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ÜZ; Gedk ve Etaıet havzalarında. Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çokeller ve volkanitler geniş
sahalarda yayıhm gösterirler. Temel kayaglar Üst Kretase ve öncesi yaşh olup Neojen yaş-
lı kayalar dîskordan olarak bunlar üzerinde yerahrlar, Myosen ve Pliyosenin karasal or-
tam çökelleri dağlar arası havza oluşukları halinde değişik fasiyeslerde temsil edilirler.
Kesin radiometrik, paleontolojik ve pollen analizi verileri Üe yaşları saptanan Myosen ile
Pliyosen kayaları arasında açısal uyumsuzluk vardır. Bu diskordans özellikle çalışma alam
güneyinde belirgindir. Her iki devirde çökelmiş olan kayalan etkileyen volkanik olaylar ola-
ğandır. Olasılı Pliyo-Kuvaterner ve Kuvaterner akarsu ortamında çökelen kaba taneli det-
ritiklerle temsil edilmektedir,
ABSTRACT:. In the basins of Emet and Gediz, Tertiary and Quaternary sediments and
volcanic rocks are widespread. The rocks of the Neogene age unconformably overlie the
basement rocks which are upper Cretaceous or Pre-Ctetaceous in age, The Miocene and the
Pliocene Sediments are of terrestrial origin, being accurately datey by radiometriö, palino-
logic and paléontologie methods. They were deposited in the intermontane basins represen-
ting different faciès. An angular unconformity has been found between the rock units of
Miocene and Pliocene age especialy in the southern part of the investigated area. The
volcanic activity continued during the Moeene and the Pliocene periods* Plio-Quaternary
and Quaternary sediments are represented by coarse grained fluviatUe deposits,
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Gİ1İİŞ

Yasmış Muratdağı v© gevresinde uygu-
lanan jeoloji projesinin Neojen çalışmaları il©
ilgili bir bölümünü kapsamaktadır. İnceleme
alam yaklaşık 900 km2yi bulmaktadır, Mende-
res Masifi kuzeydoğusunda yer alan Gedk ve
Emet Neojen havzaları, Batı Anadolu da geni§
yayüım gösteren karasal Neojen çökelimine
ait belirgin Özellikler taşırlar, Aceleme alanın-
da Stratigrafi ve Genç tektonik ilginçtir. Ay-
rıca karasal Neojen havzalarında kömür, kao-
len, bor tuzlan ve uranyum depolanmaları
olağandır, Bu sebeple ekonomik önemleri da-
ha da artan Neojen yaşlı kayalarm stratigra-
fisini aydınlatmak, yaş sorunları üzerinde ya-
pılan yanlış yorumları ortaya koymak gerek-
mektedir,

Bölgede yapılan çalışmaların başlangıcı
oldukça eskidir (Hamilton ve Strickland 1836,
Tchihacheff 1867, Philipson 1914). Bölgesel
jeolojiye yönelik çalışmaların yoğun olmasına
karşın Neojen havzalarına ilişkin çalışmalar
son senelerde Önem kazanmı§tu%

Gün, H, (1975), Gün, H, ve diğerleri
(1976) \ Ercan, T. ve diğerleri (1977)., Helva-
cı, a ve Firman, R,J, (1977)., Akdeniz, N. - Ko-
nak, N. (1979) Gediz ve Etaet Neojen havza-
ları île yakın çevresinde ayrıntılı jeoloji araş-
tırmalarında bulunmuşlardır,

Yayınlardan bir tanesinde (O. Helvacı ve
R.J. Firman 1977) bugüne kadar Neojen yaşlı
olarak bilinen ve Emet havzasındaki borat ya-
taklarım da kapsayan sedîmanter kayaların da-
ha önce düşünüldüğünden yaşlı ve Orta Oligo-
sen olacağı fikri üeri sürülmektedir. Bu yorum
British Museum'den Dr. R.EL Bate'in sahadan
toplanılan üst kireçtaşı içindeki ostracödlar
üzerinde yapmış olduğu tayinlere dayanılarak
bu yaş verilmiştir. Bu makalemizde elde etti-
ğimiz yeni verilerin ışığında, Emet havzası çÖ*
kel kayalarının Miyosen ve Pliyosen yagh ol*
duğunu belirtmek istiyoruz.

STBATÎGRAIÎK JEOLOJİ

Üst Kretase ve Öncesi

Temel kayalar (T) : Havzada Neojen ön-
cesi temel kayaları Menderes Masifinin olasılı
Paleozoyik yaşlı örtü şistleri, kuvarsit ve Mer-
merleri, olasılı Triyas yaşlı Metasedmenüer,
orta-üst Jura yaşh dolomitik Mregtaşlan ve
yerleşme yaşı üst Kretase olan, ayrıca çeşitli
boyutlarda manner, çörtlü kireçtaşı, metamor-
fik kaya, radyolarit blokları içeren ofiyolitik
melanj oluşturmaktadır. Bu değişik yaş ve li-
tolojideki kayalar yer yer eski temel durumun-
dadır ve yazımızda ayrıntılı olarak ele alınma-
mışlardır. İnceleme alanı ve yakın çevresinde
Neojen öncesi değişik ' yaşlı diğer bîr sediman*
ter kaya birimi yoktur. Batıda, Sındırgı-Ak-
Msar arasında denizel Eosen yüzeylemektedir*

TEBSÏYWL

Neojen: Gediz ve Emet havzaları Neojen
yaşlı karasal sökellerin tipik olarak görülebil-
diği yerlerin başında gelir. Bölgede genellikle,
Menderes Masifinin Kuzeydoğu-güneybatı doğ-
rultusunda uzanan bölgesel kiwunlari içinde
yer alan Miyosen çökellerî Gediz havzasında
yüzeylemektedir. Bu havza kuzeybatıya doğru
IMet havzası ile birleşmekte ve genel uzammı
kuzey-güney doğrultusunda olan Hisarcık-
Emet-Tunçbilek havzaları ile devam etmekte-
dir. Kocadaf ve Şaphane dağı arasındaki te-
mel kayaçlann meydana getirdiği bir eşik,
Neojen sedimantasyonunun başlangıcında bir
süre Gediz ve Emet Havzaların! ayırmış olsa

(1) Bu yajsı 1,3 Şubat 1975 tariMnde Oreay-PARİS'te
yapılan VSge ülkeleri jeolojisi V# Uluslararası Kol-
İokyumunda Mldiri olarak sunulmuştur.
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bile Neojen ortalarına ve sonlarına doğru adı
geçen havzalarda eşdeğer depolanma şartlan
hüküm sürmeye başlamıştır.

BÖTOSEN (M, V)

İnceleme alanında Miyosen sedimanter ve
volkanik kökenli kayalardan oluşur* Çeşitli li-
toloji ve fasiyeslerde görülen sedimanter kaya-
lar haritada ayrılmadan (M), volkanitler ise
(V) simgesi ile gösterilmişlerdir (Şekü 5) ve
temel kayalar üzerinde uyumsuz olarak bulu-
nurlar, Bu kaya birimlerinin Stratigrafik is-
tifi alttan üste doğru şöyledir:

a) OfîyoHt elemanü gafaltaşn Miyosen is-
tifinin en yaşlı birimidir, Boyutları 1 cm den
1 metreye kadar değişebilen ultramafik kayaç
çakıllarından oluşmuş olup sıkı çlmentolu ve
tek kökenlidir. Tabanda koyu yeşil tavana doğ-
ru ise borda renklidir* Öfîyolitik kayaların he-
men yakınında depolanmış eski alüvyon yel-
paze veya komplekslerine ait yersel oluşuklar-
dır, Eski temelden .koparılmış çakıl ve blokla-
rın fazla taşınma geçirmeden eski topo^afya-
mn uygun eğim gösteren yerlerinde depolan-
malıyla oluşmuştur, Gediz güneybatısmda Pı-
narbaşı ve Civan gürlek köyleri yakınında
Muratdap itmeyi ve batısında yüzeylenir.

b) Boîdo renkli rakıîiası: Çok kökenli
olup değişik temel kaya çakıllarını içerir, sert
ve sıkı çimentolanmıştır. Kuvars, mermer, ku-
varsşist ve diğer metamorfîk kaya çakılları-
nın yüzde oranı f azlâj ofiyolitik çakıl oram ise
azdır. îyi yuvarlaklaşmış fakat yer yer kötü boy-
lanma gösterirler. Tavana doğru kumtaşı kat-
kıları fazlalaşır. Belirgin tabakalanma göster-
miyen bu birimin kalınlığı 50 metreye kadar
çıkabilir. Serpantin elemanh çakıltaşma ben-
zer ortamda oluşmug olup üst seviyelerde akar-
su oluşuklap. daha fazlalaşmıştır ve taşınma
faktörü dahtf etkindir* Munamak köyü güne-
yinde gahtokâyası tepede, Ârapşıh köyü ba-
tısında, İğdiş köyü güneyinde ve Karbasan
kuzeyinde yüzeyler.

c) Bordo renkli kumiaslan t Bordo
renkli çakıltaşı üste doğru ayni renkteki kum-
taşına geçiş gösterir, îki birim arasında kesin
bir litoloji ayırımı söz konusu değildir. Kum»
taşları orta ve kaba taneli olup, yer yer çakıl-
taşı seviyelerini az devamlı tabaka ve/veya
mercek depolanmaları şeklinde içinde bulun-
durur. Kumtaşı-çakıltaşı devirseUMerl içinde»

bu birimde kil ve süt boyutundaki katkılar
fazlalaşır. Tabaka kahnhkları 0,3-2 m arasın-
da değişmektedir. Nasıpların damı civan. Ka-
yalı dere, Erikli dere ve Aşıkayası derenin mey-
dana getirdiği derin vadiler bu birim için ka-
lın kesitler oluşturur.

Ofiyolit elemanlı gakütaşı, bordo renkli
çakıltaşı ve kumtaşı 1/500*000 Ölçekli jeoloji
haritàsmda (Muratdağı günejdnde) Eosen?
(ayrılmamış) olarak gösterilmiştir,

d) Sarı renkli kumtap kırıntılı kireçtaşı:
İnceleme alanında en geniş yayılımı olan Mi-
yosen yaşlı kaya birimi, sarı-gri renkleri üe
alt birimlerden aynlabilen kırıntılılardır, Mu-
ratdagı çayı vadisinde ve Kocaçay vadisinin
doğusunda Pliyosenin fosilli marn ve kireçtaş-
lan altına dalar. Alttaki kırmızı renkli kum-
taşı ile uyumluluk gösterir.

Bu birim tabanda kumtaşı-çakıltaşı tek-
rarlanmalarım içerir, Alttaki birimlere göre
daha ince tanelidir ve bol bitki fosili kapsar*
Arada 15-20 cm ye çıkabüen kil-maım taba-
kalarını arakatkı hâlinde bulundurur, Havza
ortalarına doğru kiltaşı-süttaşı tabaka kalın-
lıklarının arttığı görülür* BitM fosüli birim
içinde rastladığımın diğer bir kayaç, karbonat
çimentolu düzgün tabakalı kuıntılüardır. Ta-
baka aralarında yığışım halde kömürleşmiş bit-
ki kalıntıları bulunur. Sedimanter yapılara bu
birim içinde sık rastlanır. Akıntı ve dalga ri-
pilmarkları, akıntılarla oluşmuş izler, oygu-
dolgu Meri, yük kalıbı, küresel, oval veya yas-
tık şekilli konkresyonlar olağandır*

Bu birimin alt seviyeleri içinde, Gediz hav-
zasında Gökler, Sazköy civarında; Emet havza-
sında Çatak kuzeyinde ekonomik önemi olan
zengin kömür yatakları mevcuttur. Bu kömür
ocaklarından ahnan sistematik Örneklerin Pol-
len analizinde aşağıdaki genus ve türler bu-
lunmuştur.

Lokalite: Gedk-Sazköy güneyi kömür ocak-
ları

Determinasyonu yapan: R* Çetta?
Verilen yaş: Orta miyosen
Bulunan Pollen tipleri*

Inaperturopollenltes hiatus (POT,) TH ve PFM

Pityosporttei mlcroalataft (POT) TO ve PF,,
Triatrtopollenltea rıireıiHİH PF. ve IH«,
TMatriopollenite! bituitus (POT) TÏÏ. ve FFM

Triatrlopollenltei co^phaeus (POT,) TO, ve PF i f

Trlporopollenltes robustus (PF,) TU, ve F,,

(2) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü — Ankara
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SubWporopollenitei simplex (POT, VEN) TH, ve PFM

Polyvesttbulopollenltes veras (POT.) TH, ve PF,P

Polyporopollenltes undulosus (WOLFF,) TH. ve FF.»
Tricolpôpollenltes mierohenriei (POT) TH, ve PF,,
Tricolporopollenltes clnfulum (POT,) TH, ve PF,f

On^olporopollenites megaexactus (POT,) TH. ve PF.P

TricolporopoUeniteä mlcroreticulatus PF, ve TH.,
Tricolporopalleiiites margaritatus (POT,) TH, ve PFM

PertporopoUenltes anultiporatus PF, ve TH,

Aynı Stratigrafik seviyelerden fakat fark-
lı yerlerden toplanan balık ve bitki fosillerinin
listesi aşaf ıdadır.

Lokasyonı Muratda^p güneyi, Düzlüce koy
Determinasyonu yapan: Dr- Jung3

Verilen yaşı Myosen
Myrîa sp. (Yaprak)

Grasartiges Biat, (Yaprak)
Lokasyon: Düzlüce köy
Determinasyonu yapan: N, Ülkümen4

Verilen Yaş : Miyosen
Leueîgeıts sp* (MuhteUf gp# 1er!)

Lokasyon: Uşak güneybatısı îlyaslı köy
Determinasyonu yapan: E. GtÄTOUZHAN1

Verilen yaş: MHyosen
Taxodmm dlstlchum Mioeenieum

Voltanitler (v) ı Gediz havzasında ve çakı-
ma salası güneyinde geniş yayılım gösteren bu
birimde, altta tüf ve aglomeraler, üstte ande-
zit, trakit ve riyolitler bulunur. Tüflerin pet-
rografisinde, Mlleşme gösteren bir matrix iğin-
de yeı- alan bol miktarda feldspat (sanidin,
oHgoklas) biyotit ve az kuvars fenokrîstalleri
ile volkanik kayaç parçacıkları C&akitik) gö-
rülmüştür.

Andezitler ise daha ziyade hiyalokristalin
porfirik bir doku göstermekte olup hamur
maddesi mikrokristalin kuvars, plajioklas mik-
rolitleM ire volkanik camdan oluşmuştur. Pia-
jiyoklas fenokrîstalleri (oHgoklaa-andezin kom-
pozisyonunda) genellikle zonlu yapı gösterir,
İkincil olarak limonitleşmiş biyotit ve hornb-
lend bulunmaktadır. Tüf ve aglomeralarm Ne-
ojen sedîmanlan île olan üisküeri en tipik ola-
rak Gümeleköy civarında görülür.

Tüfler burada bir kuşak haHnde Myosen
ve Pliyosen çökelleri araemda yer alırlar,

Volkanitlerin Muratdağı günepndeki mos-
tralarmdan K/A metoduyla yapılan radyomet-
rik yaş tayinleri Paleontoloji verilerine uygun
sonuçlar vermiştir. Yapılan hesaplarda, örnek
yaşları 16,94=0, 2 üe 20, 9=PO,B milyon sene ara-
sında gelişmekte olup, bulunan yaş Orta mi«
yosenfe karşılık gelmektedir (Bingöl, 1974),

PLİYOSEN (PI, B)

Bölgede Pliyosen tortul kayaç (PL) ve ba-
zaltlar (B) ile temsü edilir,

a) Çakıliaşı ve kimi taşı: Genellikle temel
kayaçlar ile dokanakta olan Pliyosende bir §a-
kıltaşı birimi ve onu takibeden gevşek kumta-
şmdan oluşan bir alt birim bulunur. Irmak ya-
tağı dolguları tipindedir. Geniş yayümu Uşak
batısında görülür. Bölgede mostraları azdır.

b) Goisel Wra^»şı ve m^n* İnceleme ala-
nmda geniş yayılım gösterir. Tabanda marn ve
killi, mavimsi gri renkli kireçtaşı üst ise ince»
orta tabakalanmah beyaz kireçtaşmdan olu*
şur. Kireçtaşı bol sileks katkısı içerir, Gediz
güneyi ve doğusunda Güzüngolü köyü yakının-
da, marn, koyu yeşil renkU kü ve silttaşı se-
viyeleri arasında jips katkılaıı bulunur, Emet
Neojen havzasında ise bu marnlı küli seri için-
de bölgenin en zengin cevherleşmesi olan Ko-
lemanit oluşumlan görülür. Bunlar, post-vol-
kanik safhada, bor tuzlan bakımından zengin
hidrotermal sulaıın havzaya gelmesi sonunda
Pliyosen kayaçian ile beraberce çökelmeler-
dir*

Mnet havzasında Kocaçay vadisinin ku-
zeydo^ısunda gözlenen Pliyosen, sarı renkli
kırıntılılar üzerine uyumlu olarak gelen açık
yeşil renkli bir marn seviyesi ile başlar. Bura-
da iki birim arasında diskordansı kanıtlayacak
veri bulunamamıştır. Marnlar açık yeşil renk-
leri Üe alttaki kırıntılılardan kolayca aynhrlar.
40-60 metre kalınlığında ve marn, kireçtaşı-kil,
piroklastik, tüf ardalanmasmdan oluşan ve ko-
lemanitlerin bulunduğu seviyeden sonra kaim
katmanlı gölsel Mreçtaşına gegiUr*

Hisarcık Boraks işletmelerinin olduğu
Yoncaağaç tepe ile Kocaçay vadisi arasında
ahnan bir kesitte şu seviyeler izlenebilir (Şe-
kil: 4).

Şekil 4'de (A) üe işaretli seviyeden alman
örneklerde M. Erkan tarafından Pliyosen yaşlı
aşağıdaki ostrakodlar saptanmıştır,

flyoeypris cf. barady (SARS)
Cyprîııotus cf* saluais (BRADY)
Gediz Pliyoseni de ostrakod ve makrofosü

yönünden çok zengindir. Çeşitli yerlerden ab-
nan örneklerden saptanan ostrakodlar ve diğer
fosillerin Üstesi aşağıdadır:

(3f 4) Paleontoloji Enstitüsü — Münih
(5) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ^ A n k a r a
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Lbkasyon:--Akgaalan 'köy-doğusu, Emet
yolu üzeri.

Determinasyonu yapan: M, IMcan«
Verilen yaş: Pliyosen
Caıuloım sp.
Caııdoııa cf * naglecia SARS
Cyprididae, lerden tayin edilémiyen baş-

ka formlar,
Lokaayon: Oedta civarı
Deteıroinasyonu yapan: A. înaP
Verilen yaş: Alt-Orta Pliyosen
Theodoxus (Theodxus) cf. sooeııi Je-

KEÏLIUS
Micromclaniii (Stealîmenia) ptycophora

BRUS
Melanopsïs sp+

Planorbarius thïolliercï (MICHAUD)
Planorbarius cf, tMolllereî (mCHAUD)
HeUddae
rianorbidao
Ünİonidae

Bazalt (B) % bıceleme alanında Pliyosen vol-
kantenası bazaltlarla temsil edUm İnce kesitle-
rindB, porfirik doku ile boşlukların olugturdufu
amigdaMdal bir dotai gözlenir. Hamurun bü-
yük bir kısmı feldspat mikrolitlerinden oluş-
muştur. Böl miktarda ve çoğu mikrolitler ha-
linde olan feldspatlar (Labrador-bitovnit) ya-

nında daha az, fakat birçoğu fenokristaller ha-
linde olan yer yer kloritleşmîş piroksenler (di-
yopsit, ojit) islenir,

PUYO.KUVAmmjNim? (Qe)

Çeşitli renklerde, genellikle boı-gri renkle-
ri ile tutturulmamış gakıltaşı ve kumtaşından
oluşan bu birim akarsu ortamı kökenlidir. Yer
yer kil ve silt oranı f azlalaşır. Çok kökenli, ka-
lın tabakalanmalıdır. Batı Anadolu'da genîş
yayılunlıdır* Yaş verecek fosil yoktur. Olasılık-
la Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır, Gediz güneyi Ha-
cı Hüseyin Dağında 100 metre kahnhf a erişir-
ler,

Arazimizde tipik morfolojisi ile dikkati
çeken ve büyük ihümallo Canbulat derenin es-
ki yatak dolgusu olan çökeller de bu birimle
eşdeğer yaştadır (Şekil* 2 Qe-Bski vadi dol-
gusu),

KUVATEBKER (Qtr)
Emet havzasındaki geniş yayıhmlı traver

tenler ve geng alüvyonlar Kuvaterner çökelle-
ridir* Abide-Simav arasında halen traverteö
çökelten termal kajrnaMar vardır*

(6) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü — Ankara
(7) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü — Ankara
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TEEETÖNÎK VE P Â L T O C O G R A F Y A
Menderes Masifi kuzeybatısında, Miyosen

havzalarının genellikle KD-GB yönlü bir uza-
nımı vardır. Bu uzamm temel kayacı ara ait
bölgesel kıvrımlar, paleoeoğrafya ve kırık hat-
ları tarafından kontrol edilir* Miyosen volka-
nizmasına ait mostraların dizilimi ve kaba ta-
neli tanmtLdann uzanımı bu eksene uymakta-
dır, Pliyosen havzalarının uzanımı ise KB-GD
dur. Oluşumları faylanmalara bağlıdır. Salihli«
Alaşehir, Gediz-Sdmav havzaları bütün karak-
terleri île halen gelişimini sürdüren birer gra-
ben Özelliği taşırlar (Gün ve diğerleri, 1076),

İnceleme alanında karasal fasîyeslerde
gözlenen Neojen çökelleri geniş temelkaya küt-
leleri ile birbirinden ayrılmış veya sınırh iliş-
kili Neojen öncesi topografya ve yapısal çu-
kurlarda çökehniştir. Küçük çökelim çanakla-
rının uzammı temelkaya kütlelerinin uzanımı-
na bağlıdır*

Miyosen başlarındaki etkin epiröjenik ha-
reketler eski temelin ( özellikle güneydeki Men-
deres Masifinin) yer yer kırılıp parçaJanmasım
sağlamış, denkin çekildiği bölgede yapısal ça-
nakları dolduran sular birbiriyle ilişkisiz kü-
çük tath su gölleri oluşturmuştur. Domlaşma-
nın şiddetli olduğu Miyosen başlangıcında sarp
topografyanın erozyonu ile kaba klastikler bi-
rikmiş, orta Miyosende gelişen volkanik kaya-
lar ve tüfler bölgesel secümanlarla yanal ge-
çişli olarak çökelmiştir.

Pliyosende, güneydeki Menderes Masifi-
nin yeniden yükselmesi sonucu gelişen faylar
bu küçük göllerin birleşmesini sağlamış, Plîyo-
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tEVHAI

MYOSö^r Çekelleri içinde bulunan bltM fogffieri
Şekil 1 t BttM fosillerinden bir kısmı,
Şekil 2 t Taxoditim distlchnm Miocenleum*
PMYÖSEN ÇÖkelleıi içinde bulunan Gastropoda fosilterh
Şekil 2 ı Heücidke familyasından
Şekil 4 ı Mîeromelania (S^Hmelanîa) ptychophora BKUS.
#^dl Ö t Ptanorbarius tMolKerei (MIOHAUP)
Şekil 6 ı Melanopsîs sp.

Plate I

Plants fossils in MIOCENE Sedimentary rocks,
Figure 11 Plant fossils
Figure 2 ı Taxodium distichum miocenicum.
Gastropods in Sedimentary rocks of PMocene age
Figure 4 ı Micromelania (ScaJimelania) ptycohophora BEUS.
Figure 5; Planorbarius tMollierei (MICHAUD
Figure 6 : Mclanopsis sp.

LEVHA H

PLlYmraf ÇökeUeri iğinde bulunan Gasteopoda fosilleri
ŞekU 11 Theodoxus (^leodoxus) of* soceni J^KEUUS
ılRAZÎ RESlMLEJtT
geMl % t Miyosen yaşh 1 abakalanmali tüf 1er
ŞeM 3 ı Deprem sonu yarığı (28 Mart 1910 Gediz Depremi)
Şekil 4 % Gediz kazası deprem kalıntıları.

Plate D

Gastropods in Sedimentary rocks of Pliocene age
figure İ i Theodoxus (Theodoxus) cf* Soceni JEKELIUS
PHOTOGRAPHS,
Figure % % Miocene bedded tuffs.
Figure S ; Fault developed following Gedto Earthquake, March 28f 1910
Figure 4 ; Buins of the Gediz Earthquake.
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LEVHA I
Plate I
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IMVBAU
Plate
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