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Ilmalaivat murhalaitoksina
Useat suurvaltojen sotaherrat
avoimesti myöntävät, että tulevat
sivistysvaltioiden sodat tullaan
taistelemaan ilmassa. Se on Y h 
dysvaltain armeijastaapin, kenraa
li \Voodin, samoin kuin monen
mmm kansainvälisen joukkoteurastuksen cdistyskeinoja kaukonä
köisyydellä seuraavan sotaherran
mielipide. Eikä tarvitse olla var
sinainen profeettakaan niin ennustaissaan. Varustelut, joita val
lat tällä uudella alalla tekevät,
viittaavat siihen ilman epäilyä,
vaikka, tietystikään, niiden täydel
lisyyttä eivät tiedä muut kuin ne,
joiden virkana on aina uusien murhavälikeinojen keksiminen ja käy
täntöön asettaminen.
Vielä muutama vuosi sitte ei osattu uneksiakaan ilmasotalaivastosta; nyt se alkaa olla näkyvä to
dellisuus. Suurimpana tuhon tuo
jana sodassa pidettiin aina viime
aikoihin saakka vedenalaista laivas
toa. Vuosi toistakymmentä sitten
alkoi suunnaton vedenalainen va
rustus. Nyt se on siirtynyt il
maan.
Vedenalaisen yhtähyvin kuin vedenpäällisen laivaston tehokkuus
murita välineenä jää paljon jälelle
iIinastolaivastosta. Riemulla mer
kitsevät nykyajan sotavaruste!ijät
sen seikan, että ilmastolaivasto voi
jakaa kuolemaa ja turmiota yhtähvvin maa- ja linnoitus-, kuin me
ri väelle. Sitäpaitsi toimivat ke
vyet lentäjät, yksi- ja kaksitasot,
mainioina vakoilun toimittajina.
Brittiläisellä armeijalla oli tuon
noin nianöverit. Mutta ne päättyi
vät saneen lyhyeen, silla vakoilijailmalaivat antoivat niin täydellisen
tiedon vasta-armeijan asemasta ja

liikunnoista, että oli sama kuin ne
olisivat jo etukäteen ilmoittaneet
liikkeensä toinen toisilleen. Vas
takkaiset armeijat pääsivät niin
lähelle toisiaan, että jos olisi ollut
tosi kysymyksessä, olisi syntynyt
todellinen mies miestä vastaan tap
pelu, ellei ilmalaivasto sitä ennen
olisi ennättänyt tuhota molemmat
armeijat.
Tuomiottani teki Saksan sotilasilmalaiva, Zeppelinin Hansa mat
kan Hatnburgista Kööpenhaminaan,
Englannin risteilijä-laivaston ensimäisen osaston ollessa ankkuris
sa Tanskan satamassa. Mikään
mahdottomuus ei olisi ollut tuho
ta koko tuo laivasto-osasto, jos oli
si ollut kysymys avoimesta vihol
lisuudesta noiden kahden kansan
väillä.
Eräs Zeppelinin toinen ilmalai
va suoritti äskettäin tullannen kah
densadan mailin matkan tavallisen
vaikeassa ilmassa neljänkymmenen
mailin nopeudella tunnissa, kanta
en raskaan sotavarustuksen ja mie
histön. johon kuului kaksikymmen
tä yksi miestä.- Tällä matkallaan,
joka kesti hieman toista vuoro
kautta, se olisi ennättänyt tuhota
muutamia Ranskan kaupunkeja,
linnoituksia ja laivastoasemia —
noin vaan sivumennen — ja olisi
sille vielä jäänyt tarpeeksi aikaa
hävittää Englannin koti vesien ko
ko sotalaivaston.
Sanotaankin, että mikään kan
sakunta, joka ei ole varustautunut
ilmasta tulevaa vihollista vastaan,
ei voi taistella tulevia sotia, on ko
konaan vihollisen armoilla. Vallat
ovatkin hyvin nopsat ottamaan
huomioonsa kaikki uusimmat raurhakeinojen varustelut.
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Englannissa varustetaan, paitsi
ilmastolaivastoa, kaikki uudet ris
teilijät vahvasti panssaroiduilla
kuperilla laivankansilla ja savutor
vet sateenvarjon muotoisilla teräspeitoilla. Risteilijät varustetaan
myös tykeillä, joilla voidaan am
pua kohti korkeutta kahdeksan
kymmenen asteen jyrkkyydellä, ja
jotka kantavat 9,000 jaardin pää
hän. Neljän ja puolen mailin mat
kan päästä tällainen tykki voi len-
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jaili yli 5,400 jalan korkeudessa ja
jota torpeedovene kiidätti eteenpäin
noin kahdenkymmenen mailin no
peudella tunnissa, ammuttiin asi
anomaisten katsojain suureksi tyy
dytykseksi säpäleiksi. Mutta vaik
ka tykin pätevyys saikin sotilas
viranomaisten tunnustuksen, eivät
he voi salata huoltaan siinä suh
teessa, että miten silloin käy, kun
oikea vihollisen ilmalaiva lentää
noin sadankin mailin nopeudella

Hmalaivasto liikkeellä

nättää shrapnclin kolmentoistatuhannen jalan korkeuteen.
Ranska, peloissaan siitä, että jo
ku aamu näkee suuren saksalaisen
ilmalaiva-armeijan rajainsa sisä
puolella hävitystä ja kauhua jaka
massa, pitää asianaan varustautua
vähintään yhtä tehoisilla murhapedoilla.
Uutta pikatykkiä kokeil
tiin juuri muutama päivä sitte, tar- •
koituksella saada siitä puolustin il
masta tulevia hyökkäyksiä vastaan.
Paperista tehty ilmaleija, joka lei

tunnissa. Sellaisiakin on jo tulossa.
Saksan uusi yksitaso, “ Helmut
Hi rt h”, on koelennossa lentänyt 94
mailia tunnissa tyynellä ilmalla, ja
myötäisellä tuulella voi sen nopeus
tuntuvasti enetä. Näin nopeisiin
lintuihin tähtääminen käy sangen
vaikeaksi. Niitä vastaan on käy
tävä sotaa ilmatse. Siitä Ranskan
samoin kuin toisten valtojen ilmasota-varustelu-hulluus.
Ranskalla oli jo viime syyskuul
la toimitetussa ilmasotalaiva-tar-
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kastuksessa seitsemänkymmentäkaksi ilmassa lentävää kuoleman
jakajaa. Ja uusia on rakenteilla.
Vuonna i y n oli ilmasotalaivaston
menoerä $1,240,000; vuonna 1912
se nousi summaan 4,000,000, ja tä
män vuoden menoarvio ei ole vä
hempi kuin $8,500,000.
Saksa ei ole suinkaan takapajul
la tässä uudessa inurhakeinojcn
kilpailussa. Sillä sanotaan olevan
lähes kolmesataa ilmapalloa tahi
ilmalaivaa, ja ei ole mikään ihme,
jos niiden luku vuoden sisällä kak
sinkertaistuu. Sen ilmasotalaivabudgetti teki viime vuonna $7,000000.
Ilmalaivoja ohjaamaan ky
keneviä upseereja on sillä yli nel
jäsataa.
Saksalla on myös rakenteilla n.
s. ilma-dreadnoughtteja, joiden no
peus, raskaista varustuksista huo
limatta, tulee olemaan 50, 55 ja 60
mailia tunnissa. Kevyet kanuunat,
joilla ne varustetaan, voivat saada
yhtäpaljo tuhoa aikaan kuin kak
si kokonaista tykistöpatteria Saksan-Ranskan sodan aikana. Nii
den puolenpaunan kuulat menevät
läpi paksujen pantsarien. Ja voi
daan niillä ampua suuremmalla
tarkkuudella kuin maapatterien ty
keillä.
Kokeillessa on havaittu, että il
malaivan tykkimies voi merkilli
sellä tarkkuudella tietää mihin
kuulansa lankeaa. Mutta maassa
olevalle tykkimieheile on hyvin
vaikeaa osata ilmassa lentävään vi
holliseen. Hän on sangen epä
varma osumisestaan, jos ilmalaiva
vaan liitelee kylliksi korkealla.
Saksassa
kokeiltiin äskettäin
kuinka tarkkaan ilmalaivasta voi
daan ampua. Eräälle järvelle las
kettiin kankainen vene. Kolmen
ja puolen mailin päässä ja 3,000
jalan korkeudessa olevasta ilmalai
vasta ammuttiin se muutaman se
kunnin sisällä kolmannella lauka

uksella riekaleiksi, huolimatta ko
vasta tuulesta, joka häiritsi tark
kuutta.
-Ja edelleen, Zeppelin III :11a teh
tiin toisellaisia kokeita. Se risteili
6,000 jalan korkeudessa erään kei
notekoisen kylän päällä, lähetellen
tuhoja tuottavia luotejaan siihen.
Seitsemäntoista mi nutin kuluttua
oli “kylä ’ täydellisesti tuhottu.
Eräässä meri harjoituksessa koet
tiin, että ilmalaivojen keveitten ka
nnu nain kuulat syöksyivät hirvit
tävällä voimalla tavallisten risteili
jöissä käytettyjen suojeluslevyjen
läpi. Ja tämä tapahtui ilmalaivan
ollessa täydessä kulussa ja niin kor
kealla jotta siihen ampuminen
maasta tai laivasta käsin oli mah
doton.
Uusiaikaisen murhatieteen ennä
tykset eivät vielä tyydy näihin saa
vutuksiin. Sotilaspiireissä puhu
taan suurella mielihy väliä, että
pommien käyttö vasta nyt ilmalai
vojen aikakaudella pääsee täyteen
merkitykseensä ihmishenkien mur
haamisessa ja tuhon teossa. Ei ai
noastaan sattumien prosentti ole
suhteellisesti suurempi, vaan pom
mien tuottama tuho on ilahuttavassa määrässä tuntuvampi. Kruppin
kannu natehtaassa valmistetaan ny
kyisin palopommeja, jotka ilma
laivasta heitettynä suorittavat kah
denlaisen tehtävän: sytyttävät tu
lenarat aineet palamaan ja antavat
siten valoa. Paitsi tätä kaksitarkoituksellista valonantajaa, käyte
tään myös valonheittäjää, mutta se
roikutetaan aina viisikinsataa jal
kaa alapuolelle ilmalaivan, jotta
maassa olijat eivät näe ilmalaivan
asemaa. Jos maasta tahdotaan
ampua tuota pilvissä liitelevää vi
hollista, käy sellainen jotenkin um
pimähkäiseksi.
Toista laatua käytäntöön tuleva
pommi on savupommi. Se räjäh
tää ilmassa, synnyttäen sakean sa
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vupilven, joka laskeutuu hiljalleen
maahan, antaen ilmalaivalle maini
on tilaisuuden paeta, kun se on en
sin täyttänyt paraiten tehtävänsä
vihollisensa surmaamisessa.
Kolmatta lajia pommi on sotaherrain mielestä kaikkein ovelin
laite. Se sisältää noin 150 paunaa
kemiallista ainetta, joka räjahtäessään täyttää ilman hyvin myrkylli
sellä kaasulla, joka tappaa jokai
sen elävän olennon, joka sattuu olemaan sadan jaardin matkan pääs
sä sen räjälitämispaikasta, ja tekee
tajuttomaksi jokaisen, joka on
noin kolmen, neljän sadan jaardin
päässä siitä. Japanilaistenkin sa
notaan tuntevan tällaisen sivistysmaitien tappamiskeinon, Tokiossa
kokeiltiin luonnottani sellaisella.
Koira sidottiin ilmapalloon, joka
laskettiin yläilmoihin, Noin kol
mensadan jalan päässä korista rä
jäytettiin kemiallinen pommi, joka
täytti ilman kaasulla, Pallo vedet
tiin muutamien minuttien perästä
ales ja siiliä oleva koira oli kuollut.
llmasotalaivan ei tarvitse meren
päällä lentäissään mennä satamaan
saamaan kaasua tahi muita välttä
mättömiä aineita, vaan voi laskeu
tua sotalaivan viereen niitä otta
maan. Saksan Zeppelin-ilmalaivat
ovat varatut panssareilla, jotka 0vat tehdyt hyvin kevyestä ja hie
nosta, mutta tavallisia luoteja kes
tävästä aineesta. Luodit kilpisty
vät sitä vasten ikäänkuin olisivat
valiapalloja. Saksan hallituksen on
onnistunut pitämään salassa aine,
josta nuo panssarit on valmistettu.
Joka tapauksessa luulisi, että sotailmalaivat ovat yhtä suuren vaa
ran alaiset, jos ei suuremman kuin
vedenpäällä liikkuvat laivat. Niil
lä on kuitenkin toistaiseksi sangen
vähän pelättävää maa- tai meri va
rustuksista. Zeppelin’in 500 jalan
pituinen ilmalaiva näyttää mailin
korkeudella ollessaan lyijykynän
kokoiselta. Maa- tai laivastoty-
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keillä on melkein mahdoton saada
tähdättyä siihen, varsinkin kun se
on aina liikkeessä. Ja tehdessään
hyökkäystä jotain laivaa tai lin
noitusta vastaan se asettuu sitä
kohti pitkinpäin, jolloin vihollista
kohti tulee ilmalaivan 48 jalan suu
ruinen läpimitta, siis hyvän pieni
tähtäämisala.
Suurin pelättävä ilmalaivoilla on
vihollisen ilmalaivat. Siksi kukin
sivistysvaltio koettaa parhaansa
niiden varustamisessa. Eikä aino
astaan ne, vaati näkeepä kaukaisen
idän Kiinakin välttämättömäksi
hankkia itselleen sota-ilmalaivoja,
kuten äsken lehdissä kerrottiin.
Japanilla lienee niitä jo hyvä jouk
ko ennestään ja uusia tietysti te
keillä.
Kaikkia niitä kauhuja — sotaviranomaisten sanonnan mukaan,
etuisuuksia — mitä kunnollinen il
malaivasta voi sodassa aikaansaa
da, on vaikea kuvata. Jos esim.
tänä iltana Englanti julistaisi so
dan Saksaa vastaan, voisi se seuraavana aamuna tavata suurimman
kaupunkinsa, Lontoon melkein rati
nioina. Sama kohtalo saattaisi käy
dä Saksan pääkaupungille, Berlii
nille, ja molempien maiden muille
huomatuille kaupungeille, jos vain
sotivat vallat pitävät sellaista hä
vitystä tarpeellisen riittävänä vi
hollisuuden osotuksena.
Päähuomio tietysti kohdistettai
siin sotasatamien sotalaivojen ja ilmalai vastoa seinien hävittämiseen
ensi tilassa, ja kaupungit ja niissä
olevat miljoonat ihmiset säästyisi
vät ensihyökkäyksiltä vain sentähden, että niiden raunioksi räjäyt
tämisestä ja ihmisten murhaami
sesta ei olisi sotatieteelliseltä kan
nalta varsin paljo hyötyä, eikä
suinkaan minkään inhimillisyyden
tähden. Joka tapauksessa sodat tu
lisivat olemaan sangen lyhytaikai
sia, mutta sitä hirmuisimpia.
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Mailman köyhälistöllä on täysi
syy toimia kaikkien sotien poista
miseksi mitä pikemmin. Se yksin
voi ehkäistä vai ta in suurituumaiset

ihmisteurastukset. joiden hyväksi
ne yhtämittaa varustautuvat ja uu
sia murha keinoja keksivät.
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