

Apilan plánor ve tel kontrol- 
lu model kurslari tamamladi. iki 
kursta da on iki modelci modcl- 
lerini basari ile bitirdiler.

Plánor kursunun baslangicm- 
dan sonra da modellcrin upurul- 
masma kadar Plánor Takimi kap· 
tam Atilla Tanyú ve Teknik Ko
mite Baskam Ohannes Kalayci- 
yan’m iki kursta da yaptiklan 
palismalar ve harcadiklari gay- 
rctler saygi ile belirtilmeye de
ger.

Kuliip uyelerinden be$ kisi 
22 · 26 mart tarihleri arasmda 
Ankara'da Turkkusu'nda apilan 
Model Upak Milli Hakem Kursu'- 
r.a katildi. Nejat Fer. Mehmet $e- 
kercioglu. Faruk Altintabak. Fa- 
ruk Kurt. Halůk inanp Model 
Upak Milli Hakem sertifikasi al 
maya hak kazandilar.

T.H.K. Model Upak Talimatna- 
mesine göre kuliip ipi elemeleri 
vc scrtiflka upuplari 16.4.1972 
Fazar giinii Qatalcada guzel 
bir havada yapildi. Ycdi model- 
cinin múracaat ettigi upuplar 
saat 16'ya kadar devam etti, fa
kat bir modelcinin modelinl 
kaybetmesi yuzunden 6 ki$l ile

bitti. Miisabaka sonunda bes 
modelci sertifika almaka hak ka- 
zandi ve asaflidaki öp ki$l dere- 
celerl paylaptilar.

1 ) Aykut Suavi
2) Atila Tanyö
3) Fuat Korkmaz.

BOtön i.M.U.K.nön uyelerinln 
yakindan tamdigt Fuat Korkmaz'· 
in yasmdan ve fiziginden tahmin 
edilemiyecek bir sekilde arka 
arkaya uguplar yapmasi ve aya- 
gindan raliatsiz oimasina rag
men dag. tepe dolaparak model 
aramasi modelciligin yapla ilgi- 
si olmadigim ispat etmi$ oldu. 
Genp modelcilerin bu kiymetll 
modelciyi kendilerine örnek al- 
malanm dileriz.

Istanbul Model Upak Kliibii 
Planör Birincisi Aykut Suavi 
modeli ile

Ayrica kulup hazirlattigi ro
zet. pikartma ve flamalari ku- 
lup uyelerine dagitmaktadir.

Diger taraftan bu kulup okul- 
larda kurslar aparak genplere ha- 

(Dcvarm sayfa 8 de)
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TEL KONTROLDA lN$AAT §EKlLLERÍ VE 
MODELiN BÖLOMLERiNiN YAPILARI

Modellorin insaatlarmda her 
simfin belli bir in$aat ve monte 
sekli vardir. Istenilen sekilde 
yapilan modollerden saglamlik 
ve ugus bakimmdan iki bir no
tice alinablllr. Bu yazida tel kont
rol modellerin yapilari gesitll 
pargalari ve modelin bolumlerl 
etrafli olarak anlatilacaktir. Bu 
anlatilan sekiller genel olacaktir. 
Muhakkak ki her plánda bu Insa- 
at sekilleri dcgi$ebilir.

GÖVDE ÍNSAATI

Butun modeller yapilmadan 
once plán dikkatli sekilde Ince- 
lenmeli ve okunmalidir. Daha 
sonra modelin kontraplak ve bal
sa bölmeleri. sinlrlerl. kanat 
ana serenleri dumon pargalari. 
motor yataklari ve diger parga- 
lar kesilir. Zimparalamr ve hazír 
$ekle getirilir. BOtún pargalar ha- 
zirlandiktan sonra modelin mon- 
tesine gegilebilir.

a) Genellikle tel kontrol mo
dellerin bir gořju profil $cklinde- 
dir. Kanat. góvde levha balsa- 
dan kesilir. burun kismma buyOk 
motor kullsmldigi zaman yanla- 
ra kontraplåk dubleler yapisti- 
rilir. Bu sekilde saglamlik elde

Bekil: 1

edilmis olur. Bázi profil model- 
Icrin kanatlari in$aat $eklinde do 
yapilabilir. Bekil 1 .

b) Diger bir sekilde góvde ku
tu seklinde yapilir. Bu tip mo- 
dollerde ana omurgaya (keel) Ιϋ· 
zum yoktur. Govdenin yan kap· 
lamalari ve alt ústlori kesilir. 
Kosilen bölmeler ónce bir góv
de yamna ycrlerine yapi$tirilir. 
Daha sonra óbiir yanda yapi$tiri· 
lir. modelin bu sekilde yanlari 
olduktan sonra motor yataklari. 
depo. diimen levyosi modele yer- 
lostirilir. Diimen kumanda gubu- 
gu da takilir. Alt vo ustler de 
kaplanarak góvde gikarilir. DO· 
menler vo kanat da kaplandik- 
tan sonra yerlerine yapi$tirilir· 
lar. Bekil 2.

Bekil: 2

c) Yuvarlak gövdeli modelle
rin birgoklarinda dikey veya ya- 
tay ana omurga (keel) vardir. 
Model pláni ězerinden ónce 
yansi in$a edilir. Kuruduktan 
sonra góvde yansi tezgáhtan 
kaldmlip diger yanm bölmeler 
elde yopistirilir. Bekil 4. Yuvar
lak gövdeli modellerin kaplama· 
lan ise serit halinde kesilen u- 
zun balsa seritlerlc Bekli 4. de 
gösterilen sekilde yapilir.

Bekil: 3

d) Bazi modellerin in$asmda 
blok balsa da kullanilir. Bölmelc- 
rin Ostune yerlestirilen blok- 
lar duzgun sekilde bigakla yon· 
tularak kaba sekilde gövdc gika- 
rilir. daha sonra da zimparalamp 
osil sekline getirilir.

Sekil: 4

INlS TAKIMLARI

En gok kullanilan sckil gclik 
tel seklinde olamdir. Hafif ve u- 
fak modellerde 1.5 mm bOyOk 
modellerde 2.5 mm gapli gelik 
teller kullanilir.

Bu sokil sagiam yapildigi za
man modelin iniste fazla esne- 
memesinl saglayacak ve perva-



ne kirma ihtimalini azaltacak- 
tir.

inis takimlari govdcdc olan 
modellerdc gclik teller kontra- 
plák bölmeye saťjlam bir Iplik- 
l>‘ dikillr ve beyaz tutkalla zamk- 
lamr. Diger bir $ekilde ise ini$ 
takimlari telle baglamr. Once 
ini? takimi yeri kontraplåk M i
mede gizilir. ince matkap ile de- 
likleri agilir. yumugak bir tel ile 
•nl? takimi gövdeye baglamr. §c- 
kil 5. ini? takimlari kanatlarda

M O D E L C i L i K T E  U Z A K T A N  
K U M A N D A  S i S T E M L E R I

Gegen sayímizda bir verlci goldevre tam boy vcrilmistir. De- 
asi vermistik. Bu sayirnizdallikler 1 mm olarak delinir. Sin- 

yapili$i anlatilmaktadir. lysí butonu Ile agilip kapanma

Bekil: 5

olan modellerdo planda göste· 
rilen yere göre kontraplåk M i
me kesilir. Ínis takimi teli kont
raplåk Mlmcyc dikildikten son- 
ra bu parga yerlne yapi$tirilir

Bekli: 1

Basit bir devrenin yapilisi ile I anahtarinin yerleri kesilir. ve a- 
i$e baslamr. Bekil 1 de basit / gilir.

$ckil: 6

Bu sekilden sonra kanat kaple- 
nabilir. $ekil 6.

Modellerde kig dayanagi veya 
arka ini? takimi genellikle δη i- 
nis takimlarmda oldu$u gibi 1.5 
mm gelifc telden hazirlamr. 3

mm kontraplåk pargaya Iplikle 
baglamp zamklanir. bu parga da 
bölmeler arasindaki yerlne ya- 
piStirilir. Ugúncú tekerlek mode- 
l:n bumunda oldu§u zaman bu

Bekil: 7
iris takimi burun kontraplá$ma 
veya motor kizaklarma ba§lamr. 

(Sekil: 7).
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(Bastarafi sayfa 5 de)Pil kabl ve donamm igin gc- 
rekll malzeme temin edilince 1 
mm aluminyumdan kasa imalinc

pik antcn olmalidir. Fiber vcya 
0.80 emaye tcllc 8 tur primer ve 
0.60 emaye telle 22 tur sekon· KULLIP HABERLERÍ

vacilik a?kmi a$ilamaya qali$- 
maktadir. Atatiirk Kiz Lisesi ndo 
Ohannes Kalayciyan. Aykut Sua- 
vi ve Faruk Kurt'un yönetti$i bir 
plånör kursu agildi.

v e  U G  i

Daha birqok qali$malar yapa- 
cak olan bu kuliibe úye olmak 
ve bilgi almak ya da faallyetle- 
r.ni yakindan görmek isteyen bu· 
tun meraklilar Qar$amba aksam· 
lori saat f7 ·  23 arasmad kulubiin 
Låleli'de T.H.K. apartmanlarinda 
bulunan lokallni zlyaret edebi- 
lirler.

bobini 0.90 mm 
tecrit edilip to-

LI bobini 8 mm gapinda 
emaye telle 15 tur anten giki$i 
igin 3. turda ug gikarilip C 5 e 
irtibatlanir. $ekil 3 de montaj i- 
gin gerokli detaylar verilmlstir.

Gelecek sayimizda alici sema·

si vc monte ?ekilleri vcrilecek-

o*· k J ó  rV
Γ  θ ) » '  C  / φ .

Γ .
R6 c HuiTAi. [*] !

i
f'*V*L eurettv Ai/f

6 tu*



M O D E L 'M O TO R L E R l : ^
VE KUVVET KAYNAKLARI

Ohannes KALAYCIYAN

Iki zamanli ve igten patlarli 
motorlarm (glow veya dlzel) her 
zaman kusursuz gahsmasi ve bi- 
ze uzun zaman bizmet edebilme- 
leri igin onlan dogru ve uygun 
usullcrlc kullanmanin pratik yön- 
lorini gözden gegirelim.

1 —  Motörlerln model veya 
tecrube sehpasina monte edil· 
mclcri.

2 —  Yardimci donammin ya- 
pilmasi. depo, elektrik, yakit vs.

ten $ekil 14 veya aluminyum- 
dan motor yataklarma $ekil 14 
a ve b de oldugu gibi baglamr.

3 —  Kolay gali$tirma ve ayar.

4 —  Bakim ve onarim.

1 —  MotOrlerin modellere ve
ya tecriibe sehpasina monte e- 
dilmeleri :

k m A / T fM

Sekl!: 13 /  * s 's  m/
Model motörleri genellikle Se- ’ 

kil 13'de oldugu gibi. yatak tes-
bit kulaklari ile model veya ga-

Sekli: 14 aliStirma sehpasina baglamr.

Krank mllinin merkezi ile bag· 
lanti kulaklarinm alt yuzeyleri 
aym seviyede imal edilir. ingi- 
lizcede (Lug · mounting) donen 
bu baglam$ta motor sert agag-

Gonel kaide olarek baglanti yu- 
zeylerinin tam yatay ve .duz ol- 
malari icabeder. (Sekil 15) ayrica 
motorim sarsmtisiz ve modelin 
gakihslarma dayanacak kadar 
saglam olmasi gerekir. Umuml-

Mtltali »ym 4e{rult«4«

Sekil: 15

yetle 1.5-2,5 motörlere 10 mm 
X  8 mm gurgeo gubuk kiligla- 
ma konmak $artiyle kafidir. Se
kil 16 da giirgen motor yatakla- 
rinm modele baglantisim göriiyo- 
ruz. Baglanti malzemcsi olarak 
Sekil 17 de göröldugu gibi yu- 
varlak bas. silindirik bas. alti ko
se bas vidalar kullanabiliriz. 
Konik hav?a ba$lt vidalar veya 
agag vidalar kullanmak yanli$ ve 
zararlidir. Kati surette bu vida· 
larla motor baglanmamalidir.

Somunlarin takili$i :

Sekil 18 de oldugu gibi piring 
bir levha pargasma somunlar le- 
himlenir ve somunlari tasiyan 
bu piring levha da kiiguk a§ag 
vidalari ile tutturulur. Gok kulla- 
rnsli bir sistemdir. Motör oda- 
ciklan (Engine compartiment) 
yani modele motörun takildigi 
yer dar ve zor ula$ilan bir yer 
ise bu sistem tavsiye edilir. Ay
rica vidalarm saplamp somun 
tutturma ile de (Sekil 19) motör 
oturtulur. Motöru tutturacak vi
dalar alttan sikilir. Her iki vida- 
nin yariklari bir madeni gubuk 
ile lehimlenerek birlestirillr. Ost 
serbest uglara motöru monte e- 
dilip somunlari sikilir. Umumi- 
yetle bu gesit montajda galisma

—  9  —



oninda titre?imden gev$emo ol· tikacak $ekilde siki siki 
mamasi Icin gift somun kullam- lur.

lir ve alt somun once Sikilir. da- 
ha sonra úst somun alt somunu

Motörlerin bir kismi $ekil 20 
do göruldö§u g*bi ki$ ayna sis- 
temi (Radial mounting) Ile otur-

Ker tkl *14« plrloc rty»  

dcrair bir {ubukU lehlmll

$ekil: 19

tulabilir. (Cox. Tostor. Wen mac 
vs.) bu motörlerin arka baglanti 
ccliklcri kontrapiak ana bolmeye 
tam olarak intibak ettirilíp so- 
munlar arkada prinp bir lovha-

Whimll tomun

Sekil: 20
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yc iehimlenir voya agaca sapla· 
nabílen somunlar kullamlip bčl- 
menin (Sekil 21) arkasina sapla· 
nir ve disardan vida ile sikilir.

>
X o n tu p lik  Mime

Af*«» M pU nablltn tomun

Sekli: 21

Sekil 21 a da ise bölmenin arka 
tarafindan genis pullar Ozerlne 
oturtulmus vidalar ikiser ikiser 
tepelerinden lehlmlenmi$ gu- 
bukla bitistirilir vø vidalarm ser- 
best uglari ön tarafa gikar motör 
de bunlar özerine takilip distan 
somunlar sikilir.

LchimM «abakla bt'l» « U  

*»blt eldalar

Sekil: 21 a

Motörlerin modolo montajm- 
da dikkat odilecek en möhim hu-

suslardan biri de. galisma anmda 
motöriin sogumasi igln havalan- 
oirilmasim temin etmektir. Et· 
rafi fazla kapali hava cereyam- 
nm rahatga motör etrafindan a- 
kip gitmeslne mani olacak scki!· 
de monte edilmls olan motörler 
zor galisir. gabuk isimr ve boiju- 
lur (Sekil: 22).

Yardimci donammlar :

1 —  Kizdirma bujili motörlc- 
rin galistirma anmda bujilerini. 
1,5 voltluk pil ile isitmak gerek- 
lidir. Sokil 23 de muhtclif buji 
masalari görmekteyiz. 1.5 volt
luk pilden alman akimm bir ucu 
motör gövdesine di(jcr ucu buji 
tepesine baølanir. Icabmda kö- 
gök krokodil-timsah fislerle de

Sekli: 23

ceryan vermek mömkön olur 
Pillerin uzun ömörlu olmasi igin 
birkag pil’i paralel ba§lamakta

Sekil: 24

layda vardir. Qalistirma anmda 
da bol elektrik akimi eldo edi- 
lir ($ekil: 24). ?ekil 25'to para
lel ba$li pilleri görmekteyiz. 1.5 
voltluk pil yerinc. tekrar doldu-

Sekil: 25

rulmasi igin 2 voltluk aku de kul· 
ianmak mömköndör. Yalmz bu 
takdirde 1.5 voltluk bujllerde faz- 
laligi gidermek igm uzun bir kab- 

(Devami sayfa 20 de)

—  11



Istanbul Serbest ϋςιι$ $ampiyonasi

Istanbul Model Ugak Scrbcst 
'Jgu$ Miisabakalan 28.5.1972 
>azar giinii Qatalca sahasinda 
apildi. T.H.K. Istanbul subesi- 

;in tertipledigi bu miisabakamn 
Yeyecam uzun zamandan beri 
-levam etmekteydi. Sabah saat 
}.30'da baplayan miisabaka plå- 
iör. lastikli ve motorlu olmak 
j 2cre iip sinifta yapildi.

Lastiklide Hiir Kenatlar Hava· 
?il«k Kuliibuniin modelcilcri Is· 
‘.snbul Model Upak Kuliibiiniin 
modelcisinin modoli kirilmasi 
lizerine tur atladiiar vo Istanbul 
Lastikli (Wakefield) takimi a?a- 
Ijidr.ki gekilde cikmis oldu:

1) Röne Koen.

2) Nese Yalpinkaya,

3) Sabahattin Erbesler.

Ayrica I.M.U.K.den Ohanncs 
Kalayciyan da motorluda ugus 
yaparak tek basina tur atladi.

PI ii nör miisabakalan ise ge· 
kigmoli gegti. Kuliip takimlan $u 
sekilde idi.

Istanbul Model Ugak Kuliibii:

1) Aykut Suavi.

2) Atilla Tanyu,

3) Fuat Korkmaz (Miisabaka· 
ya rahatsizligi yiiziinden ge!e- 
medi modellerini Arman Maz· 
man ugurdu.)

Hiir Kanatlilar Havacilik Ku- 
Kibú:

1) Semsettin Kardes.

2) Garabet Kocaoglu,

3) Sabahattin Erbesler. 

Modelciler yediper ugu$ yap-
tilsr ve pu r.eticeler alinarak plä- 
rördo Istanbul takimi belli ol
eu.

1) Atilla Tanyii (I.M.U.K.)

2) Semsettin Kardes (H.K.H. 
K.).

3) Fuat Korkmaz (i.M.U.K.)

Sampiyonada kirilan modelini 
tamir eden bir miisabik.

Ayrica yapilmip olan okullar 
arasi elemede Qckmcce Lisc- 
si'nden iki, Ataturk Kiz Lisesi’n- 
den bir kipi Istanbul Okullar 
Plänör Takimi’ni meydana getlr· 
dl. Istanbullu modelcilere Tiirki· 
yo Sampiyonasi'nda baparilar di- 
leriz.

MODELClLlKTE
KULLANILAN

YAPIJTIRICILAR
Modelciligin biitiin kollarinda 

akhmiza gelen biitun yapistirici- 
lar kullanilir. fakat hepsinin ayri 
kullamlma yerleri vardir.

1) Seliilozik zamk: Butun 
diinyada modelcilikte en gok kul· 
lamlan yapiptiricidir. Hafif olma- 
si. gabuk kurumasi. ve kuruduk- 
tan sonra elastiki kalmayip zim- 
paralanmasi gibi faydali özellik- 
lerl vardir.Bu ge$it zamk daha 
gok balsa |le galisildiýi zaman 
kullanilir ve balsanm gözenekle- 
r-nden igerisine ipleyerek ku· 
rudu§u igin yapigtirilan pargalar 
birbirlerini oldukga iyi tutarlar. 
Modelcilikte hemen her yerde 
rahatlikla kullanilabllir.

2) Beyaz tutkal: Bildigimiz 
beyaz marangoz tutkahdir. igin- 
de su bulunduøu igin geg kurur 
ve dikkatli kullanilmadigi zaman 
yapiptmlan pargalari cgriltcbilir.

• kullanirken bu konuya d.'kkat et· 
meli az tutkal kullamp pargalari 

I kuruyuncaya kadar iyicc sikma- 
I lidir. Iyi bir yapiptiricidir. A(jir 
' olducju igin gcnclliklc motorlu 
, modellerln bölme ve slnlrlerinin 
yapiptirilmasinda kullanilir. En 
kötu tarafi kuruduktan sonra e- 
lastik kalip zimparalanmamasi· 
dir. bu yuzden iki parga bu tut
kal ile yapi$tirildiktan sonra ta· 
son tutkallarin islak bir bczlo si- 
linmesi veya unutulupta kuru · 
mup olan kisimlarm bir jilet Ile 
temizlenmesi yerinde olur.

(Dcvami Sayfa ) de)



T E K N E  M O D E L C iL iČ i

KISIM II

YUVARLAK GÖVDELi TEKNELER

Gcnellikle hakiki tip tekne- 
Icrin gövdeleri yuvarlaktir. Yani 
tekne kes it in c  bakacak olursak. 
guverteden gövde tabanmi bir- 
le?tiren yanlar, giivertedon di· 
key olarak ba$layarak tabana 
dogru tatli egriler halinde ya- 
tay olarak tabamn ortasmda 
blrlegir ($ekil 1 dc tiplk blr yu- 
varlck gövdeli teknenin kesitini 
göruyorsunuz.)

$ekil: 1

Bu sekildeki yovarlak gövde 
Ii toknolerln yapimi, kö$eli olan- 
lara nazaran gok daha zor oldu- 
gundan yeni modclcilerin bu tip 
modellerden ba$langigta kagin- 
malari daha dogru olur. Yuvarlak 
gövdeli tekneleri, genellikle ilc- 
rl modelciler tcrcih ederler. Bu 
tercih sebepleri gesitlldir. Mese- 
15 :

a —  Modelinden elde etmeyi 
tasarladigi yöksek rendi man i- 
gin,

b —  Yapmayi tasarladigi asil 
gemilerin modolleri igin.

c —  Yapilmasi tasarlanan ge
milerin prototiplerl Igln, 

d —  Asil ve model yelkenli

NEJAT FER

yatlar Jgin (Umumiyetle yatlarm 
gövdeleri yuvarlaktir. Qunkö 
böyle gövdeler onlara hydro dy
namik avantajlar saglar.

1 —  Masif (Yekpare) gam. ih- 
lamur. magun. kavak veya balsa 
bloktan di$i yontularak igi oyu- 
larak yapilir. Bilhassa kögök boy 
teknelerde bu sekil uygulemr.

Sakil: 2

Sekil 2 de göruldögö gibi. (Se
kil 2 de yontulmak igin hazirla- 
nan bir bloku göruyorsunuz.)

2 —  Tereyag ve ekmek usulu 
veya (Bindirme usulu):

Bu sistemde ekmek dedigimiz 
model in$aatmda kullanacagimiz 
tahtadir. Tereyag isc tahtalari 
birbirlcrine yapistirmak igin kul- 
lamlan zamki ifade etmektedir. 
Bu metod iki sekilde uygulamr.

a) Tahtalar yatay olarak öst 
öste yapistinlir. $ekil 3.

b) Tahtalar dikey olarak yan 
yana yapi$tirilir. $ekil 4

Sekil: 4

$imdi bu mctodlarin nasil uy- 
cjulanacagim görelim.

Evvelå yapmak istedigimiz 
teknenin gizilmis bir plåmm bu· 
luruz. Sekil 5. önce teknenin 
yandan görönu$öne baktigimiz- 
da. su kesimine paralel olarak 
esit aralikli gizgilerle bölönmös 
oldugunu göruröz. Bu yukarda da 
bahsettigimiz yatay öst öste bin
dirme seklidir. Kullanacagimiz 
tahtalari plånm boyu vo enindon 
birer santim fazla olarak ve (5) 
de gördögumuz yatay gizgilerin 
adedi kadar ve aym kalinlikta 
keseriz. Sonra $ekll 5’te östten 
görönus plånmda göröldugii gibi 
boyu'na uzanan egrilerin her bi- 
rini yukanda hazirladigimiz tah- 
talarin özerinc gizlp keseriz. 
$imdi sira bu tahtalann iglorlni 
bossltmaya gcldi. Bunu sekil 3'to 
(Kcsittc gördögömöz gibi gövde 
yarn kalinligim kurtaracak ne
klide iglerini bosaltimz. Tabii bu
na destere payim da vermeyi u- 
nutmayin.

B —  Dikey metod.
Bunda da aym diger metod 

gibi $ckil 5’teki ög görönös pan
dan faydalanacagiz. Plänin yan·

—  13 —
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Sekil: S

dan görunusiine bakalim. Boyu- 
na e§ri gizgilerin yukardan a$a- 
giya dogru birbirinc paralel ola- 
rak böldu§önu göruyoruz. Bu eg
ri gizgiler. b. dikey metod gizgi· 
leridir ve dalma gift tutulmali- 
dir. Sekil 4 te tekne kesitindc- 
ki dikey metodun yapiligim go- 
röyoruz. Her iki metodun da 
kendine görc avantajlari vardir. 
Terclh hakkmi modelci kendisi 
yapaeaktir. Tahtalar kesildikten 
sonra her iki yuzleri zimparala- 
mr. Temiz bir bezle tozlari si- 
lindikten sonra her iki yuzune 
dikkatlice iyi kaliteli bir zamk 
ouruldökten sonra metod a (ya- 
tay) da Gst öste. $ekil 3. metod 
c. (dikey) de yan yana Sekil 4. 
olarak birbirlerine yapigtirilir ve 
marangoz i$kencesi ile sikigtiri- 
lir veya uzerlerine aQirlik konu· 
'ur. Böylece kurumaya terkedi- 
lir. Tafci bu yapigtirmalar igin iyi 
bir mcdelcinln ge?itll boy men- 
genelerden bir miktar temin et- 
.nesi låtimdir. Bilhassa en lu- 
zumlu olan $ekil 6 da gördögu- 
ηϋζ basit sikigtirma åletidir.

Zamk kuruduktan sonra men- 
geneleri sökönöz. Simdi modeli- 
niz yontulmaya hazirdir. Sekil 7.

= = å

T . T
d b

Sekil: 6

Dis kismin yontulmasma dikkat
lice baglayabllirsinlz. Yontma

i9inde rende, keskin bigak veya 
gaki. ince di? raspa. geni? aťjizli 
sitro v.s. gibi åletleri kullana- 
bllirsiniz. Yontarkcn bigami, ren· 
deyi veya iskarpelayi daima a§ag 
damarlannin suyuna ve en yuk· 
sek yerinden aga^iya do$ru 
yontmaktir. $ekil 5'deki plånm 
östten görönögune bakalim. Tek- 
nenin cn geni? yeri olan orta kis- 
mindan buruna. sonra da kig ay· 
naya dogru yontariz. Yontmanm 
kaba kismi yapildiktan sonra. ka- 
lemle plånin yandan görunugön- 
deki dikey bölmelerin yerlerini 
medelimize de glzeriz. Sonra yi- 
ne aym plfinin ksrgidan göriinu- 
söndoki plånin kesltlerinl gös- 
teren eflrllerden di?i gablonlari 
gikartip. igarotli aym numarali

Sekil: 7

—  14 —



bölmelere tøtbik edip kontrolu- 
muzu yapariz $ekil 8. Dig kis- 
mm yontmasi tomamlandiktan

Sekil: 8

sonra i? kisminin yontmasma 
gegilir. $ekil 9'do göruldööö gi- 
bi tezgåhimza tespit edip yuvar- 
lak iskarpela ile istenilen et ka 
linligini muhafoza ederek tekne- 
nin ipi oyulur.

Sekil: 9

Gövde kalinligim ölgmek igin 
kullanaca$iniz pergeli $ekil 10 
da göriiyorsunuz. Yontma iglemi 
bitince dig kismi kalm zimpara

Sekil: 10

bloku ile (No. 80) dikkatlice zim 
paralanir. sonra No. 280 zimpa
ra ile devam edilir. Teknenin igi 
de aym sekilde zimparalamp te-

iNQ TAM KARSILIKLARI
YAKLASIK

KARSILIKLARI
DEÖERLERi (mm. olarak) (mm. olarak)

1/64 0.396 0.4

1/32 0.793 0.8
3/64 1.190 1
1/16 1.587 1.5
3/32 2.381 2
1/8 3.175 3
5/32 3.969 4
3/16 4.762 5
7/32 5.556
1/4 6.350 6
9/32 7.144
5/16 7.937 8

11/32 8.731
3/8 9.525 10

13/32 10.319
7/16 11.112

15/32 11.906
1/2 12.700 12
9/16 14.287
5/8 15.875

11/16 17.462
3/4 19.050

13/16 20.637
7/8 22.225

15/16 23.812
1 25.400 25

bölme araliklari citalar ile tak* 
viye edilir. Guverte kaplanma* 
dan evvel tekne iginin boyanma* 
si låzimdir. Aksi haide kaplama* 
dan sonra boya her yere surule- 
meyecegi igin zamanla oralari 
rutubetin tesiri ile deforme olur. 
Dig kismtnm boyasmi ilcrdo qö- 
receöiz.
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Sekil: 11
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Qkuyucu
Kögesi

1) Bir modelm lastik kurgu· 
sunun bitmesl engok 10-15 sa· 
niye siirOyor. bu da modelin ha- 
vada fazla kalmamasim saghyor. 
acaba bir gövde igindc iki lastik 
sistemi kurulamaz mi. öyle ki bir 
lastigin kurgusu biter bitmez 
l-azirda kurulu olan ikinci lastik 
faaliyete gegsin.

Eger böyle bir sistem yapila· 
bilirse eminim ki modelcilikte 
biiyuk bir a$ama olacaktir. Be- 
nim bu hususta birkag dugun- 
cem var ama hsniiz gok ilkel ve 
aťjir. Beni bu konuda aydmlatir 
mismiz?

2) Derginizjn ilk sayismda 
iki sayfamzi Spitfire uga^ina a- 
yirmigsimz. iyi ςϋζβΙ ama 1940 
Inrin avci uga^i hakkinda bilgi 
sahibi olup da nc olacak? Gaze· 
telorde. radyolarda Phantom II. 
Mirage G. Skyhawk. Mig-23 gibi 
ugaklari okuyor ve duyuyoruz. 
Bundan sonraki sayilarmizda 
Simdinin en kuvvctli ugaklarim 
koysamz daha iyi olmaz mi?

UNVER KAYNAK 

EDlRNE

1 ) Yazinizda bahsettiginiz bu 
sistem gok seneler evvel diigii· 
niilmiis ve yapilmigti. fakat mo
deide bu mokanizmalarm hafif 
ve saglam olarak yapilmasi tec- 
rubo ister. Ayrica ilk lastigin i- 
kinci lastigi sarmasi igin kulla· 
nilan giic porvaneye tam olarak 
kuvvet veremeyecck ve ugus 
gene az olacaktir.

2) Dergimizde verdigimiz 
Spitfire detayi model) yapildigi 
zaman bu sekle göre hakikisine 
benzetilmesi igindir. Fakat bah· 
settiginiz tip jet ugaklannin u- 
gueu modellerini yapmak gor 
zordur. Onun igin pervaneli u- 
gaklarm detaylarini vermeyi du- 
Siindiik. Fakat memleketimizde 
bu tip modelcilikte ugrasan az 
oldugu igin bu konudan vaz geg- 
tik.

1 ) Bir lastikli model plam 
gizdim acaba dumenin sinirden 
veya gitadan olmasi arasinda bir 
fark görulur mu?

2) a) iki adot kanatlara yer 
lc?tirilmis fiff motorlariyla ugak 
harckct eder mi?

b) Qiki? dumeni oynak nasil 
yopilmalidir?

BEKiR KIZILTAR 
ISTANBUL

1 ) Basit modellerde gikis du- 
meninin gitadan olmasi bir engel 
te$kil etmez fakat modeller bii- 
yUdtikce ucustan daha iyi notice 
aimak igin ve maket modellerde 
asillarina benzemesi igin gita 
yerine sinir kullanilir.

2) e) Bu gekilde elektrik 
motorlariyla bir ugagi ugurmak 
licmen hemen imkånsizdir.

b) Qikis dumeninin arka· 
sinda belli bir kismi mentese 
(bez, plastik v.b.) ile hareketli 
yLpilir. Qiki$ dumeni hareketli 
pergasi gövdede bulunan bir lig
gen pargaya (dumen levyesi) 
bagkmr. Bu parganm diger kö- 
selcrindeki deliklerde iki tel ya 
da naylon ip baglamr. Bu ipler 
gekildigi zaman giki$ diimeni ha- 
rcket eder. (Tel kontrollu model
lerde).

—  16 —



Bu sayimizda plám Have olarak verilen

OtomoMl R S - G T X

KAROSERlN YAPILMASI :

Modele baflamadan önce plan 
dikkatlice incetenmelidir. Bazi 
par^alar plånda yanm olarak 
gösterilmistir. Β·ι yúzden bunlar 
tam olarak ςίζίΐΐρ kesilir.

Bu, otomobil modelinin karo· 
seri tamamen 3 mm. balsadir. 
önce bölmeler kesilir. Bolmele· 
rin 191 dolu olarak verilmi$tir. 
Modelci karoseri yaptiktan son· 
ra kullanacagi motora ve pil ye- 
rine göre bölmelerde jiletle bos
luklar acmalidir. Daha sonra mo
delin alt ve iist yanlan ikiser a- 
det 3 mm balsa levhadan kesi
lir. Bolmelerin gclcccgi yerler 
yanlarda i$aretlenir. önce yan 
altiara 1, 2. 3 numarali bölmeler 
yapistirilip ignolenir. (4 numa- 
r«li bölme biitiin yanlar yapis· 
tiktan sonra yapistinlir.) Ost 
yanlarda yapistirilip ignelcnir. 
Bu $ekilde modelin karoserinin 
yanlan olmustur. Dördiincii böl- 
menin de yapistirilmasi bittik· 
ten sonra modelin tavan ve ka
put keplamasina gecllir.

Tavan ve kaputun kaplanma- 
sinda balsa levhalarin enleri yet- 
iniycccginden iki levha yanyana 
yapistmlmalidir. (Ek yerleri plan- 
da gösterilmistir.) önce tavan 
kesilir, pencere yeri acilir ve ye- 
rine iistten yapistirilip ignelenir. 
Kaput ta aym sekilde kesllerek

RUHSEN SAYRAQ

egri kisim ice gelecek sekilde 
yapistinlir. Modelin arka iistiin- 
deki ko$eye tatli bir egrilik ver- 
mek igin buraya 3 x3  mm.lik bir 
balsa 91tá yapistirilip egri ola
rak zimparalamr. Modelin yan- 
lurinin yapismasinda aralikla* 
kalmistir. Bu araliklara da 1.5X 
1.5 mm. citalar yapistinlir. Ka- 
lan fazla parpalardan 3 x3  mm 
tuvan destck pitalari kesllerek 
yerlerine yapistinlir. Kaput iis· 
tdndeki noktali yere de 1,5 X 1,5 
mm.lik balsa gita egri olarak 
yapistinlir. bu 9'ta camm son 
yapi$ma yerini tutmak icindir. 
Model ince su zimparasi i- 
le dikkatlice zimparalamr. Ko- 
Seler yuvarlatilir. Zimpara isi 
bittikten sonra iki kat dop- 
I *nir. Sayet modeide fazla bos
luklar ka!mi$sa^u bosluklar

talk pudrasmi dop ile karistira · 
rak yapilan macunla doldurulur. 
Macun kuruduktan sonra tekrar 
zimparalanmalidir.

Kaput ustundeki hava giris 
par9asi da yerine yapistiktan 
sonra 119 kat daha doplamr. Bu 
sekilde model boyaya hazirdir. 
ktenilen sekilde boyandiktan 
sonra modelin camlari (seltilolt) 
i9ten yerlerine dikkatlice yapis· 
tinlir. isteyen modelci modeli· 
ri eksoz, tanpon, ayna, far, stop 
lambasi v.b. seylcr yaparak sus- 
leyebilir. Bu konu zevke kalmis- 
tu.

SASE YAPILMASI VE 
MOTOR MONTESÍ 
Sase yarim olarak gösteril

mistir. Sase ve mil takozlari (4 
cdet) 3 mm. kontraplaktan kesi
lir. Sase iizerindc gösterilen mil 

(Devam. sayfa 21 de)
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P L A S T i K  m o d e l l e r

Modelciligin baslangicmdan 
itibaren meraklilar karton, tah· 
ta, balsa. tenoke v.b. gibi ge?it- 
li malzemelerden hareketli ma- 
ketlerin yaninda hareketsiz ma· 
ketlerde yapmislardi. Fakat bu 
galisma oldukga gug ve yorucu 
idi. Teknigin ilerlemesi bu ko- 
nuyu da olumlu olarak etkiledi. 
Bilhassa bulunan ge$itli plastik- 
lerden modeller yapilmaya gali· 
$tldi. Bu konuda galismak Ozere 
ge$itli firmalar kuruldu. ugak, 
genii, otomobil. harp araglari. 
roketler ve uzay ta$itlari gibi bir 
gok konularda plastik modeller 
piyasaya gikarildi. Bu tip model- 
lerin imalatinda. once planlar gi- 
zilir, modelin butun problemi 
hal edilir. Oaha sonra tahtadan 
numune hazirlamr, bu numune 
gelik kalipiara oyulur. Kalibin 
son diizeltilmesi yapildiktan 
sonra plastikten seri haldě mo
deller dökulmeye baslamr. Plas
tik modeller miimkiin oldugu ka· 
dar asillarma benzetilmeye gali- 
$ilir. Bunun igin belli ölgeklerde 
yapilir. 1/24. 1/32, 1/72, 1/144 
gibi.

Plastik modeller kutu vey, 
torba iginde parga pargadir. Bu 
pargalar kutuda gösterilen ne
klide yapistmlir. Boyama i$i bit- 
tikten sonra modelin kutusunda 
bulunan gikartmalar modelin 
belli yerlerine yapi$tirilir.

Plastik modelcilik iyi yapilma- 
si dusiiniildugii zaman hlg de 
kolay olmiyan bir konudur. Mon- 
tajda harcanacak zaman ve sa·

bir o modelin aslina uygun ol· 
masi igin en önemll faktordůr.

Modele ba?lamadan önce ta· 
rifnamesi dikkatlice incelenir. 
Bútún pargalarin gapaklan jilet 
veya modelci bicagi ile temizle- 
nir. Modelin yapimmda takip-e- 
dilecek yol tariframede belirtil- 
mistir. Bu siraya göre pargalar 
yapistirilir. Pargalar zamklamp 
yapi$tirilirken gok dikkatli ga- 
li$malidir. Plastik zamklari iki 
pargayi eritip yapistirdigi igin 
fazla kullamlmasi zararlidir. Zam- 
km bilhassa $effaf ve diger par- 
galara akmasi ve tasmasi hig 
duzeltilmeyecek lekelere yol a· 
gar. Modelin yapi$tirma i$i bit· 
tikten sonra fazla pargalar kes- 
kin bir jilet ucu ile kesilir ve 
iyice körelmi? gok ince su zim· 
parasi ile dikkatlice zimparala- 
nir. Bu sekilde model boyaya 
hazír ?ekle gelmistir.

Boya igin gok ince samur fir- 
ga kullamlir. Modelin seffaf par· 
galan model bittikten sonra ya- 
piStirilir. Modelin boyanmasmda 
bázi kisimlann mat bázi kisimla- 
rm parlak olmasi gerekmektedir. 
Gu ?ekil modelin kutusundaki 
tarifnamede bclirtilmistir. Ya · 
banči memleketlerde bu i? igin 
hazirlanmis özcl plastik model 
boyalari vardir. Fakat memleke- 
timizde boya i$i hal edilebilir. 
Sentetik boyalar parlak kisimlar· 
da terebentin Ile inceltilerek. 
mat kisimlarda da selulozik bo
yalar. Met^tenkll olanlarda da 
soba yaldizi kullanilabilir. 

Memleketlmizde bu tip mo ·

delierin yapilmasi gugtúr Onun 
igin bu kónu derinlemesine ele 
almamamistir.

(Ba$tarafi Sayfa
MODELCiLÍKTE

KULLANILAN
YAPISTIRICILAR

3) Geg kuruyan kuwetli ya· 
piStiricilar: Beraber bulunan iki 
ayri madde karistinlarak kulla· 
nilir. Tam olarak bir gún gibi u· 
zun bir zamanda kurur. Motorlu 
modellerde kuwet binecek ve 
saglamligm önemli oldugu mo
tor yataklari, kontraplak bolme- 
ler. inis takimlari gibi yerlerdc 
kullamlir. Metal pargatarin pa· 
piStinlmasinda da iyi sonug ver- 
mektedir. Yapi$acak pargalara 
yapi$tirici surulmeden once dik
katlice temizlenmelidir. Kuru· 
duktan sonra agirlik yaptigi ve 
temizlenmedigi igin dikkatli kul· 
lanmalidir.

4) Kontak sement: Genellik- 
le yuvarlak yuzeylerin yapisti· 
rilmasmda kullamlir, elastiki- 
yetlerini her zaman muhafaza 
eder. zimparalanmaz. Yapi$tiri· 
lacak yuzeyin. kuru. yagsiz ol· 
masi sarttir. Kirli kisimlar zim· 
para ile temizlenmeli iki tarafa 
da bu zamk siirulerek 10-15 da- 
kika kurumaya birakmali sonra 
yözeyleri öst öste getirip sikis· 
tirilmalidir. Bu sekilde yuvarlak 
olarak yapismasím istedlgimiz 
parga bu sekli almistir.

5) Plastik yapistirici: Plastik 
modellerin ve bázi buyuk mo· 
delierin plastik pargalarmi ya· 
piStirmakta kullamlir. Qabuk ku· 
rur. $offaf ve renksizdir. Bu zam- 
kin yapi$tirdigi plastikler genel· 
likle sert olanlaridir.
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BALSA VE YA AČAQ BLOK TAN LASTÍKLl 
PERVANESi YONTMA SEKÍLLERÍ :



(Bastarafi sayfa 11 de)

MODEL MOTORLARI VE 
KUW ET KAYNAKLARI

lo kullanmak icap eder. (0.35 lik 
kordon 2.5 metre)

Depc donanimlari :

Model ugak motörlerinin kar· 
biiratorleri gckil 26 da göriildti· 
gu gibi cmilen hava. yakit pus· 
kiirtme memesinden yakit zerre- 
ciklerini birlikte surukleycrek 
motöre girer. Emme ile beslen-

me (Suction - feed) dedigimiz bu 
tarz yakit beslenmesinde moto- 
run yakiti rahatga emmesi igin 
depo seviyesinin karburatör sc- 
viyesi ile aym olmasi gerekir 
Genel kaide olarak. dcponun ya
kit seviyesi karburatör piiskiirt- 
me memesi ile aym seviyede vc 
depo da motöre mumkun mer- 
tebe yakm olmalidir.

Motorlcri kolny calistirma ve
*y#n :

1 —  Motor once sert agagtan 
diizgiin bir sehpaya monte edilir.

2 —  Deposu. seviyesi ayarla· 
narak ve seffaf bir boru ile kar
burátore irtibatlamr.

1972 HAVACILIK TERIMLERI

Zirai iláglama pilotu Hascre öldurcn siiregeni

Kayati kontrol Yagasal yoklama

Amatör talebe Asalak ugman

Tayyare Gök götiirgeni

Plånör Gökscl götiirgen

Bulut Yagmursal dökturgcg

Oeprasyon Dikeysel irgalag

Termik Dikeysel kaldirgag

Otoving Göksel götiirgen gektirisi

Pulving Getirgen gektiri

Hangar Korungan Kapangag

Hava alam He. vasal durak

Harlta Evronscl göstergog

ROzg&r Havasal estiri

Windsak Estiri si$enegi

Plånörcö Göksel götiirgen siiregeni

Muavin Kanunsal sigirtmag

Model ugak Yavrusal gök götiirgeni

Bii sakamdan dolayi kirilmamanizi rica eder saygilarimi su- 

j r.arim.

Mustafa ATAYLAR 

T. H. K. Planor Ugu$ Okulu 

Miidur Muavini

3 —  Uygun ebatta bir perva- 
ni (2.5 cc.ler igin 8x4 ; 1.5 cc.
ler igin 7x6 ) dengesi kontrol H a v a  K u w e t l e r t n i
edilerek. yani her iki pervane 
palasimn agirligi esit mi diyc 
bakilip. motöre takilir ve iyicc 
sikilir.

(Devami Gelecek Sayida)

Giiflendirme 
Vakfina Yard im 

Ed i n i z.
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P L A N  S E R V i S i

MARTI

PLAN No . MDT 221

7.50 Kr.
Cabuk ve kolay yapilabilen 

koseli bólmell. papel ve balsa ile 
in$a edilebilen. havuz ve deniz 
de yiizdurebilccefliniz gösteri?· 
li bir yelkenll modeli.

GÖvde : 52 cm.
Genislik: 11 cm.
Derinlik : (Salmasiz) 6.5 cm.

MESSERSCHMITT 109 E 

PLAN NO. MDU 722

10.00 Kr.
Almanlarin II. Diinya Savasi'n-

daki cn iyi avci uga§i ve me$- 
hur pilotlari Adolf Galland'm 
kullandigi ugagin orijinal boya- 
ma sekli ve armalari planda gös· 
icrilmistir. Tel konrol 1.5 ve 2.5 
cc.lik patlarli motorlar igin gok 
iyi ugan bir maket model.

Kanat : 62 cm.
Gövde : 55 cm.

PLÁN NO: MDU 721

6.00 Kr.
Tamamen levha balsa. u$usta 

kirimi olmayan 0.8 cc.lik motor- 
lar igin iyi bir baslangig talim 
ugagi. Tel kontrollu model sini- 
fma ilk ba$layacaklar vc clindc 
ufak motorlari olanlar igin iyi 
bir model.

Kanat: 40 cm.
Gövde : 25 cm.

KORSAN
PLÅN No. MDT 222

4.00 Kr.
Dergimizin ilk sayisinda ver- 

digimiz tckne pláni. Teknc me- 
rakhlari igin basit kablnli bir mo
del. igtcn vc distan takma mo
tor kullamlabilir.

Gövde 40 cm.
Genislik : 9 cm.
Derinlik : (Kabin ile) 8 5 cm.
Plénlari istemek igin plánlarm 

r.umaralarmi yazip ucretlerini 
z?rf iginde (bozuklari pul olarak) 
veya havale ile adresimize gön- 
derebilirsiniz. Posta iicreti ola- 
rtk 150 kurus plåmn fiatina Ha
ve cdilmelldlr.

Adres :

MODELCiLÍK DERGÍSÍ

PLÁN SERViSi P.K. 203

Sisli/iSTANBUL

(Bastarafi sayfa 17 de) 
RS —  GTX

takozlari yerleri iki tarafta da 
rgilir ve takozlar yerlerine ya- 
pi$tnrlir. Plända bir motor mon
te sekli gösterilmistir. Modelci 
kendisine en kolay gelen ve iyi 
bir netice alabilecegi monte sek- 
lini kendisi segmelidir. Motor 
monte edildikten sonra saftlar 
takilir ve 40 mm.lik tokcrlck 
kullanilir. Sascyc bir anahtar ta- 
kilmasi yerinde olur. $ase Ica- 
rosere yanlardan scloteyplerlc 
yapistirilarak tutturulur.
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D E R G i M j Z D E N
SEVGlLi OKUYUCULARIMIZ

Uguncii sayimizi okudugunuz 
5u anda dergimlzln ilk sayila- 
nna oranla daha gelismis oldu- 
jjunu görmektcsiniz. Artik dergi· 
miz emekleme dcvresini atlat- 
mis ve siz degerli okuyuculari- 
mizin biiyiik yardimi ile ilerlc- 
meyc ba$lami?tir. Modelcilik 
kitlesine elindeki him imkånlan 
ile yardim etmeyi kendisine ana 
gaye edlnen dergimizin her gc- 
gen sayisinm daha iyi olmasi. 
sizlerce arzu edilen en iyi $ekle 
en kisa zamande gelineceginin 
en buyiik delilidir.

Bununla birlikte sizlorin de 
dergimizin giizellesmesi igin ya- 
pacaťjmiz dilek ve tonkitlerini- 
z! bcklomekteyiz. Muhakkak ki

mektuplarimz ilerki galismalan- 
mizda bize olumlu bir yol gize- 
cektir.

ilk ug sayimiza abone olan 
okurlarimizm bu sayi ile birlikte 
abonelikleri bltmlgtlr. Abonelik- 
lerini ilerki sayilar igin devam 
ettirmek isteyenler isim. adres 
ve bulunduklari sehirlerl ayrica 
kag sayi igin para gonderdikle- 
rlnl blldirir bir mektupla bize 
bagvurabilirlor. Bu sekilde ken- 
dilerinin bizde bulunan fislerinc 
aboneliklerinin devami i$lcne- 
ccktir.

Yeni abone olmak isteyenler 
asaøidaki fi$i kesip doldurarak 
veya buna benzer bir fis hazir- 
layarak. hangi sayilar igin abo
ne olmak istcdlklerlni karclcre i- 
saretleyerek. isim adres vo $c-

hirlerini dogru ve agik olarak ya- 
zarak ucretleri ile bize göndere- 
bilirler.

iki sekilde de ucretler havalc 
veya zarf igindc gönderilebilir.

Ayrica adresleri dc§isenler bu 
de^isikligi en kisa zamanda bize 
bildirmeleri yerinde olur. Der- 
gimize yollanacak mektup. abo
ne kayit fisleri v.b. seyler igin 
adres olarak zarfin ústůne ka- 
ri$ikliklari Onlemek igin asagi- 
daki adresin bilhassa MODEL- 
CiLiK DERGiSi yazismm ve 
mektubu yolliyanm adresinin 
muhakkak yazilmasi gerekme'< 
tedir.

MODELCÍLÍK DERGÍS!
P.K. 203 $ÍSLÍ— ISTANBUL 

Qa!i$malarimzda bagarilar.
MODELClLlK DERGISI

MODELClLlK DERGiSi 
P.K. 203 SÍ$LÍ/ÍSTANBUL

Asagidd numaralanm isaretledigim dergilerden cikmis 
nlanlari hemen göndermenizi. cikacak olanlari da yaymladikga 
göndermenizi rica ederim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □  □  □ □  □ □  

istedigim dergilerin (adedi 5.—  TL. hesabi ile) tutairi 
o an lira asagida isaretledigim sekilde gönderilmistir.

□  Havale ile gönderdim
□  Zarfin iginde gönderdim 

ADIM SOYADIM :

ADRESÍM

SEHÍR
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Tiirk
Hava

Kuvvetleiini
Giiglendirme

Yakfma
YARDIM
Ediniz·

F lA T I 5 Lira


