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Sayrn Okurlarimiz,

Sizlerle olan beraberligimize bir miiddet ara vermek zo- 
runlulugundan sonra tekrar eski, yeni biittin modelcilerle 
dergimizde birlikte olacagiz.

Elimizdeki maddi, manevi tlim imkånlari kullanarak, 
modelcilere en iyi hizmet getirmek, Turkiye’deki ileri model- 
cilik tekniklerini, degerli planlari ge^itli detay ve modelcilik- 
le ilgili enteresan makaleleri vermeyi benimsedik.

Siz okurlarimizin begenisiyle hizmetimizi daha ileriye 
gotiirmek genglerimize modelciligi benimsetip, bo§ zaman- 
larim degerlendirmelerini saglamak, bu konuda sizlerin ya- 
mnda olmayi ve yapici tekniklerinizle daha ileriye döntik ga- 
h§malan yapmayi hedef alarak bu sayimizdan itibaren geng- 
lerin ve model sevenlerin yamnda olmayi amagladik.

Sizin isteklerinize yer verip sizin önerilerinize kulak ka- 
bartacagiz. Yeter ki bize yaziniz, bizi uyarimz bu dergi sizin 
igin gikiyor. önerilerinizi bekliyoruz.

Saygilanmizla...

MODELCiLiK DERGÍSÍ
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modelcílígí

MOTORLU SERBEST 
MUSABAKA

MODELCILlGlNE g ir is
(Ba$tarafi 8. sayida)

3) Timer’i on saniyeye ku
run, motoru cali§tirin ve olabi- 
lecegi en son devre getirin 
sonra gaz kolunu eeyrek tur 
kadar αςιη, fitili yakin ve mo
deli 45 - 60 derecelik bir agi ile 
riizgåra dogru firlatin.

Model biiyuk bir αςι ile ve 
sola az bir dönu§le hizli bir ne
klide tirmanacaktir. Motor kes- 
tiQi zaman model sola dogru 
dönerek buyuk bir suziilu? dai- 
resinin icine girecektir. $ayet 
model az bir αςι ile tirmamyor- 
sa motora yukari ceki$ verin 
($ekil 11) Fazla dik tirmamyor 
ve geriye dogru lup atma egi- 
limi gösteriyorsa motora a?agi

11 — A$AGI ve YUKARI CEKi?

istenilen ceki$i c'de 
e'.mek iqin motorun 
a,ka kism:ntn alt ve 
.iistune pullar iláve edilir.

geki? verin (?ekil 11) Biitiin 
bu belirtilen noktalar tamamen 
dogru ve dikkatli bir $ekilde 
yerine getirilip iyi neticeler ali- 
mrsa motorunuzu elinizde 15 
saniye cali?tirip 12 saniyelik 
ve dik ucusa bagliyabilirsiniz. 
Fakat daima fitilin yandigindan 
kesin emin olmalismiz.

Motor durdugu zaman mo

del sol tarafa dogru suziilii?- 
ten önce bir muddet etrafinda 
dunmeye meylediyor mu? (Bu 
sirada belki de gerektiginden 
epey fazla hizla irtifa kaybede- 
cektir) Böyle bir olay meydana 
gelecek olursa sizin bir prob- 
leminiz var demekitr. Bunu hal- 
letmek icin yön dumeninin ha- 
reketli pargasim cok az bir 
miktarda sola dogru gevirinin 
veya yiikseli? dumeninin önu- 
ηϋ iläve olarak 2 mm daha kal- 
dirin, yada motorun sola dog
ru gekmesi icin gok az bir ila
ve yapin (Motorun sagindaki 
alt ve ust baglanti vidalari ile 
gövde arasini pul koyarak dol- 
durun, bu ?ekil motoru sola 
dogru cevirir.)



Modellerinizin ustiine daima 
isminizi ve adresinizi yazin,
modeliniz kaybolursa size tek- 
rar geri gelebilecektir. Fakat

kaybetmemek icin fitil kullanm 
ve onu daima yakin, asla mo
tor timer’ini cali?íirmayi unut- 
mayin, pratik olarak butiin bu

ko$ullari modelinizi serbest 
birakmadan önce her seferinde 
bilmeli ve yerine getirmelisiniz.

Devami var.

----------------- o-----------------

MODEL UCAK 
NAŠIL KAPLANIR?
(Bas tarafi 8. sayida)

Kö$eli gövdeleri kaplarken 
ycnlardan i$e ba$lamr. Yanlar 
kaplandiktan sonra alt ve Cist 
kaplamoya gepilir. Kaplama i$i 
bittikten sor.ra fazlaliklari te- 
mizlerken dikkat edilmesi ge- 
reken hususlar vardir.

Jiletle artan parcalari ke- 
serken yanlardaki ana pitalari 
da kesebilirsiniz, biihassa ku- 
cuk modellerde bu hatayi daha 
kolaylikla yapabilirsiniz. $ayet 
kägit renkli ise gövdeyi i?iga 
dogru tuttugunuzda agacin gö- 
runii$u size dogru cali$ma isti- 
kametinizi gösterecektir.

Son doplamadan sonra ji
letle temizlenmi? kö?elerde az 
da olsa piiriizler kalacaktir. Bu 
kisimlara kalin dopu firca ile 
surmek ve parmagimzla surte- 
rek diizeltmek gerekir.

DIJMENLER NAŠIL KAPLANIR

Kesitleri kanat gibi alti dúz 
iistii egri olan yiikseli? dijmen-

leri yada sadece čita in?aat ve 
simetrik profili olan dumenler 
aynen kanat gibi kaplanabilir. 
Genellikle yiikseli? dumeninin 
kaplanmasinda biri alt digeri 
ust icin olmak uzere iki butiin 
parpa malzeme kullanmak ge
rekir. Yön dumenleri de hemen 
hemen daima dúz ya da simet- 
ri kesitlidir. Kaplamada her ya
rn icin birer adet iki parca kap
lama kágidi kullamlir.

Yön dumenlerinin gövdenin 
arka ustiindeki yerine ba^ari 
Ile yapi?tirilmasini sagiamada 
gövdeye gelecek čita yada si- 
nirin alt yiizeyinin doplanmasi 
gerekir. Yön dumeninin de göv
deye yapisacak kismindan dop- 
lanmasi lazimdir. Bir taraf kap- 
lamp diizeltildikten sonra dopla- 
nip diger parca yapictirilir.

ELYAF YÖNLERI:

Kaplamada en iyi netice kul- 
lamlacak malzemenin elyaflari- 
nin yönlerinin boydan boya 
olacak §ekilde yapictirilmasi

ile elde edilir, gövdede elyaf 
yönleri burundan kuyruga dog
ru, kanatta uctan uca olmasi 
gibi. Kanat kaplamasinda kägi- 
din elyaf yönleri enine dogru 
oldugunda bu $ekil göriinu$te 
kanada a?iri bir gerginlik ve- 
rir, bununla beraber gercekte 
kaplamada kanat yapismda si- 
nirler arasmaa yaylar meyddna 
getirerek sinirleri ve kanadi 
bozma istidadi gösterir ve si- 
nirler arasindaki mesafeyi di- 
gerlerine nazaran daha da a- 
zaltir. Bu da modelin ucu?un- 
da istenmeyen neticeler mey- 
dana getirir.

Hafif bir kanat yapisinda en- 
lemesine elyaf yönleri kanat 
uclarim yukariya dogru ceker 
ve kanat V acisinda carpilma- 
lar meydana gelir. ?ayet kanat 
altinda ufacík bir delinme olur- 
sa bu delinme kolaylikla kagit 
elyaf yöniinun boyuna dogrú 
biiyiik bir yirtilma meydana ge- 
íirecektir.

(Devami var)
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NORTH AMERICAN 
F - 86 SABRE 

AV BOMBARDIMAN 
U Q A G l

Ikinci diinya sava§i sonra- 
sinda North American Ucak Fir
mast tarafindan yapilan Gene
ral Elektrik Turbo Jet Motorlu 
Amerikan avci ucagi bilhassa 
Kore sava§inda gördiigii ba§a- 
r ilr  hizmet ile dikkati cekmi?- 
tir.

imalatin ba$inda alti adet 
0.50 kalibrelik makineli tufek ta- 
kilan bu ucaga daha sonra ro- 
ket ve bomba atabilecek ne
klide geli$tirilmi$tir.

Tiplerine gore 10.000 ile 
12.000 metre arasinda degi?en 
irtifaya eri§en upak 270 mil ca- 
pinda bir mesafede, iki adet 
iláve depo ile de 463 millik alan- 
da' vazife görebilmektedir.

Önceleri avet ucagi olarak 
imal edilen F - 86 lar daha son
ra burun kismina radar ilave 
edilerek her turlä hava §artin- 
da görev yapmasi saglanmi?- 
tir.

Canada Air Firmasinca Ka- 
nada’da, Mitsubishi firmasinca 
Japonya'da Air Italia firmasin
ca italya'da patent ile imal e- 
dilmi?tir.

Turkiye Amerika Birle?ik 
Devletleri Kanada Giiney Afri
ka Bati Almanya italya Yuna-

nistan Yugoslavya Kolombiya 
ingiltere Norvec ispanya Gu- 
ney Kore Japonya ve Nato dev
letleri ile daha bircok iilkenin 
Hava Kuvvetlerinde kullamlmi? 
halen bazi kiicuk devletlerce 
de kullamlmaktadir.

(Devami 10. sayfada)
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icten patlarli minyatur mo- 
torlar bujili (Glow) ve dizel ol- 
mak dzere iki tiptir. Dizel mo- 
torlar di?aridan hie bir enerji 
istemeden siki?tirma ile ate§- 
leme yaparlar ve sadece dizel 
yakiti ile oahoirlar. Bujili (Glow) 
motorlar ise özel bir bujiye sa- 
hiptir ve ilk hareket ioin bir 
bataryaya baglamrlar. Buji mo- 
torun her devrinde depodan 
gelecek olan taze yakiti ate?- 
liyecek kafi miktarda sicakliga 
eri?ince batarya baglantilarinm 
görevi sona erer. Bu olay ίςι'η- 
de alkol kaním i olan bir cins 
yakit kullanilir.

Her iki tip motorunda birbir- 
lerine avantaj ve dezavantajli 
yanlari vardir. Dizel motorlar 
genellikle aym öleudeki 
motorlardan giic yöndnden faz- 
lalik gösterirler.

JJ'."*· motorlar kuedk tipie
rinde (0.10 ile IWQ arasinda) ve 
23 luk motorlar ile daha biiyuk

hacimhlarda tercih edilirler. 
Ydksek devirli bujili motorlar 
özel yakitlar ile yari$ma ve ge
nellikle resmi musabaka mo
delleri ipin kullamlirlar. Bujili 
motorlarin radyo kontrollu mo
deller ipinde tercih edilmesin- 
deki husus bu motorlarm dizel- 
lere göre hafif ve titre^imleri- 
nin az olu§undadir ve önemli 
özelliklerinden biri de hava gi- 
ri§i degi§tirilerek cok degi?ik 
sdrate uyabilmeleridir. Fakat 
her iki motor arasinda bdydk 
bir farkhlik yoktur.

Bu iki tip motordan ba§ka 
bi de bujili ve ate§leme bobinli, 
benzin yag kari?imi ile oah$an 
iki zamanli motosiklet motoru- 
na benzeyen minyatdr motor
lar vardir. Bugdn bu tipten an- 
cak birkao örnek yapildigi hai
de gerpekte model motorlari- 
nin orijinal tipi budur. Hem di
zel motorlarinin hem de bujili 
motorlarm bobinli motorlara 
kar$i Qok dstdn avantajlari gö-

rdldr. Bu iki tipte cali?ma pren- 
siplerine göre ihtiyao olunan 
ate$leme devresi, buna bagli 
paroalar kaldirilmi?tir. Bobinli 
bir motor diger tipier kadar 
geli§tirilmi? dahi olsa gue yö- 
nunden onlardan zayif kalir. 
Geroekte bujili motorlar, bobin
li motorun hayli sadele$tirile- 
rek ddzeltilmi? bir tipi olarak 
kabul edilir. Dizeller ise bariz 
bir farkhlik ile mustakil olarak 
geli§tirilen bir tiptir.

Dizel ve bujili motorlar ikin- 
ci ddnya harbinden kisa bir su
re sonra ortaya cikmi? ve bu
nu takip eden birkao yil ioer- 
sinde model ucaklarda gue 
kaynagi olarak bobinli motor
larin yerini almi?lardir.

Dizel motorlar Ingiltere ve 
Kita Avrupasinda, bujili motor- 
larda Amerika Birle?ik Devlet- 
lerinden benimsenmi?tir. Son 
yillarda dizelin tercih edildigi 

(Devami sayfa 19 da)
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d E T m o d e l

HÄBERLERl
Modelcilik Dergisi : Bir ara

dan sonra yeniden yayina ba$- 
layan elinizdeki derginin yayin- 
cisi Mehmet Cekercioglu'na 
basarilar dileriz.

EleKtrikli Ugu? : Son bir yil 
ipinde ba$layan ve hizla geli
ken yeni elektrikli ucu? siste- 
mine biz de ayak uydurmaya 
pali?iyoruz. Modul A -1 bu sis- 
temin motordur. Motor ,perva- 
ne, 2 super akti ve akii yuva- 
sindan olu?an bu sistem orta 
boy modeileri ucuruyor.

Modul A -1 takiminin ipin- 
deki super akuleri $arj etmek 
igin bir de «$arj Aygiti» gerek- 
lidir. Akiiler bu aygitla 4 -5  da- 
kika $arj ettikten sonra mo- 
diildeki yuvasina takilir ve 1 
dakikalik sessiz temiz kolay bir 
ucu$.
Modul A -1 Takimi 270.— TL.
Super $arj Aygiti 30.— TL.

Elektrikli Upus Modelleri:

Bu sistem icin hazirlanmi? 
iki de modelimiz var. Gövdeli 
model ve cubuk.

Her ikisi de gayet iyi u q u - 

yor. Her ikiside tamamen bal
sa ve tam komple.
Gövdeli BALARISI 105.— TL.
Cubuk UZAY 105.— TL.

miz di?li takimi yenilendi ve 
iki kademeli oldu. Birinci kade- 
mede caplari 30 -50 mm. olan 
tekerlekler takiliyor. ikinci ka- 
demede ise kullamlan tekerlek- 
ier 60-80 mm eapinda. Tekerlek
ler ve pil motoru haric.

Takimi 12.25 TL.

Ön Takim :

Model otomobiller ipin kul- 
iamlan ön takim da yenilendi 
gene ce$itli tekerleklere uygu- 
lanabilen bu sistems ayrica 
geniblik ayari yapmak olanagi 
da var.

Takim 11.75 TL.

jngilizce Dergi:

M.A.P. firmasmin her ay
yayinlamakta oldugu dergilerin 
ce?idini cogalttik.

Aeromodeller 27.00 TL.
Radio Models 31.50 TL.
Scale Models 31.50 TL.
Model Boats 27.00 TL.

riz.
Modelcilikte ba§ariiar dile- 
Jet - Model
Miieyyet Sokak No. 3 Tiinel 
Beyoglu - Istanbul 
Yazi§ma Adresi:
P.K. 203 Si$li - ISTANBUL

Arka Takim :
Bir muddetten beri sattigi-
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F-86 SABRE AV BOMBARDIMAN UQAGI
(Ba?tarafi sayfa 7'de)

ilk Ucu$ F-86 Surat Kanat Gövde imal edllen miktar
T IP Tarihi Motor mph mt mt

F-86 1 Ekim 1947 J - 47 - GE 633 11.31 11.46 3

F-86 A 20 Mayis 948 J -47-GE 670 11.31 11.46 554

F-86 C 25 Ocak 950 1/3/9/13 709 11.86 13.44 2

YF-86 D 22 Aralik 949 J - 48 - P3 650 11.31 12.74 2

F-86 D 1950 yildir J-47 -G E 710 11.31 12.74 2000

F-86 E Mart 951 J -4 7 -G E -17/33 666 11.31 11.46 800

F-86 F 19 Mart 952 J -  47-GE -13 630 11.31 11.46 800

TF-36 F 14 Aralik 953 J - 47 - GE - 27 650 11.31 13.07 2
(iki Ki§ilik)

F-86 H 4 Eyliil 953 J - 47 - GE - 27 650 11.31 11.86 1150

F-86 K 10 Eyliil 954 J - 4 7 - G E -3 645 11.31 12.92 500

F-86 L 1960 yilinda J - 47 - GE - 33 645 11.89 12.74 2500

F-86 D Tadilät gördii J - 4 7 - G E -17 (800 adet)
tadilät)

L
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UCAKLARI TANIYALIM

1939 — DOUGLAS DC-4

DOUGLAS B-18 A 1937 de qizilmi?tir. 
'400 km surati vardir. Sava? öncesi

EGiTiM UCAGI. FAIRCHILD PT 19

ll.FR? EélTiM UCAČI : NORTKAMERÍCAN AT-6 600 
H P. Pratt — Whitney motorlu. Bu s:mf?n en iyi bilin^ni



Ρ Τ -  2 1 2

MAKET TORPiDO 
BOT MODEL!

Ikinci dunya sava§inda A- 
merikan donanmasmin Pasifik 
ve Atlantik sava$larinda kullan- 
digi bu maket torpido bot mo- 
deli elektrik motoru ve su so- 
gutmali patlarli motorla yuzdu- 
ríilebilir.

DONANMA CEMÍYETÍNÍN MO
DEL TEKNE MiJSABAKASI 
?ARTLAR!NA UYGUNDUR

ΙΝβΑΑΤ:

Gövde ana omurgasi 3 mm 
kontraplaktan kil testeresi ile 
up paroa kesilir. $aftinm gece- 
cegi kisim §aft kalinligina go
re acilir.

Diimen borusu bo?lugu da

pap olcusune gore birakihr.
Bu up paroa planin ustiine 

toplu igne ile tutturulur. $aft 
ve dumen borusunun gececegi 
bo?luklarin yanlarina takoz ko- 
nularak, yapi^tirihr. ($ekil 1)

1

Aym takozlar öbiir tarafa da 
konulacaktir. Bu parpalardan 
sonra 3 mm baléa levhadan 
yarim olarak kesilmi? B1, B2, 
B3, B4, B5 bölmeleri omurga- 
daki yerlerine ali§tirilip yapi^ti-

rilir. Gövde yan takviye oita- 
larinin yapi$tirilmasi ipin böl- 
melerin iyice kurumasi bekle- 
niimelidir. 3x3 mm balsa cita- 
lar biraz islatilip hafifce bukul- 
diikten sonra yerlerine bol 
zamkla yapiptirilir ve igneler 
ile tutturulur. Teknenin sag ya- 
ninin omurga insaati bitmi?tir. 
Gövde yam dikkatlice plandan 
sökulur, diger gövde yaninin 
insaati elde yapilacagi ioin 
dikkatli cali?mak gerekecektir. 
Plandan ince kágida pizilen 
gövde yanlarimn diger kisimla- 
ri da balsaya pizilecek sol göv
de yam loin kesilip kullamla- 
caktir. Bu kisimdaki bölmeler 
ve yan pitalari da yapiptmldik- 
tan sonra gövde kaplanmaya

12



hazirdir. Kaplama ipin 1,5 mm 
lik balsa levha kullanilir. Yan 
takviye pitalarmin alt ve iistii 
ayri ayri levhalarla kaplamr. 
Kaplama icin bölmelere ve pi- 
talara bol zamk siiriilmelidir, 
levhalar bölmelere toplu igne 
ile tutturulur. Kaplama kuru- 
duktan sonra fazlaliklar kes- 
kin bir jiletle kesilir, zimpara- 
lamr. Kip kismina tek parpa ke- 
silmi? B6 bölmesi yapi§tirilir. 
Teknenin ip kismi bir iki kat 
doplamr ve laklanir, bu islem 
teknenin su almasim önliye- 
eektir. Saft ve dumen borusu 
kuvvetli bir yapi$tiriei ile (404 
gibi) yapi$tirilir. Motor pil anah- 
tar aksami istege göre ycpi- 
iir.

Tekne iist giivertesi ipin 
iki adet 3 mm balsa levha yan- 
yana getirilerek boylamasina 
yapi§tirilir. Gövde bu iki levha 
ustiine kapatihp kalemle etrafi 
piziiir ve kesilir (Sekil 2) Göv-

2

de ipindeki motor ve pillerin 
kontrolu ipin guvertenin apil- 
masi gerekeeektir. Bunun ipin 
bölmelere 4 mm papinda kisa 
yuvarlak pitalar yapi§tirilir. ($e- 
kil 3) Giiverte ust parpasmin

altina §erit teněkeden hazirlan- 
mi? mandallar yapi?tirilir ve 
bunlar gövdedeki pimlere ra- 
hat ve siki gepeeek pekilde 
ayarlanmasi gere.kir. (Sekil 4)

T  „ T "
Giiverte yerine yerle^tirildikten 
sonra kenar kisimlar zimpara- 
lanarak ineeltilir. Ve iyiee dop- 
lanir.

Teknenin ana kismi bittik- 
ten sonra sira enpok zamam 
alaoak giiverte ust parpalari- 
nin yapilmasina gelmi$tir. Kap- 
tan köpriisiindeki biitiin parpa- 
lar balsadir. K1 parpasina ön- 
oe K2 ve K3 ana parpalari, 
bunlarin iistiine de K4 tavan 
parpasi yapiptirilir. iki adet K5 
ön yanlara, K6 lar ip yanlara 
K7 ler de di§ orta yanlara ya- 
pi$tirilir. Ön eamli parpalar o- 
lan K5 ve K8 parpalari pok dik- 
katli kesilmeli, yapiptirilmadan 
önee ip kisimlanna peffaf se- 
liiloidler yapi$tirilmalidir.

Top kuleleri ipin 19 mm pa
pinda bir iläp tiipii veya yuvar
lak agap ustiine 3 mm lik bal
sa levha islatildiktan sonra sa- 
rilir, yapi§tirilir ve halka las- 
tiklerle sikiea tutturulur, kuru- 
duktan sonra pikarilip zimpara- 
lamr ve yerlerine yapi§tirilir. 
Arka kisimlara da K9, K10 ve

K11 parpalari yapiptirilir. Top 
kulelerinin sahanligi ipin 3 mm 
kontraplaktan di§ papi 30 mm 
ip papi 25 mm olan iki parpa 
kesilir. Planlarda iistten göriil- 
diigij gibi belirtilen yerlere tel 
korkuluklar ipin dört adet 2 mm 
paprnda delikler apilir, önee- 
den kivrilip lehimlenmis olan 
korkuluk telleri yerlerine soku- 
lup yapi?tirilir. Ruzgårliklar iki 
adet 3 mm kontraplaktan kesi- 
iip iistten göriiniisteki api ile 
yapistirilir.

Teknedeki diger torpil, pep- 
hane sandiklan, kapaklar, ha
va fanlari, direkler, toplar, ra
dar kulesi, i$aretler, oankurta- 
ran sallari, simitleri ve papa 
gibi parpalar hazir olarak mem- 
leketimizde bulunmadigi ipin 
bunlar balsa parpalari, karton, 
pe?itli kalmliktaki teller ve bu
nun gibi malzemeler ile yapila- 
bilir.

BOYAMA:

Renk pizgisinin alt kismi 
kirmizi, oankurtaran sali ve si
mitleri beyaz kaptan köpriisii 
öniindeki eephane sandigi ve 
ön kapaklar koyu gri, radar 
basligi, bayrak diregi ön flama 
diregi, top kuleleri, korkulukla- 
ri silah namlulari aliiminyum 
yaldiz olarak, burundaki numa- 
ralar etrafi siyah ipi beyaz ola
rak boyamr. Boyamadan önee 
biitiin parpalar zimparalamr up 
kat doplamr. Boyamadan son
ra riizgårlik arkasina inee se- 
liiloid yapi$tirilir. Dumen, bo- 
rusuna sikiea gepmeli ve rahat 
dönmemelidir.

ΒϋΤϋΝ ZAMKLAMA ÍSLEMLE- 
RÍNDE SELiJLOZiK ZAMK KUL- 
LANILMAMALIDIR.

Baparilar.
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ín t ík a m  s íl a h i
VERGELTUNSWAFFE V -1

1. Menzil ayar pervanesi. 

2. Esasa tapa 3. Patlayíci mad- 

de 4. Yakit deposu 5. Bomba 

askisi (Kaldirmak ipin) 6. Hava 

giri§i 7. Giri? kafesi 8. Yakit 

puskiirtme memeleri 9. Ate?le- 

me bujisi 10. Yanma odasi 11.

Jet motoru 12. Yanma venturi- 

leri 13. Eksoz ciki?i 14. Temas 

kapsíilu 15. Ana Cayro ve man- 

yetik pusla kismi 16. Kanat u- 

cu 17. Hiicum kenari 18. Kanat 

šeřeni 19. Kanat orta šeřeni 

20. Basincli hava depolari 21.

Elektrik bataryaiari 22. Yakit 

filitresi 23. Ana Cayro 24. ir- 

tifa k umandalari 25. Tali Cay

ro 26. Yatay diimen 27. Yukse- 

li§ dúmeni 28. Dikey Dumen 

29. Yön dumeni.
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Almanlar 1944 yilinin Hazi- 
ran ayinda ilk defa V -1 pilot- 
suz upan bombalarini firlattigi 
zaman yeni bir hava sava$f 
?ekli ba§lami? oldu. Bu patla- 
yici madde yuklenmi? olan Li

pan bombalar kuzey Fransa'- 
daki uslerinden ingiltere'nin 
giiney dogusuna ve Londra'ya 
firlatiliyordu.

ilk V -1 Almanca ismiyle 
«Vergeltungswaffe» (intikam si- 
lahi) 1944 yilinin 13 Haziran sa- 
bahinin erken saatlerinde in- 
giltere topraklarina du$tu. Al- 
manlarin asil planlari V-1 hϋ- 
cumlarmi 1943 yilinin Aralik a- 
yinda ba$latmakti, fakat ingi- 
liz Kraliyet Hava Kuvvetleri 
.bombardiman upaklari V-1 le- 
rin ilk tiplerinin yapildigi ve bir 
ara$tirma merkezi olan Baltik 
denizindeki Peenemunde ussu- 
nu agir ?ekilde bombardiman 
etmelerl yúziinden hemen he- 
men bir yil kadar gecikti. Ay- 
rica Fransa'da Pas de Calais 
bölgesinde bulunan V -1 firlat- 
ma merkezlerinin de bomba- 
lanmasi toplam tesislerin %75 
inin kullamlmaz hale gelmesine 
sebep oldu. V -1 aslmda pilot- 
suz kúpuk bir jet upagidir. Hay- 
ret verici derecede basit fakat 
pok ileri bir miihendislik eseri- 
dir. Fieseler upak fabrikasinin 
F. Z. G. 76 numarali imalati- 
dir. Titre$imli Atodid motoru 
ilk defa Almanlar tarafindan

seri olarak imál edilmi$, aym 
motor V -1 Alman upan bom- 
balarinda da kullamlmi§tir.

Bombamn gövde boyu 655 
em, motorun boyu 343 cm dir. 
Gövde papi 38 pm olan V -1 
lerin toplam agirligi 2150 kg. 
dir. 567 litre haemindeki ya- 
kit deposu ile saatte 580 km. 
surat yapabilmektedir. Yakit 
deposunun ön tarafinda 900 kg 
kadar patlayíci madde ta$ir. 
Gövdenin ueundaki kupuk bir 
pervane burun kismindaki bir 
makanizmayi hareket ettirmek- 
te upan bomba 60 Km. kattet- 
tikten sonra patlama vaziyeti- 
ne gelmektedir. Upu$tan önoe 
ayarlanan bu makanizma V-1 
istenilen mesafeye gelince dii- 
men ayarim bozar ve pikeye 
gepirir yere parpinea da pat- 
lar. Takriben 600 metre yiik- 
seklikten upan bombamn men- 
zili 240 - 250 km. kadardir.

Almanlar firlatma ipin 91,5 
metre boyunda tren rayindan 
yapilmi? bir rampa kullanmi?- 
lardir. ilk hareketle rampadan 
itilerek atildigi ipin bu ?ekil ol- 
dukpa tehlikeli idi.

V -1 lerin bázi sakinealari 
vardi, hizi yava$ti uzaktan ida- 
re edilemiyordu (atilan nokta- 
dan alman ni?anla yöneltiliyor- 
du) menzili smirliydí. Bomba 
yava$ gidi^i yOzunden kolayca 
önlenebiliyordu. Londra'ya dog
ru atilan 5070 V -1 bombasmin

1847 si Tempest ve Spitfire gibi 
suratli ingiliz avci upaklari tara
findan, 1878'i top ve roketlerle 
232'si baraj balonlari ile yerine 
varmadan tahrip edilmi?tir. Dört- 
te birinden daha pogu ni^anla- 
rindan ayrilmi? ve hedeflerine 
varamami$tir. Ama Londra’ya 
inen 2420 tanesi 8864 ki?iyi öl- 
diirmú?, 17197 ki?iyi agir yara- 
lami§ 76784 binamn yikilmasi- 
na veya oturulmaz hale gelme
sine sebep olmu?tur. Almanlar 
V -1  lerin motor giri§inin önu- 
ne bir kabin iláve ederek bun- 
lari pilotlu olarak ta kullanmi$- 
lardir. V -1 pilotu ile birlikte 
hedefe kadar genellikle bir 
Heinkell-111 veya Focke Wulf- 
200 bombardiman upagi ile ta- 
$miyordu, pilot bombalanaoak 
bölgeye gelinee motoru pali?ti- 

np ana upaktan ayriliyor, he- 
defi sepip kumandalari duzelt- 
tikten sonra para?utle atliyor. 
Upak pilotsuz olarak hedefe 
parpip patliyordu. Bu tehlikeyi 
hadiseyi atlatip sag kalma §an- 
si pok azdi bununla beraber bu 
?ekilde upan bir pok pilot gö- 
niillii idi.

V -1 upan bombalari sava?- 
tan sonra pe$itli devletler tara
findan yapilan bu tip siláhlara 
en biiyuk numune olmu?, Al- 
manya’dan göturiilen V -1 ler 
$imdiki butun pilotsuz bomba 
ve upaklarin anasi sayilmakta- 
dir.
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Dergimizde slz degerli okurlarimizla eski sayilarunizda 
oldugu gibi bu kö?ede yeniden beraber olmak bizleri mutlu 
kilacaktir.

Modelcilikle ilgili her turlii kónu ve tekniklere deginme- 
ye galisiyoruz fakat bizlerin unuttugu, sizleri du§undliren ve- 
ya sizin teknikleriniz ve enteresan planlanmz olabilir. Butiin 
bu du§uncelerinizi kösemize yazm hep birlikte tarti$ip du§u- 
nelim. Buldugunuz yeniliklerden faydalanalim. Modelcilik el 
kabiliyeti, du^lince ve tecriibeye dayandigi igin en yenisinden 
en tecriibelisine kadar butiin modelcilere sesleniyoruz. Kö' 
?emiz sizler igindir...

MODELCILIK DERGÍSÍ 
P.K. 133 BAKIRKÖY/ISTANBUL

A§agida numaralanm i^aretledigim dergilerden gik- 
mi§ olanlan hemen gikacak olanlan da yayinladikca 
göndermenizi rica ederim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Istedigim dergilerin (adedi 7.50 TL. hesabi ile) tu·
tan  blan ........... lira a^agida i§aretledigim §ekilde gön-
derilmi§tir.

□ Havale ile gönderdim
□ Zarfin iginde gönderdim

ADXM SOY A DIM  : ............................................................................................

A D R E SlM  : :............................................. ...............................................

§E H ÍR
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PRATÍK BÍLGlLER
Bakir boruyu depoňun 

iistune lehimleyin

Vida

Aliminyum . lev-ha

Profi-I 
ba Iso 
gövde

Aym boyda ikinci 
boruyuda alta lehimleyin
Profil gövdelere depo monte etrnek ipin bu 

yolu kullanabijiijsiniz

Eski bir ji let makinosi ςπ· 
kur yuzeyleri zinparalamada 

faydali olur.

Bir teneke kapagi delin ve per- 
vanenin online vidalaym. Bu 
sekil ufak motorlarin palistinl- 
masmda yardimci olacaktir.

Kabin ön cammi tam ölgusiinde 
yapmakigin yukardaki ^ekili 

uygulayabilirsíniz.
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PIPER SUPER CUP 
MAKET LASTiKU 

MODEL!

Dergimizin bu sayisinda 
plan olarak verilen PIPER CUB 
biitiin diinya hava ve kara kuv- 
vetlerinde irtibat ucagi, bircok 
?irket ve kurumlarca da ilác- 
lama ucagi olarak kullamlmak- 
tadir. Turk Kara Kuvvetleri ve 
TOrk Hava Kurumunda da bu 
ucaklar vazife görmektedir.

ÍN$AAT:

Modelcilige yeni ba?layanla- 
rin bile kolaylikla in?a edecegi 
bu model cok az malzeme lie 
kisa zamanda yapilabilmekte- 
dir.

Buyúk salonlarda ve ruzgär- 
siz havada cok iyi ucabilir.

GÖVDE:

Plam cali?ma tahtamza tes- 
bit edin, uzerine mumlu kágit 
yayin. Biitiin gövde citalari 2x2 
balsa olmalidir. Önce úst, orta 
ve alt ana citalari igne ile tut- 
turun (pilot kabininin iistundeki 
Citayi plandaki $ekilde birbiri- 
ne yapi^tirin) Arkadan ba?la-

yarak ara citalari yerlerine dik- 
katli olarak yapi?tirin, Pilot ka
bininin yanlarmi ,arkada yuvar- 
lak sert agaci tutan levhalari 
1,5 mm balsadan kesin bol 
?amklayip yerlerine oturtun ta- 
mamen kuruduktan sonra bu 
gövde yanini sökun ve diger 
gövde yanini da aym sekilde 
in?a edin. Gövde yanlarmi ar- 
kalarindan birbirine yapi?tirin, 
öne dogru gelerek gövde ara 
parcalarini yapi?tirmaya ba?la- 
yin i, H, G, F, E, D, parcalari 
gövde alt ve ustunde A, B, C, 
parcalari ise sadece altta ola- 
caktir, bu parcalar kuruduktan 
sonra 1, 2, 3 numarah burun 
bölmelerini yapi§tirin. Burun ta- 
kozu balsadan yapilacaktir, ta
kat pervane §aftinin gececegi 
kisma ince bir bakir boru so- 
kup yapi§tirin ?aft bu borunun 
icinden gececektir. Burun böl- 
melerinin arasina plandaki gö- 
m?te kesilmi§ 1,5 mm lik bir 
balsa parcayi da yapi§tirm. Ar
ka tekerlek dikmesini 0,8 telden 
kivirip gövdenin arkasina ya-

pi?tirin ve ince iple baglayin. 
On ini? takiminda plandaki öl- 
culere gore hazirlayip gövde 
ara dikmelerine baglayip zamk- 
layin. $afti yatagindan gecirip 
pul ve pervaneyi takin, iki kat 
baglanmi? motor lastigini de 
arkaya getirin, yuvarlak sert 
acjaci motor lastiginin arasin- 
dan gecirip kar§i tarafa sabit- 
leyin. Pilot kabinesinin list ar- 
ka ve ön kö§elerini delip bura- 
lara da kanadi baglamak icin 
halka lastiklerinin tutturulacagi 
ince yuvarlak agaclari uclari 
0,5 cm di?arida kalacak se
kilde zamklayin.

KANAT:

Kanadin sag, sol ve orta 
bölumlerini yapmak icin plam 
duz bir tahtaya sabitleyin us- 
ttjne mumlu kägidi yayip kanat 
ön ve arka citalarin ligne ile 
tutturun, kanat orta citasim da 
igneleyin. Modelin yan goriinii- 
Súndeki kanat sinirlerinden 12 
adet kesin kanat uclarim da
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1,5 mm balsa levhadan kesip 
yerlerine yapi$tirin, uplar kuru- 
duktan sonra yerlerine ali?tiril- 
mi? sinirleri yapi?tirip igneleyin 
sag ve sol kanat parcalarinm 
orta kanada yapi?acak sinirle
ri biraz uclara dogru meyilli 
olarak az zamk ile yapi?tirin. 
iki yan kanat kuruduktan son
ra yerlerinden sökun ve orta 
bölume uplardan 3 cm. kanat 
acisi olacak $ekilde iki kat 
zamkla kanat uclarimn altini 
kurumada bozulmamasi icin ki- 
tap yada takoz ile doldurup ya- 
pi$tirin.

DIJMENLER :

Dumenleri plan ustunden 1,5 
mm balsa levha ve citalar in- 
§a edin. Kuruduktan sonra sö

kun ön ve arka kisimlari zim- 
paralayip inceltin.

KAPLAMA :

Kaplama icin bůtun model- 
de ince kaplama kágidi kulla- 
nilir. Gövdenin yanlari alti uš
tu ve burnu ayri ayri tek par- 
calarla kaplamr. Dumenlerde 
tek parpa kágitla kaplamr. Ka
nat kaplamasi iki kisimda ya- 
plur, önce kanadin alti sag, or
ta ve sol parcalar olmak uze- 
re kaplamr daha sonra aym ne
klide list kisím kaplamr. Mo- 
deli islatirken dikkat etmek ge- 
rekir bilhassa kanatlar diiz bir 
satiha ignelendikten sonra is- 
latilmali ve o §ekilde kuruma- 
ya birakilmalidir. Bu model dop- 
lamaya gerek yoktur.

MONTE :

Yukseli? ve yön dumenleri 
yerlerine yapi$tirilir, kanatda 
dikmelerin geldigi sinirlere sa§ 
ve sol kanada ayri ayri iki?er 
adet ince plastik boru yapi?ti- 
rilir. Plandaki ölpulere göre ya- 
pilan iki adet kanat dikmesine 
toplu igneden yapilan kancalar 
ince iple baglamp yapi?tiriíir. 
Kanat halka lastiklerle baglan- 
diktan sonra dikmeler kanat 
ve gövdedeki borulara gecirilir. 
Ön kisma ve yanlara ince se- 
löloidden siperlik kesilip yapi$- 
tirilir. Ön ve arka tekerlekler 
takilir. Modele ce?itli susleme- 
ler yaparak guzelle§tirebilirsi- 
niz.

Ba?arilar.

-o-

M O T O R L A R
(Ba$tarafi sayfa 8 de) 

memleketlerde de bujili motor- 
lar popöler tip olmaya bašta
mi? ba$lica 0.49 kapasitenin 
altindaki ufak motorlar ile rad- 
yo kontrol ve tel kontrollu mo
deller icin olan buyiik boylari 
kullanmak ali$kanlik haline gel- 
mi?tir.

Oretim, memleketlerin ilgi- 
lendigi tiplere göre yapilirsa

ingiliz yapimcilar dizelleri bun- 
yelerinde toplayacaklar Ameri- 
kali imalätcilar ise bujili motor- 
lari tercih edeceklerdir. Ger- 
cekte Avrupa'da kullamlan bii- 
yuk hacimli bujili model mo- 
torlari Amerika Birle?ik Devlet- 
lerinden ithal edilmektedir. Bu 
giin Japonya ve italya’da aym 
tiplerde kaliteli ve geni§ motor 
imaláti yapilmaktadir.

Dizel motorlar Avrupa, bu
jili motorlar Amerika kaynakli 
kabul edildiginden dizellerde ka- 
pasiteyi c.c. (santimetre kup) 
bujililerde cu. in (inc köp) tayin 
eder. Herkesce uygulanabile- 
cek smiflandirma ve mösaba- 
ka yapilabilmesi icin bunlarda 
standart boylara ayrilmi§tir.

(Devami gelecek sayida)
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m n m  hl
MODEL U f  AK-TEKNE-OTOMOBiL DERGÍSÍ

SAYI : 1 
(ΒΪΤΤί)

m rim H L
MODEL U f  AK-TEKNE-OTOMOBÍL DERGÍSÍ

SAYI : 2

mamin
MODEL U fAK-TEKNE-OTOM OBÍL DERGÍSÍ

SAYI : 3

Eski Sayilar
Modelcilik Dergisindeki yazilar higbir zaman giincelligi- 

ni kaybetmez.
Dokuzuncu sayisini aldigimz bu dergimizdeki konular 

daha evvelki sayilanmazm devamidir.
Her sayímizda degi^ik tam boy ge§itli model planlan 

vardir. Eski sayilanmizdan birincisi harig digerlerinden yeni 
abonelreimiz igin bir miktar ayrilmi§tir.

Eski sayilarimizm adedi 5 TL. sidir.
Abone fi^inden i§aretliyecegini zsayilarm iicretlerini pos

ta ile yada zarf iginde gönderebilrisiniz.
MODELCILIK DERGÍSÍ

mnniík
MODEL U f  AK-TEKNE-OTOMOBÍL DERGÍSÍ

SAYI : 4

m iLC H H í
MODEL U f  AK-TEKNE-OTOMOBÍL DERGÍSÍ

SAYI : 5
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u c a ia m
KODEL U f  Α Κ -TE K N E -C TO M O B ÍL  DERGIs!

m j m im b í a n n a m
MODEL U f  A K -TE K M E -0T0M 08ÍL  DERGÍSÍ KODEL U f  AK-TEKNE-OTOMOBIL DERGÍSÍ

SAYI : 6 SAYI : 7 SAYI : 8

EN jY i NETiCEYl MODELCÍLÍK DERGÍSÍ PLANLARI ÍLE|ALABÍLÍRSÍNÍZ

Tiirk Hava Kuvvetleri 
Giiglendirme Vakfina 

Yardim Ediniz
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