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NEDEN Y A P IL M A S IN
Avrupa ve Amerikadaki ya- 

yinlari devamli izliyoruz, tel 
kontrol ve radyo kcntrollu mo
dellen yapan modelciler olduk 
ga gok, bizde ise bu branglar 
kisa bir zaman igindede olsa et 
rafina oldukga merakli toplamig 
ve gururla söyliyebilirizki bu 
modelciler yabanci birgok mo- 
delciyi bilhassa ingaat ve ugug 
teknigi bakimindan geride bi- 
rakmigtir.

Tiirkiyede de bu branglarda 
mílii yarigmalarin yapiímasina 
baglanmalidir. Hersene Ankara- 
da Turk Hava Kurumu tarafin- 
dan yapilan serbest ugug dali- 
na tel ve radyo kontrollu mo- 
dellerin yarigmaiarida Have edil- 
meli, derece alan modelciler

yurt diginda yapilan milletlera- 
rasi gampiyonalara gönderilme- 
lidir, ilk senelerde derece alm- 
masa bile görgu ve tecriibeleri- 
ni arttiran modelciler sonraki ya 
rigmalarda bu branglarda iyi ne 
ticeler atabileceklerdir.

Tel ve radyo kontrollu maket 
modellerin öncelikle asillarina 
benzer olmasina bakilir, bu ga- 
ligmayi gok iyi yapan modelci 
arkadaglarimiz mevcuttur. Akro 
basi, surat, takim yarigmasi gi- 
bi smiflarda netice almak gok 
yogun bir galigma ve iyi teknik 
beceri ister.

Istanbul Model Ugak Kuliibu 
kurucu iiyelerinden olan ve Is- 
vegte galigan Nermi Akol radyo

kontrollu maket modelciliginde 
Avrupa gapinda bagariya sa- 
hiptir, bu arkadagimizin Tur- 
kiyeyi her tiirlu musabakada 
en iyi gekilde temsil edecegi ve 
memleketimize iyi bir netice ge- 
tirecegi muhakkaktir. Kendisšri- 
le resmen temas edilmesi ve 
Turkiye adina musabakaya ka- 
tiimasinin saglanmasi biitun mo 
delcilere seving verecektir. Di
ger modelcilerlede iyi takimiar 
kurarak yarigmalara katilmak ve 
bu iki branginda milli miisabaka 
smi yapmak zamam artik gelmig 
tir.

ilgilílerin bu konulari ele al- 
malari en buyuk istegimizdir.
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MOPELCiÚČi

S a l o n  m o d e l  le ri
Salon ugugu denilmesi bu tip 

modelerin sadece kapali yerler 
de uguruldugundandir. Salon 
modelleri guzel bir eQlencedir 
ve hakikaten degerli pratik mo- 
delcilik bilgileri kazandirir. Mev 
sim sonunda bu modellerle ya- 
pilacak uguglar iyi ayar pratigi 
kazandirir. Yeni modelciler igin 
salon modelciligi gok ögretici 
olacak ve oldukga enteresan 
bulacaklardir.

Salon modelciligi ikiye ayri- 
lir. Birinci gurup sabit bir dírek 
etrafinda donen modellerdir. Di 
ger gurup ise gok hafif 
yapisi olan ve buyuk salonlar- 
da serbest olarak ugurulan mo
dellerdir. iki guruptan direk et

rafinda ugan modeller daha gok 
yapildigi igin önce onlar anlati

lacaktir. Bu bölumuniin sonun
da gok daha özel itina ve tec- 
riibe istiyen hafif salon serbest 
ugug modelleri anlatilacaktir.

Direk etrafinda bagli olarak 
ugan modellerin ugugu igin bií 
yuk bir oda yada bir salon ge- 
reklidir. Genellikle Avrupa ve 
Amerikadaki biitiin modelcilik 
kuluplerindeki meraklilar hafta- 
da bir giin toplamp lokalle rin 
de bu tip uguglar yapmaktadir- 
lar. Simdi bu tip modellerin ya 
pilmasi ve ugurulmasmin anla- 
tilmasina gegelim.

Direk eski bir siipiirgenin sa- 
pi yada 2,5-3 cm gapinda yuvar 
lak bir gita olabilir ve 35-40 cm 
kenarlari olan 1cm kalinliginda 
kare géklinde bir altiigin ortasi-

na gakilir veya yapigtirilir. Di
rek kare geklindeki altliäin köge 
lerine baglanacak iplerle iyice 
saglamlagtirilir. Direk uzunlugu 
ise 40 ile 150 cm arasindadir. 
1,5 mm ø lik ince yumugak 
telden ugu§ ipinin baglanacagi 
parga kivrilir ve iki madeni pul 
arasinda bir giviye gegirilir ve 
givi bu tel ve pullarla birlikte di 
regin Ostune gakilir. Qivi gok 
gakilmamali tel parga pullarin 
arasinda rahatlikla dönebiimeli 
dir. Telin serbest ucuna sa§lam 
ve ince bir ip baglamr, bu ipin 
uzunlugu odanin genigligine gö 
re ayarlanmalidir, yoksa model 
ugugta duvara garpip kirilabi- 
lir. 180-200 cm arasindaki u- 
zunluk bu tip uguglar igin yeter 
lidir. ipin bogta kalan diger u- 
cunada yine 1,5 mm lik yumu-
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§ak teiden kivrilan ve modelin 
kanat ucuna baglanacagi ikinci 
bir halka kivrilip baglamr.

Direk ugug yapilacak olan ye 
rin tam ortasma konulur ve u- 
gug ipi modelin agirlik merke- 
zi gizgisinin kanat ugundaki ip 
halkaya takilir. Kanat ucunun 
takviye edilip kuvvetlendirilme- 
si ugug emniyeti igin iyi olur.

Model artik diregin etrafinda 
ugmaya hazirdir.

§imdide modeller hakkinda 
bir kag kelime anlatalim. Direk 
etrafinda ugan lastikli yada Je- 
texli (fuze motor) modellerin 
en buyiik avantaji digaridaki u- 
guglarindaki neticeleri aynen ve 
rebilmeleridir. Batjlanti ipi u- 
gu§ dengesi iizerine tesir yapa

bilir, fakat buniar endige edile- 
rek bir olay dečjildir burhun a- 
gagi yada yukariya dogru ayar- 
lanmasi bunu diizeltir. Salon mo 
delleri yapilirken daha gok dik- 
katli galigmalidir gunki salon 
modellerinin dikkatli bir denge- 
ye iyi bir ayara ihtiyag vardir, 
gayet giizel bir ugug isteniyorsa.

/Devami var)



MOTORLU SERBEST MUSABAKA 
MODELCiLiGiNE GiRi§

(Bagtarafi 7. sayida) 

MODELiN PARQALARININ 
YERLESTiRiLMESi

Kanadin lastikle baglanacagi 
dovelerin (yuvarlak gita) monte
si ile ige bagliyabiliriz. Kanat 
yataginm ustiinde oldugu pilo- 
nun öniinde ve arkasinda belir- 
tilen yerler matkapla delinir. De 
liklerin derinliginin 2-3 cm olma 
si yeterlidir. Doveller 4-5 emsi di 
garida kalacak gekilde bu deli- 
ge bol zamk ile yapigtirilir.

Yukselig dumeninin montesi 
modelin ugugunu bitirdikten son 
ra yere inmesini sagliyacagi i- 
gin buyuk önem tagir. Modelini- 
zi kaybetmek istemiyorsaniz bu 
kisma gok dikkat etmelisiniz. In 
ce tel yada toplu igneden iki 
halka planda gösterilen gekilde 
kivrilir. Birisi dumenin ortasin- 
daki sinirine digeri ise firar ke- 
narinin ortasina kuvvetlice ba- 
tirilip yapigtirilir. Iki kancamnda 
zamki kuruduktan sonra gazli 
bez yada ince ipekten kesilen 
pargalar bol zamklamp diime- 
nin iistijne önceden saplanan 
kancalarin uzerine yapigtirilir.

(§ekil 6) Diger bir kancada yön 
dumeni altta ise ona yoksa göv 
denin arka alt ueuna gösterilen 
gekilda yapigtirilir. Kanat ve yuk 
selig diimeni gövdeye halka las- 
tiklerle baglamr. Kanat ve dume 
ni gövdeye bagiarken orta nok- 
talarinm aym dogru iistunde ol- 
masina dikkat etmelidir.

Kanat ve dúmen yerlerine 
tam olarak monte edildikten 
sonra alt yanlarina 3 mmlik do
veller duz olarak yapigtirilir. Bu 
pargalar ugug igin sahaya gidil 
diginde kanat ve dumenin her 
takilíginda daima aym yere duz 
bir gekilde baglanmalarmi sag 
lar. Bu kilavuz pargalarin kuru- 
masindan sonra bir parga ince 
ip veya ince gelik telin bir ucu 
dumenin firar kenarina digeride 
gövdenin altina baglamr dumen 
agildiginda dumen ile gövde a- 
rasindaki agi 40° oimalidir. Bu 
ip veya tel saglamca zamkla- 
mr. (§ekil 7)

MOTOR VE TÍMERÍN 
MONTESi

Butun pargalarin montesi bit- 
tikten sonra depo (motorun ar- 
kasindayoksa) ve motor' yerine 
ufak vidalarla vidalamr. Timerin 
montesi igin ufak agag vidalari 
kullamlir (§ekil 8) Depodan mo

8 —  TÍMER 3AČLANTISI 

Kontraplak parqa

1
M oto r bag lan ti yen' \

kaplam a

tora timerdan gegerek giden ya 
kit borusuda kivrim yapmi- 
yaeak gekilde baglanmali ve bu 
ölgiide kesilmelidir.

Modeli sahaya götiirmeden 
önce agirlik merkezini kontrol 
etmelidir.· Bu nokta-plandan be- 
lirtilenden 6-6,5 mm daha igeri- 
de oimalidir. §ayet agirlik mer 
kezi 6-6,5 mm den fazla ise mo 
delin burnuna yada arkasina bu 
ayari bulmak igin agirlik ilåve 
edilir.

t e s t  υςυ§υ
Riizgårin hig olmadigi yada 

hafif estigi bir zamanda bu ugu- 
gu yapmalidir. Kuvvetli riizgår 
altinda bu teerubenin yapilmasi 
duguniilmemelidir. Qimenlik bir



äraziye gidilir. Riizgårm 
kanadi ve diimeni yatirmamasi 
igin bu pargalar bol lastikla sag 
lam olarak baglamr.

Modelin gövdesini firar kena- 
rimn altina gelen yerden tutun 
ve 15 metre ilerideki bir yeri ni 
ganiiyarak elinizden yavagga fir 
latin, o yere dogru dözgun bir 
gekilde suzulecektir, belki önem 
siz bir miktar sola dogru döne- 
bilir fakat bu dönug umumiyetle 
olmayacaktir. Burun yukari dog 
ru bakar ve inig gikigli bir dal- 
galanma yaparsa (stol) ve bu ge 
kilde bir kag atigta tekrar eder 
se 2mm kalinliginda bir pargayi 
kanadin firar kenari ile kanat 
yatagi arasina koymak gereke- 
cektir. Böylelikle kanadin hii- 
cum agisi diigmug olur.

Model dalgalanma yapmayip 
yere dogru pike yaparsa (§ekil 
9) 2mm kalinliginda bir parga 
yukselig dumeninin firar kenari 
ile gövde arasina konulur bu 
parganm konulmasindan sonra 
model normal suzuliigiinii yapa- 
caktir. Modelinizi pikesiz ve dal 
galanmasiz normal suzulugiinii

9 — TEST SIJZClLLISlj

D algalanm a Λ  R iizgár yånu  ̂

---------\

P k - Y iiksek o tla r

‘"S " Lrv7gåra dogru, burun ha fif a$ag>ya dogru olacalc 
_______________ $ekilde fir lo tin ._______________ j

yapincaya kadar bu ufak dolgu 
pargalari ile ayarlayin.

§imdi modelinizi motorunu 
gal isti rarak ugurabilirsiniz. Mo
delin duzgun degilde daireler gi 
zerek suziilmesi daha iyi ola- 
caktir, aksi taktirde motorun 
kesipte modelin duz suzulerek 

inmesi bize iyi bir kir kogusu 
yaptirabilir. Duz suziilmesi igin 
modelin sol yamna (arkadan gö 
riiniigte) kanadi ile kanat yata- 
ginin arasina 1,5 mm lik bir par 
ga koymalidir. Yiikselig dumeni
nin fitii bitip te agilmasindan 
sonra sol kanat ucu sag ugtan 
daha yiiksekte kalacaktir. Bu 
yatigta modelin sola dogru dai
reler gizerek suzulmesini sag- 
lar.

ILK MOTORLU U£U§

Bu böliim sizin biitiin gali§- 
malarimzin en onernli kismidir, 
bu yiizden gok dikkatli olmali- 
dir.

1) Birinci ugug: Timeri sade- 
ce iig veya dört saniyeye ayar
layin. Pervaneyi ters bir gekil- 
de takin motoru galigtirarak 
gaz kolunu agin ve zengin bir 
galigma saglayin (normal gali§- 
madan diigiik bol yakitla) arka- 
daki fitili yakin modeli riizgara 
kargi yukariya dcgru az bir a- 
giyla hafifge iterek ve timeri a- 
garak atin. Model diiz gidecek 
ve öne dogru yada hafifge sola

yatarak diigecektir. §ayet olmaz 
sa yön diimeninden ufak bir par 
ga kesin (gekil 10) ve sola dog

10 .- DUMEN PARCASINA SOLA DONIJS VERME

bir parca ke6ín.

ru 1,5 mm kadar kivirip yapig- 
tirin ve bu gekilde tekrarlayin 
gayet duzgun ugarsa ve giddet- 
li meyiller yapmazsa ikinci kis- 
ma gegebilirsiniz

2) Pervaneyi diiz gekilde ta
kin, timeri beg veya alti saniye 
ye ayarlayin, motora tam gaz 
vermeden normal devirde galig 
tirin, fitili yakin timeri agtiktan 
sonra modeli ruzgara dočjru dik 
katli ve yavagga atin. Model he 
men hemen diiz bir gekilde tir- 
manacak yada sola dogru bu- 
yiik bir agi yapacaktir. Ugugtan 
sonra motorsuz bir siizulug de- 
nemesi yapin, gayet dalgalanma 
yapiyorsa dumenin firar kenarin 
daki pargayi pike yapiyorsa ka- 
nattaki pargayi gikartin. Model 
sola dogru genig daireler gize
rek siizuliiyorsa bu gelecek bö- 
liimde anlatilacaktir, öyle degil 
se dumenin kesilmig pargasina 
biraz daha dönug verin.

Devami var



MOTORLU
MODELLER

(Bagtarafi 7. sayida)
ikinci tip motorlu modeller 

musabaka modelleridir. Bu ge- 
git modelerin gogunda bir ka- 
nat pilonu vardir. Kanat genel- 
likle gok agilidir (Polyhedral) 
ve pilonun uzerindeki motor ya 
tagina monte edilir. Bu gekilde 
kanadin iiste monte edilmesi i- 
tig hattini kaldirir ve modele bii 
yuk bir tirmamg agisi verir. Mo 
torlu musabaka modelleri gok 
suratli olduQundan dikkatli inga 
edilmeli ve butun yiizeyleri ha- 
tasiz olmalidir. Ufacik bir ayar- 
sizlik modelin kirilmasina sebep 
olabilir. Bu tip modeller genel
ler genellikle saga dönijgle gok 
suratli tirmanir. Modelin duz- 
gun atilmasida dikkat ister, bur 
nuna yakin bir kismindan tutu- 
lur ve saga dogru hafif bir dö- 
niig verilerek atilir. Model iti- 
nali yapilmig ise saga dogru dö 
nerek hatasizca tirmanacaktir. 
§ayet model saga keskin bir 
döniig yapar ve yere garparsa

yön dumenine ters istikamette 
biraz döniig veril ir. (Dumen sola 
dogru az kivrilir model arkadan 
göriilmekte) model Ivp atarsa 
diimen saga dogru kivrilir. Bazi 
musabaka modelleri sola dogru 
dönerek daha guzel uguglar ve
rir. Model hig bir zaman dönug 
geklinde pikeye girmez normal 
ugug geklini muhafaza eder. Mo 
torlu musabaka modelleri ge- 
gitlidir. Spor tip motorlu model 
lerden hafiftir. Diger tiplere na 
zaran motor kestikten sonra da 
ha gok havada kalir, bunun οηϋ 
ne gegmek ve kaybolmamasim 
saglamak igin yukselig dumeni
ne fitil konur, zamani belli olan 
fitil yamp bittikten sonra model 
done done oldugu yere iner.

Maket modelerde motorlu mo 
dellerin diger bir brangidir. Βϋ- 

tiin hakiki (genellikle tek mo
torlu olan) ugaklarin maket ser 
best ugug modeled yapilabilir, 
dizel yada bujili motorlarla ugu

rulabilir. Motorlu maket model- 
lerin lastiklilere kargi en biiyiik 
avantaji lastikli kadar gtigsuz 

olmadi§indan hakiki ugagin bu
tun detaylari modeline yapilabi
lir. Bu tip motorlu maket model 
lere asillari gibi ufak pervane 
takildigi ve inig takimlari gerge- 
ge uygun olabildigi igin estetik 
göriiniig daha giizeldir. Lastikli 
maket modellerde oldugu gibi 
motorlu maket modellerdede ilk 
modeli ustten kanatli bir ugak 
segmelidir. Cessna Birddog, Pi 
per, Taylor - Cup gibi. Bu tip 
modeller 100 - 120 cm arasinda 
kanat boyu olan 0.8 ccelik motor 
la ugabilen hemen hemen 300 
gr agirligindaki modellerdir. U- 
gug teknikleri spor tip modeller 
gibidir.

Motorlu maket modeller diger 
biitiin tip modeller arasinda bir 
hayranlik verir.

Bitti



PLANÖR MODELCiLiGi
Model ugak uguculugu igin 

en uygun takdimin guphesiz ba 
sit bir planör oldugunu söyler- 
sek dogruyu ifade etmig oluruz. 
§imdi bu modelin muhtelif tip- 
lerine, ingaat metotlarina ve u- 
gug gekillerine yakindan bir göz 
atalim. Basit, giivenilir, iyi plan- 
lanmig bir planör aliniz ve onu 
guzel bir ugug igin hazirlayimz. 
Bir planör guriiltulu 100 km sii- 
ratli tel kontroilu bir model ka-

dar gösterigli olmayabilir, fakat 
ugug ve ayar sanatmda daha iyi 
bir ögretmen oldugunu ispat e- 
decektir. Qok muhtemelen ugu§ 
sezonunun sonunda siz onu ge- 
lecek yil igin yerine asabilirsi- 
niz. Tel kontrollu modelin ise 
pargalarim göpgu gok gegme- 
den supurecektir. Basit bir pla 
nör bir parga balsa ile yapila- 
bilir. Gövde 6 mm lik balsadan 
kesilir ve burun yanlarina 1,5

mm yada 3 mm lik kontraplak 
yapigtirilarak kuvvetlendirilir. 
Kanat 2 veya 3 mm lik balsadan 
tek parga olarak kesilir. Kana- 
din tam ortasma bigak ile eni- 
ne bir yank agilir. Bu yank 1,5 
mm derinliginde olmalidir, ka
nat uglari kaldirilarak V agisi el 
de edilir, ortadaki bu yank zamk 
ile doldurulup yapigtirilir, kuru- 
duktan sonra kanat gövdeye 

(Devami 14. de)
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S P I T F I R E

Dergimizin iginde verdigimiz 
bu tip mcdellerin yapilmasi ba 
sit ugurulmasi oldukga zevkli- 

dir. Elinizde kalan parga balsa 
larla bu model bir saatte yapila 
bilir.

KANAT

Kanat komple 3mm balsadan 
kesilir, planda kanadin yapisi gi 
zilmigtir, diger kisimda gizilip 
kesilmelidir.

Kestikten sonra kanat iistii- 
ηϋη ön ve arka taraflarini zim- 
paralaym, profil verin. Kanadin 
orta kismi zimparalanmamali 
gövdeye yapiga bilmesi igin kö 
geli kalmalidir.

GÖVDE

Gövdede 3 mm balsadan ke
silir. Yukselig dumeninin girece 
gi bogluk agilir. Kogeler zimpa 
ralamr.

DOMENLER

Diimenler 1,5 mm balsadan

kesilir. Bunlarin zimparalanma 
sina gerek yoktur.

MONTE

Kanat gövdedeki yerine yapig 
tirilir. Qift zamklama yapmak 
kuwetli olmasmi saglar. Yiikse 
lig diimeni gövdenin arkasinda- 
ki yerine sokulup zamklamr. 
Yön diimenide ustiine yapigtiri 
hr. Dumenlerin dogru ve tarn 
dik yapigmasina dikkat etmeli- 
dir.

SOSLEME

Monte bittikten sonra dopla- 
yin ve modelci boyasi ile Spit
fire boyayin, pilot yeri eksozla- 
ri v.b. gizin.

AYAR VE UQU§

Denge igin burna agirlik ila 
ve edin, Vida, somun ve araya 
koyacagimz metal pullar bu i-
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gi görur, planda yeri belirtilmig 
tir.

Kanadi uglarindan tuttugunuz 

da paralel duruyorsa denge ta- 
mamdir.

Kanadin sol ucunu delip sag 
lam bir ipi burdan gegirip dii- 
gumleyin. Kanatta bagli olan i- 
pin 3 metre olmasi ve 50 cm lik 
bir gitamn ucuna baglanmasi 
ile modeliniz ugmaya hazirdir.

Modeli elinizde ki gitamn et- 
rajinda gevirdikge ugmaya bag- 
liacaktir.

1) Fazla agirlik modelin duz 
ve kontrollu ugmasmi saglar.

2) ip uzadikga modelin iyi 
kontrolu igin agirligi arttirmak 
gerekir.

3) Burundaki agirligi azalt- 
mak modeli fazla hareketli yapa 
caktir ve kontrol ile siirat kaybo 
lur. Fakat ugug tecriibeniz artti 
ga gok zevkli uguglar yapabilir 
siniz. Bu modeli ufak modelci 
kardeglerimize tavsiye ederiz.

Iyi uguglar.
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M O D E L  U ( Ä K
N Ä S I L  K Ä P L A N I R

(Bagtarafi 7. sayida) 
GÖVDENiN 
KAPLANMASI

Hergey gövdenin tipine ve 
kullamlacak malzemeye bagli- 
dir. §ayet gövdenin yanlari diiz 
ise yanlar igin tek parga maize 
me kullamlir. Kaplama kågidi 

modelin önijne veya arkasina 
yapigtirilir sonra gerdirilerek ve 
duzgiin bir gekilde serbest olan 
diger uca yapigtirilir, ve gövde 
yaninin ait ve iist ana gitarina 
kägidin uzerinden dop surule- 
rek kaplama yapilir. Ipek yada 
suni ipekli kumag (rayon) ile 
kuru galigildiginda da ayni me- 
tot kullamlir.

Islak kaplamada malzeme 
gergeve iizerine konulur ve ga 
buk olarak galigip parmakla 
dop heniiz malzeme yag iken 
burugukluklar birakmaksizin ke 
narlara kurumadan yapigtirilir.

§ayet gövde yanlari yuvarlak 
ise veya burun kismi kaplana- 
caksa bu ig biraz zordur. Ipek

ve rayonda aym zamanda iki

yönede gerilebilme kabiliyeti ol 
dugundan islatilip tek parga ha 
linde kaplanabilir. Sayet kägit 
kullamrlirsa bunu kapianacak 
yanin araliklarina göre veya in- 
ce uzun geritler halinde kesmek 
gerekir. Bu geritlerin genigligi 

ne kadar olacaktir, kag tane kul 
lamlacaktir bunlar modelin pla- 
nindan ölgiilerek gikartilir gita- 
larin arasinda kalan bölmeler 
zimparalamr, bu yiizden kapla
na onlara degmiyecektir.

Örnek olarak maket bir mo
del olan pilot kabininin arkasi 
yuvarlak bölmelerden meydana 
gelen SE-5 pilot kabininin arka 
sindan kuyruga kadar tek parga 
kägit ile kaplanabilir. §erit §ek- 
linde bir kågto kesilir fakat bir 
taraf diger tarafindan daha ge
nig olmalidir. Bu kismin kaplan 
masi kolay olacaktir gunki uste 
ve her iki yanda boylamasina gi 
talar vardir.

§ayet sizin modelinizin kapla

masi kavisli ise kirigmalari ön- 
lemek igin ensiz geritler geklin
de kaplama kägidi kullanmamz 
gerekir. §ayet bu kavisler kes 
kin ise her gerit geklindeki kap
lama kägidi sadece gövdede i- 
ki gita arasinda kullamlabilir, 
fakat kavisler daha yumugak i- 

se belki tig veya daha fazla gi
ta arasi kirigikliklar meydana 
getirilmeden kaplanabilir. Ensiz 
bir gerit yapigtirildiktan sonra, 
yandaki malzemenin Ostiine faz 
lalik, bir gekilde bitigmedigine 
dikkat edilir. Siz yapigtirdigimz 
her geridin gitaya duzgiin yapig 
mašina ve yamndaki kaplama- 
ya göre olan durumuna dikkat 
etmelisiniz. Bir jiletin ucu pen- 
se ile sivri bir gekilde kirilir, kä 
g it kaplandiktan sonra gitaya 
fazla bastirmadan jilet boydan 
boya göturiiltir ve fazlalik kap
lama kågitlan kesilip atilir, an- 
cak bu ig igin her zaman keskin 
bir jilet kullanmalidir.

(Devami var)
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MiKOYAN - GUREViTCH MIG-21 
«FIS H B ED C — »

Gegen sayimizda amerikan 
yapisi PHANTOM avci ugagmin 
detayini ve özellikierini vermig- 
tik. Bu sayimizdada rus yapisi 
MIG-21 anlatilacaktir.

Son israil Arap savaginda a- 
raplar tarafindan kullamlmig del 
ta kanatli bir avci ugagidir. A- 
vanlajlarinin yamnda dezavan- 
tajlari olan bir ugaktir. Kullaml- 
masi oldukga kolaydir. Her tiir 
lu hava gartlarinda netice vere- 
bilen bir radar sistemi ile dona- 
tilmigtir. Buna kargilik silahlari 
gok kuvvetli degildir.

Kanat agikligi 7,5 metre, göv 
de boyu 15 metre olan 9 tonluk 
bu ugak turboreaktör TRD R 
37F Jet motoru ile mucehhez- 
dir. Bu motoru sayesinde 2 mach 
surat yapabilmektedir. Ugug ta- 
vani 15.000 metre azami men- 
zili 1900 kilometredir. Motoru- 
nun azami itig giicu 9000 kilo- 
gramdir.

30 mm lik Iki adet topu ve ka 
nat altlarinda amerikan yapisi si 
dewinderin» benzeri olan hava 
dan - havaya kullamlan «Atoll» 
roketleri vardir. Gövdenin alti-

na ilave yakit deposu takilabil- 
mektedir.

Pilot kabini agildiginda pilot 
koltugu patlayici bir madde ile 
hizla digari atilir. Genig flaplari 
ve dört adet hava fireni vardir. 
Bozuk arazide kolaylikla ig gö- 
rebilir. Takviye Jato roketleri i- 
le kisa mesafeden kalkabilir.

Kuba, Finlandiya, Hindistan, 
Indonezya, Irak, Misir, Suriye, 
Yugoslavya, Fas, Tunus, Kuzey 
Vietnam, Polonya Dcgu Alman- 
ya, Qekoslovakya hava kuwet- 
lerince kullamlmaktadir.

P lan ö r m o d e lc ilig i
(Bagtarafi sayfa 9’da)

tarn ortasindan ignelenerek ya- 
pigtirilir. Yön ve yiikselig dii- 
menleride 1,5 veya 2 mm balsa 
dan olmalidir. Kanadin tarn or- 
tasina genigliginin hucum kena- 
rindan iigte biri kadar uzakli§ina 
na iistten bir toplu igne batiri- 
lir ve buradan asilir. Dengesini 
ayarlamak igin modelin burnuna 
yada arkasina agirlik ilave edi- 
lir, model tarn duz gekle geldi- 
ginde denge tamamlanmigtir. 
Kanatlara iki gövdesine bir kag

kat dop siirulur. Her kat dop 
suruldiikten ve kuruduktan sonra 
ince su zimparasi ile model 
zimparalamr ve piiruzsuz bir yii 
zey elde edilir. Bu tip modelle
re elle atilan planörler denir. Mo 
deli elinizle hafifge firlatin ga- 
yet yukariya dogru gahlamp tak 
la atarsa yiikselig diimenin ar- 
ka kenarim biraz agagiya dcg- 
ru kivirin, bu ayardan sonra mo 
deliniz giizel bir suziilug yapa- 
bilecektir. Planör saga veya so 
la döner ve daire gizerse yön 
dumeninin döniig istikametinin

tersine hafifge kivrilmasi bu dö 
nugiide duzeltir.

Bu tip planörler gok saglam- 
dir ve sadece levha balsadan ol 
dugu igin kirildiginda kolaylik- 
la tamir edilebilir. Dikkatli ve 
gok ugug tecriibeleri yaparsa- 
mz bu konuda iyi neticeler el
de edilebilir. Bu tip modeller 
modelcilige yeni bagliyanlar i- 
gin bagarili ilerlemeler saglar. 
Bu tip modellerin kanat agiklik 
lari 30-50 cm arasindadir.

(Devami Var)
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D eniza lt!

Yuzdiirme ve ingaat tarifnamesi

Jet Modelin planlarina yeni 
dahil ettigi Dalgig adli deniz al 
ti planím Modelcilik dergisi o- 
larak inceledik. Sizlere de fay- 
dali olmasi dilegiyle Dalgig’m 
ingaat ve yuzdiirme tarifnamesi 
ni yayinlamayi uygun bulduk.

iN§AAT: Planda harflerle
gösterilen (Y1, Y2, 01, 02, A1, 
A2, B,K) pargalari gerekli mal- 
zemelerden ve lazim olan sa- 
yida kes'p hazirlayiniz. K parga 
larimn ortalarim boruya göre 

oyunuz. Aralanna bakir boruyu 
da koyarak birbirlerine yapigti- 
rm böylece gövdenin arka kis- 
mindaki takoz meydana gikmig 
olur. Gövdenin arka kismmi §u 
gekilde ingaa ediniz: A2 nin iize 
řine ortaya Arka takozu yanla- 
ra da Y2 leri yapigtirin, sonra

D A L G I Q
m ode li ta r ifn a m e s i

3 x 3  destek gitalarim A2 ile 
Y2 nin birlegtigi kenarlara ig- 
ten yapigtirin. Motoru yerine 
monte edin, pervaneyi bakir bo- 
rudan gegirin ve lastik hortum 
la motora ba§laym motorun tel 
lerine biraz daha tel ekleyerek 
uzatin ki pil kutusunu digariya 
gikarmak miimkiin olsun. Telle 
rin uglarim pil kutusuna lehim 
leyin, pilleri kutuya koydugu- 
nuzda motor galigacaktir. Elek
trik aksami monte ettikten son 
ra 02 yi yerine yapigtirin.

Deniz altmin ön kismimda ay 
nen arkasi gibi ingaa ediniz §öy 
leki: 2 adet B yi iist ušte yapigti 
rarak ön takozu yapimz. ön ta- 
kozun yanlarina Y1 leri iistiine 
01 i altmada A1 i yapigtirin ön 
takozun digta kalan kismi dal- 
gig'm arka kismimn igine sikica

gegmelidir, gerekirse araya 
mum siirerek su girmeyi önleyi- 
niz.

ön ve arkadaki diimen yerle- 
rini deliniz, deniz altimn geklini 
vermek igin yan göriiniigten iist 
göriiniigten ve AA - BB - CC 
kesitlerilerinden faydalanarak 
dalgig’m geklini veriniz.

Diimenlerin sari borularim yer 
lerine yapigtirin Diimenlerin 
plastik kisimlarim tellerinden si 
kica gekerek gikarimz telleri 
plandaki kadar kesiniz sonra du 
menleri yerlerine takiniz. öndii- 
men oynar arka diimen sabit 
gekilde olacak. Kaptan kulesini, 
topu, dikey diimenleri, safra böl 
mesini b3lsadan hazirlaymiz, ve 
yerlerine yapigtirimz. Modeli 5 
— 6 kat doplaymiz, sonra boya 
yip siisleyebilirsiniz.

(Devami 19. da)
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1) Yalovada Model Ugak ku- 
lubu kurmaya tegebbus ettik fa 
kat bir kulubun našil kuruldugu 
hakkinda bir bilgimiz yok bu ko 
nuda bizi biraz aydínlatirmisi- 
niz?

1) Model Ugak Kulubii kur- 
mak dogrudan igigleri Bakanli- 
ginin yeni kabul edilen dernek- 
ler kanuna baglidir. Kuiiip 
kurulduktan sonra Tiirk Ha
va Kurumuna yazilir ve fe
dere olmak igin izin istenir. 
T.H.K. kuliibii kabul ederse bun 
dan sonra galigmalara baslanir 
ve Tiirk Hava Kurumunca tertip 
edilen her tiirlU calismaya ku
iiip dahil olabilir.

Oktay Giilmez 
YALOVA

1)' Yabanci dergilerde tel kont 
rol ve radyo kontrollu maket mo 
deller göriiyorum, bunlari haki- 
ki ucaktan ayirmak oldukga 

giig, bu modellerin planlari, ya- 
piliglari, ugurulmalari hakkinda 
bilgi verebilirmisiniz, bu turlu 
galigmalar igin gerekli plan ve 
malzemeler bulunabilir mi?

1) Yabanci dergilerde gördii

giiniiz maket modellerin hakiki 
ugaklardan ayrilmasi oldukga 
giigtur. Bu tiir maket tel kontrol 
ve radyo kontrol modellerin mii 
sabakalari oldukga ilgi geker 
fakat bizde bu brans ancak gok 
az modelci tarafindan tam anla 
miyla yapilabilmektedir. Qok sa 
bir istiyen bir caligmadir, bir mo 
del igin 500 - 4000 saat galif- 
mak gereklidir ki model aslina 
hakikaten uygun olabilsin. TUr- 
kiyede yapilabilecek ve digarida 
hakikaten iyi neticeler alinacak 
bir daldir.

Maket modellerin planlari 
ugaklarm hakiki fabrika gizim- 
lerinden veya gegitli firmalar ta 
rafmdan yayinlanan özel detay- 
lardan modelci tarafindan biiyii 
iiiliip gizilir. Planlarin asil uga- 
gm belli bir oranda kiigiiltiilmiis 
olmasi gerekir 1/10, 1/12, 1/8  
gibi. Plan gizemiyecek olan mo 
delciler ise gizilmis planlardan 
faydalanabilirler.

irtsaai igin dikkat etmeli ve 
acele bitirmeye galigilmamali- 
dir. iskelet yapildiktan sonra mo 
delin gövdesi §erit balsa levha 
iarla sik sik yapistirilip kapla-

paralanir ve doplanir, ince kä- 
kitla kaplandiktan sonra tekrar 
doplanir. Model boyaya hazirdir, 
bu tip modelerde mat seliilozik 
modelci boyasi kullanilir ve ya 
pslan model aslinin aym renkle 
rinde fcoyanir, armalari yapilir 
fakat renkli boyama detay re- 
simlerinin bizde bulunmasi giig 
tiir, ancak ileride bu dala me- 
rakli artarsa dergimiz Tiirk Ha
va Kuvvetlerinde kullanilmig ve 
kulianilan biitiin tiplerin renkli 
detaylarim, hazirliyarak bastira- 
cak ve modelcilere bu konuda- 
da faydali olacaktir. Modelin a- 
na boyamasi bittikten sonra in
ce detaylanna gegilir, pilot kabi- 
nim'n igi, ugus aletleri, pedai- 
lar, silahlari varsa bombaiari i- 
n'§ takimlari hatta ugagin iize- 
rindeki perginlere kadar biitiin 
detaylar verilmelidir ki girilen 
milletlerarasi bir miicabakada 
derece alinabilsin.

Ucuslarin hakikilerinin ugugu 
na yakin olmasi gerekir higbir 
zaman nakliye ugagi olan DC-3 
/Dakota) gok siiratli, avci ugagi 
olan Focke-Wulf 190 yava§ ug- 
mamalidir. Miiletler arasi yönet- 

(Devami 19. da)
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KULtiP
HABERLERÍ
Istanbul Model Ugak Kulubu- 

niin 10. yillik kongresi 11 Ka
sim 1973 Pazar giinii Láleli 
Turk Hava Kurumu Apartmanla 
rindaki kulijp lokalinde toplan- 
Sayin Aral Onguner bagkanligin 
daki kongrede ibra edilen Bal
kan Nejat Fer, Genel Sekreter 
Attila Tanyii ve Sayman Ohan- 
nes Kalayciyandan kurulu yöne 
tim kurulu görevi Bagkan M. 
Murat Yucad, Genel Sekreter 
Semih Aksoy ve Sayman Dila
ver Acardan miitegekkil yöne- 
tim kuruluna devrettiler.

Kongrede ayrica yeniden bir 
tuzuk tadilåti yapilarak; Haysi- 
yet Divam, yetki ve vazifeleri 
Yönetim Kuruluna devredilmek 
suretiyle kaldirildi.

Ayazagadaki ugug sahasinda 
yapilan galigmalardan halen iz- 
mirde ikamet eden uyemiz Mete 
Tanyii misafir olarak katildigi u- 
gugta, Taxi modeliyle ve eski 
pilotajini muhafaza etmesiyle 
dikkati gekti. Akrobasi dalinda 
yaptigi olumlu galigmalariyla 
maruf Sayin Mehmet Kaplanca- 
li «Vildan» adini verdiQi «Flea- 
fli, modeli ile yaptiQi gösteriyle 
ilgi topladi. Akrobasi dalindaki 
ustaligi ve zor gartlar altinda or 
taya koydugu Ostun pilotajlyla 
tamnan sayin uyemiz Fuat Kork 
maz «Eser» adindaki Bell Huey

Cobra helikopterinin egitim igin 
yapilmig olan inig takimim gika 
rarak kizaklarmi takmig ve bu 
gekilde heiikopterde Amerika 
standartlarinda uguglar yapma- 
ya baglamigtir. Radyo kontrol da 
lindaki galigmalari yeni olan At
tila Tanyu, Ali Erdengiz ve Yen
al Aktug adli iiyelerimiz de ba- 
garili uguglar göstermiglerdir.

Serbest ugug dalinda sayin 
Attila Tanyu Taltos adli modeliy 
le «FAI Pover. dalinda bagarili 
uguglar vermigtir. Serbest ugu- 
gun spor dalindada Dilåver A- 
car ve Nusret Kirklar bagarili ga 
ligmalar yapmiglardir.

Kontrollu dairevi ugug dalin
da Yalgin Tungar ile Fevzi Boz- 
kurt bagarili gösteriler yapmig- 
lar ve bu daldaki faaliyetleri ye
ni olan arkadagimiz Sercanm 
göz doldurdugu görulmugtiir.

KulubumOz atölye galigmala- 
rindan serbest ugug miisabaka 
dalinda yapilacak olan A-2 plå- 
nör ve Wakefield, lastikli dalla- 
rindaki tekåmul kurslarinm §u- 
bat ayi baginda baglatilmasi ka- 
rarlagti ril mig ve galigmalarda 
«Bahar Kupasi» musabakalarin 
da Istanbul Model Ugak Kuliibu 
nu temsil edecek bir miisabaka 
takimmin yetigtirilmesi hedef 
tutulmugtur. Ayrica kontrollu 
dairevi ugug dalinda, §ubat so-

nunda baglayacak olan bir tekå 
rniil kursu duzenlenmig ve bura 
da da Ankarada yapilmasi du- 
gunulen bir milli gösteride Is
tanbul Model Ugak Kulubunij 
temsil etmek iizere bir gösteri 
takimmin tegkili hedef alinmig- 
tir.

Kuliibun Låleli Tiirk Hava Ku 
rumu Apartmanlarindaki lokalin 
de her Cuma akgam saat 6,45 
den 11.00 e kadar sitren hafta- 
lik toplantilari arkadaglarin bir- 
araya gelerek fikir teattisinde 
bulunduklari .model ingaa ettik 
leri ve kulup faaliyetlerine esas 
tegkil eden faaliyet munazara- 
lari yöniinden faydali bir faali
yet olarak görulmugtiir. Kuliip 
lokalindeki bu galigmalar yeni 
modelci arkadaglarin kuliibe u- 
ye olmak igin bagvuracaklari bir 
yer ve zaman tayin etmesi ba- 
kimindan biiyiik fayda sa§la- 
maktadir.

Kuliibiimuzun butun faaliyet- 
lerina detayli olarak girmeye sii 
tunlarimizin miisait olmadigmi 
takdir ederek biitiin modelci ar 
kadaglara bagarili galigmalar te 
menni eder gelecek sayida tek- 
rar beraber olmayi umidederiz.

M. Murat YUCAD 
I. M.U.K. (jyesi



d E T m o d e l  haberle ri

Yeni katalogumuz: Son ola- 
rak gikartrigimiz ekim- 1973 ta- 
rihli pembe katalogumuz model- 
ciler arasinda gok ilgi gördu. 
Ilk baskisi biten bu katalogtan 
bir miktar daha bastirdik. Istek 
lilerin 100 krg. luk pul gönder- 
melerini rica ederiz.

Balsa durumu : Modelciligin 
ana malzemesi oldugu haldě 
balsa mevcudumuz zaman za- 
man tiikenmektedir. Bu yokluga 
gcgunluk ithalat zorlugu sebeb

olmaktadir. Ancak bu kere se
beb dunyanm bOyiik balsa depo 
lanndaki mal yetigtirememe du- 
rumudur. Bu yiizden bir mud- 
det daha balsamiz olmayacak- 
tir. Clzulerek bildiririz.

FORT DClLDClL : Aralik 1973 
ten sonra imaiata konulacagmi 
bildirdigimiz bu eski tip otomo- 
bil modelininde hazirlanmasi 
biraz gecikecektir.

KATALOÖA ÍLAVELER: 1)

Dalgig: planlar sahifesine ek- 
lenen bu denizalti pil motoru i- 
le galigmakta ister su yuzeyin- 
de yuzdurulebilmekte, istenirse 
dalig yapti rilabil mektedi r. Pla
nin fiyati 7.50 TL. dir.

2) Dop 30 cc: §imdiye kadar 
satigta olan 15 cc: lik dop yeri- 
ne iki misii bir ambalaj iláve et- 
tik. Fiyati. 3.00 TL. dir.

WIODELC1UKTE BASARILAR 
Jet Model

(Bagtarafi sayfa 17'de)

meliklerinde ugusiann hertiirlii 
yönii belirtilmigtir.

Bu tiir ga!:gmalar igin gerekli 
pian, deiay ve malzeme yeni 
basliyanlar igin yeterince var- 
dir.

Dergimizin pian servisinde 
planlari olan ME-109, SPITFiRE 
modelleri ilk baghyanlar igin ol 
dukga iyi neticeler verebilir. Da 
ha ileri galigmalarda bulunacak 
oianlara dergimiz yardim etmeye 
hazirdír ancak önceden yaptik- 
lari bir kag modelin fotografini 
görmek garti ile.

HAYDAR KATAY 

ISTANBUL

(Bagtarafi sayfa 16da)
Dahg ayari: Modelin sadece 

suyun ustiinde yuzmesini isti- 
yorsamz on dumeni de sabitleg 
tirin ve safra bölmesini yarim o- 
larak doldurunuz.

Bu gekilde dalgig sadece su 
yun uzerinde yuzer.

Modelin dalip gikmasini isti- 
yorsamz gu gekilde hareket edi- 
niz.

0,8 mm telden dalig ayar teli- 
ni ve gok ince gelik telden du- 
zeltme yayini plana göre bii- 
kOp hazirlaymiz, ve plandaki 
yerlerine takmiz yani dalig a- 
yar telini dumenin ustiine duzelt 
me yayini öbur yandaki dume
nin yamna (Diimen yayin arasin 
da kalacak gekilde takmiz) saf
ra bolmesi sagma ile dolu haldě

modeli suya sokunuz. Deniz al- 
ti kulesinin en íistune kadar su
ya batmalidir. Bunu saglamak 
igin gerekirse safra iláve ediniz.

Dalig ayar telindeki selúlciď 
in iist kenari suyun Listu ile bir 
hizada olacak gekilde seluloidi 
ayarlayin.

Denizalti suda giderken su 
seluloidi itecek ve oda dalig a- 
yar telí ile öndumeni yukari ge- 
virecektir. Modeide böylece su
yun yiizune gikacaktir. Model yii 
zeye gikti§inda diizeltme yayi 
dumeni diizeltecek ve model a- 
girligindan dolayi tekrar dalacak 
tir.

Modelin dalip gikmasím dalig 
ayar telindeki seliilidle ve safra 
ile ayarlayabilirsiniz.

Modelcilikte Bagarilar.
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SU
U C AČ IÆ

Pervaneli su ugagi 0.8 cc lik 
dizel veya b-ujili motor ile yuz- 
diirulebilir. Oldukga suratli o- 
lan bu tip modeler 50 km hiz 
yapabiiirler.

iN§AAT

5 mm lik balsa levhadan 30,5 
cm santimlik iki adet parga ke- 
silir ve yanyana yapigtirilir. Bu 
parga modelin ana bölmesidir. 
(§ekil 1) plandan bu parganin us

Sekil: 1

tune ana bölme gizilir ve kiltes- 
teresi ile dikkatlice kesilir (§e- 
kil 2)

Sekil: 2

Ana bölmenin kesilmesinden 
sonra 5 mm lik balsadan 2 cm 
yuksekliginde ve 30,5 cm boyun 
da iki yan parga kesilip ana bol

menin belirtilen yerierine ayrica 
plandaki yerierine 5 mm lik bal 
sadan ara bölmeler, ve burun 
takozu yapigtirilir. (§ekil 3)

Motor dikmesi 3 mm kontra- 
plaktan ölgiiye göre kesilir, göv 
dedeki yerine bol zamkla yan 
takozlarmla birlikte yapigtirilir. 
Modelin burun kismindaki 5 mm 
lik íiggen takozlarinda yerierine 
yapigtirilmasindan sonra model 
kaplanmaya hazirdír (gekil 4) 
Modelin ig kismi iig dört kat 
dopla doplandiktan sonra ust 
kisím 1,5 mm lik balsa levhalar 
enine kesilip boydan boya ve 
yan kenarlan kaplamr. (gekil 5)

Modelin burnunun altmda ta 
takoz planda gösterilen ölgiiye 
göre kesilir, burun altina yapig 
tirilir. Modelin her tarafi önce 
kalin daha sonrada ince zimpa 
ra ile iyice zimparalamr.

—  20 —

Motorumuz deposu ile birlikte 
monte edilecek bir gekilde ise 
(Testor, Cox gibi) planda gizil- 
mi§ olan motor duvarim 3 mm 
kontraplaktan kesin, motor vi- 
dalarmi ngegece^i yerleri mat- 
kapia delin ve motor dikmesine, 
yan takozlari ile birlikte iyice ya 
pigtirin.

Modelin altindaki dumeni in
ce bir tenekeden kesin, gövde- 
nin arkasindaki yerini jilet yada 
bigakla agip bu pargayi orayg 
sokun etrafini bolca zamklayin 
ki suyun balsaya iglemesi önlen 
mig olsun. Modelin pargalarinm 
montesi bittikten sonra Íig dört 
kat doplamr, ince bir zimpara 
yapildiktan sonra bir kat daha 
dop suriin ve modelci boyasi kul 
lanarak modelinizi boyayabilir- 
siniz, renkleri diiz bir gekilde 
siirmek igin selloteyp kullanin. 
Alta surdiigiinuz boyanin iistii-

ne selloteypi yapigtirin ve ara- 
da kalan boglugu diger bir renk 
ile boyayin, kuruduktan sonra 
selloteypi dikkatlice sökun gö- 
receksin.'z ki renkler diiz bir §e- 
kilde bir birinden ayrilmigtir. Bo



melidir, gayet model suya ba- 
sökiilmeli benzin yada gaz ile 
tarsa motor hemen yerinden 
yikanmalidir, bu yikama ihmal 
edilirse motorunuz okside olur 
ve bir daha galigmaz.

Bu modeide seliilozik model 
ci zamki kullanilmalidir. Beyaz 

tutkal rutubetten agilir.

Bol ganslar

MODELCÍLÍK DERGISt 
P.K 203 §I§LÍ/ÍSTANBUL

Asagida numaralarim isaretledigim dergilerden gikmi§ 
olanlari 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) tutari 
olan .......... lira a§agida i§aretledigim §ekilde gönderilmi§tir.

□  Havale ile gönderdim
□  Zarfm icinde gönderdim

ADIMSOYADIM : ................................................................
ADRES1M : .....................................................................

§EHIR

yamz kuruduktan sonra butiin 
gövdeye lak surulmelidir bu si- 
VI modelin su gekmesini önle- 
yecektir.

Biten modelinizi golde, deniz- 
de yada havuzda yiizdiirebilirsi- 
niz. Utak yerlerde yuzdúrdugu- 
nuzde yakiti az koymaya dikkat 
etmelisiniz, kar§i kiyiya garpip 
pargalanabilir, buyiik yerlerde 
ise modelin arkasindan gidip 
yakalayabilmeniz igin bir arag 
gereklidir. Dumen vasitasi ile 
dönugte verebilirsiniz. Modelin 
burnu yada arkasi hafif gelirse 
bu kisimlara aQirlik ilåve edil-
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PLAN SERV i Si

PLAN No: MDU 724
10.00 Kr.

lngiliz II. Dunya Savagi avci 
ugagi. ME 109 (722) ile aym o- 
randa. Tel kontrol 1,5 — 2,5 mo 
torlar igin gözel bir maket mo
del.

Kanat: 70 cm.
Gözde: 55 cm.

MESSERCHMÍTT 109 E

PLAN No. MDU 722

10.00 Kr.

Alrnanlarin II. Dunya Savagi’n 
daki en iyi avci ugagi ve meg- 
hur pilotlari Adolf Gallandin kui 

'landigi ugagin orijinal boyama 
gekli ve armalari plånda göste- 
rilmigtir. Tel kontrol 1,5 ve 2,5 
cc.lik patlarli motorlar igin gok 
iyi ugan bir maket model.

Kanat: 62 cm.
Gövde: 55 cm.

PLAN No. MDU 721
6.00 Kr.

Tamamen levha balsa, ugugta 
kirimi olmayan 0.8 cc.lik motor
lar igin iyi bir baglangig talim 
ugagi. Tel kontrollu model sinifi 
na ilk baglayacaklar ve elinde u- 
fak motorlari olanlar igin iyi bir 
model.

Kanat: 40 cm.
Gövde: 25 cm.

MARTI
PLAN No. MDT 221 
7,50 Kr.

Qabuk ve kolay yapilabilen 
kögeli bölmeli, papel ve balsa i- 
le inga edilebilen, havuz ve de- 
nizde yuzdiirebileceginiz göste- 
rigli bir yelkenli modeli.

Gövde: 52 cm.
Geniglik: 11 cm.
Derinlik: (Salmasiz) 6,5 cm.

PLAN No. MDT 222
4.00 Kr.

Dergimizin ilk sayisinda ver- 
digimiz tekne plám. Tekne me- 
raklilari igin basit kabinli bir 
model. Igten ve digtan takma 
motor kullamlabilir.

Gövde: 40 cm.
Geniglik: 9 cm.
Derinlik: (Kabin ile) 8,5 cm.

Plånlari istemek igin plånlarin 
numaralarim yazip iicretlerini 
zarf iginde (bozuklari pul ola- 
rak veya havale ile adresimize 
gönderebilirsiniz. Posta iicreti 
olarak 150 kurug plånin fiatina 
ilåve edilmelidir.
Adres:

MODELCILIK DERGISI 
PLAN SERViSl P.K. 203

§igli /  ISTANBUL
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