LYSIMACHIA KENT~~BRONZ DEF~NES~~
MEL~H ARSLAN*
Ankara'da Kültür Bakanl~~~ 'ndan izinli özel koleksiyoner Sn. Cafer
OKRAYKoleksiyonu'nda bulunan bu bronz define grubu 1997 y~l~~içerisinde
Trakya'da bulunmu~~ve ayn~~y~l içerisinde ~stanbul Eski Eser Pazar~'nda sat~~a
ç~ kart~lm~~~olup, Ankaral~~bir koleksiyonerin 'Istanbul'dan bu 21 adetlik
grubu sat~n al~p, Ankara'da Cafer Okray'a satmas~~nedeniyle bu defineden
haberdar olduk. Bu defineden birkaç ay önce yine ayn~~ki~i taraf~ndan sat~n
al~ n~ p Cafer Okray Koleksiyonu'na sat~lm~~~iki sikke de bu defineden olmal~d~ r. Ayn~~ yollarla Trakya'dan ç~ km~~~iki küçük hellenistik define grubu
(Posthumous Lysimachus'lar ve Yeni Stil Athena Tetradrahmilerinden olu~mu~) ve bunlar~ n haricinde yine bu bölgeden gelen Antik Trakya GrekoRomen ~ehir Sikkeleri Okray Koleksiyonu'nu zenginle~tirmi~tir. Bu küçük
bronz defineden önce ayn~~ y~l~ n üçüncü ay~ nda bu definedekilerle ayn~~olan
bir tek Lysimachia sikkesi Say~ n Okray taraf~ ndan ayn~~yollarla sat~n al~ nm~~~
ve koleksiyonuna 342 numarayla kay~ t edilmi~tir. Bir ay sonra bir ikinci sikke
daha gelmi~~(Bkz. Env. 404) ve böylece define 23 adet olarak tamamlanm~~t~r. 342 envanter numaral~~sikke definedeki ço~u sikke gibi overstruck'ludur.
Definenin haricinde gelen di~er iki sikkenin de bu defineye dahil oldu~unu
dü~ünmekteyiz. Bu nedenle yarnlam~~~oldu~umuz bu definenin yine her
zaman oldu~u gibi da~~t~lm~~~bir definenin parças~~oldu~unu anlamaktapz.
Bu küçük define gruplar~ n~ n yay~ nlanmas~~ nümizmatik bilimi için çok
önemlidir. Çünkü, bir ba~ka grubu da ~ans eseri bir ba~ka meslekta~~m~z yay~nlad~~~nda da~~ t~lm~~~olan bu tip definelerin birle~tirilmeleri ve en do~ru
bulunu~~yerine yak~n lokalizasyonlar~~yap~labilmektedir. Buna çok güzel bir
örnek, Alman meslekta~~ m, Boehringer' taraf~ ndan yay~ nlanm~~~bir define
grubunun, Sinop Müzesi'nde bulunan di~er parçalar~n~ n taraf~mdan2 yay~ nKoleksiyonundaki bu k~ymetli defineyi yay~nlamam~za izin veren de~erli koleksiyoner,
say~ n Cafer S. OKRAY'a kültür varl~klar~m~za ve nümizmatik bilimine yapm~~~oldu~u katk~lardan
ötürü te~ekkür-ü bir borç biliriz.
I C. Boehringer, "Hellenistischer Münzchatz Aus Trapezunt 1970" Schweizerische
Numisrnatische Rundschau, Bern ,1975.
2 M. Arslan, "Ordu (Cotyora) Hoard"Coin Hoards VIII, Int% 442. , London, 1996.
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lanmas~yla hem parçalanm~~~olan bu çok önemli define birle~ tirilmi~, hem
de definenin bulunu~~yerinin Trabzon de~il, Ordu oldu~u do~rulanm~~t~r.
Gerek Sinop Müzesi'ndeki 69 adetlik Ordu Definesi'nin en büyük grubunu,
gerekse Boehringer taraf~ ndan yay~nlanm~~~Trabzon Definesi'nin en büyük
grubunu, Posthumous Lysimachus Tetradrahmileri olu~turmaktad~r. Ancak,
Sinop Müzesi'nde kalanlar içerisinde Kapadokya Kral~~Ariarathes'in ünique
tetradrahmisi ve Makedonya'n~ n Roma idaresinde bas~lan ön yüzünde, Zeus
ba~~~ve arka yüzde, bo~a üzerine binmi~~ve iki elinde me~ale tutan Artemis
Taurupolos'lu çok nadir sikkenin, Küçük Asya'da bulunmu~~defineler içerisinde, ilk defa burada bulunmu~~olmas~n~n önemine de~inmek isterim. 1997
Eylül ay~nda, Berlin'de yap~lan 12. Uluslararas~~Numizmatik Kong-re'de Ordu
Definesi ve Definedeki Kapadokya Kral~~Ariarathes'in ünique tetradrahmisiyle ilgili bir bildiri sunarak, dünya nümizmatlarm~n dikkatini define gruplar~n~n, dünyan~n ba~ka ba~ka yerlerinde de olsa, yay~nlanmas~~halinde parçalanm~~~ve ülke d~~~na ç~kart~lm~~~birçok definenin ayn~~define olarak birle~mesinin mümkün oldu~unu ve çok önemli bilimsel bulgularm da böylece
kaybolmad~~~m ispatlam~~~oldum3. Burada yay~nlam~~~oldu~umuz Lysimachia
~ehri Bronz Definesi de yine parçalanm~~~bir define olup, 23 adet gibi küçük
bir grup olarak gözükmesine kar~~l~ k bugüne kadar bulunmu~~en büyük
Lysimachia Bronz Define'sidir. Ayn~~zamanda bu ~ehrin bu tür sikkeleri üzerine hiçbir yay~n~n yap~lmam~~~oldu~u da gözönüne al~nd~~~ nda Lysimachia
Definesi'nin önemi ve yay~n~~ayr~~bir de~er kazanmaktad~r.

Definenin genel de~erlendirilmesi: Okray Koleksiyonu'ndaki bu define,
Türkiye Tralwas~ 'nda bugünkü Gelibolu yak~n~nda bulunan Lysimachia ~ehrine aittir. 21 parças~~define olarak toplu gelmi~~ve akabinde ayn~~ki~iden iki
sikkenin de bu defineye dahil olmas~~ile define ~imdilik tamamlanm~~t~r.
M.Ö. 309 - 220 y~llar~~aras~nda dam edilmi~~olan' bu bronz definenin yine
her zaman oldu~u gibi gerçek definenin bütünü olmay~p, da~~ulm~~~bir parças~~oldu~u kanaatindeyiz.

Lysimachia definesinde en dikkati çeken hususlardan birisi definedeki
sikkelerin ço~unlu~u üzerinde ayn~~sikkenin ikinci kez darp edildi~ini gösteren ve sikke teknik deyimiyle overstruck (eski bir sikkenin, yeni bir ba~ka
sikke için ikinci kez darp edilmesi) dedi~imiz izlere rastlam~~~olmam~zd~r.
3 M. Arslan, "Un t•tradrachme unique d'Ariarathe, Rol de Cappadoce, dans un 1r6or
wouv i Kotyora (Ordu)" Nr. 41. 8.-12 September 1997 , Berlin.
4 Barclay V. Head, "Historia Numorum"p. 260. Oxford. 1911.
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A~a~~da katalo~umuzda da görülece~i üzere, 14 adet sikke üzerinde overstruck izini kesinlikle tespit edebildik. Definedeki sikkelerin tamam~ n~ n ön
yüzlerinde genç Herakles'in aslan postu ba~l~ kl~~ ba~~~görülmektedir.
Alexander III'ü sembolize eden bu genç Herakles tasvirlerinden bizim definemizde iki ayr~~tip vard~ r. Bunlardan I.Grup olarak isimlendirdiklerimiz katalo~umuzun 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ve 23 numaralar~ nda görülen, Alexander III'ün kendi dönemindeki drahmi ve tetradrahmilerinde rastlanan klasik genç Herakles betimlemesidir. II. Grup ise katalo~umuzun 6, 7, 11, 12, 20 ve 22 numaralar~ndaki örnekler, Herakles'in saçlar~~
daha uzun, kabar~ k ve havada uçu~ur ~ekilde tasvir edilmi~~halini göstermektedir.
Bu ikinci gruptaki sikkeler üzerinde Herakles'in ba~~ na giymi~~oldu~u
aslan postu ba~l~ k üzerinde aslan~ n ba~~~birinci gruptakilere göre daha farkedilir ~ekilde görülmektedir. Bu durum bize ikinci grup dedi~imiz bu sikkeler
üzerindeki genç Herakles tasvirleriyle Posthumous Alexander III ve
Posthumous Lysimachus sikkelerindeki tasvirleri hat~rlatmaktad~ r. Buna dayanarak I. gruptakiler erken ve II. grupta yer alan 6 örnek ise daha geç tarihli
bask~lar olmal~d~ r.
Erken tarihli iki overstruck'lu sikke üzerinde Syria Kral~~Antiochus'un
isminin yaz~lm~~~oldu~unu tespit etmekteyiz. Katalo~-umuzun 4 numaras~nda
ön yüzde ve 10 numaras~ nda ise arka yüzde ANTIOXOY yaz~s~~ rahatl~ kla
okunabilmektedir. Her iki sikkedeki Antiochus yaz~s~ n~ n alt k~sm~ nda
Yunanca iki harfin varl~~~~anla~~lmakta olup, overstruck'lu bask~ n~ n bu k~sm~~
yoket~nesi nedeniyle iyi okunamamakla beraber bu harf~n BAZIAEOI yaz~s~ ndan kalan Al, veya 0.2: harfleri veya Antiochus sikkesindeki bir monograma ait olabilece~ini dü~ünmekteyiz. ~ki sikke üzerinde rastlam~~~oldu~umuz Antiochus isimlerinin Syria Krallar~ ndan kaç~ nc~~Antiochus'a ait olabilece~ini kesin olarak söyleyememekle beraber, Antiochus 1, Soter (280-261),
Antiochus ~~, Theos (261-246), Antiochus Hierax (246-227) ve Antiochus 111,
Büyük (223-187) isimlerinden birine ait olmas~ n~ n daha kuvvetli bir ihtimal
oldu~unu rahatl~ kla ifade edebiliriz.
Definedeki sikkelerin arka yüzlerinde sa~~bo~lukta, Al M ~eklinde iki
monogram birçok sikkede bulunmaktad~ r. Yine sikkelerin ço~unlu~unda,
genellikle arka yüzde kontrmark'lar vard~r. Bu kontrmark'larda yunus bal~~~~
(Dolphin) sembolü daha s~ k görülmekle beraber, daha ba~ka kontrmark ve
sembollerin varl~~~ n~~ a~a~~da katalog içerisinde belirtmekteyiz.
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Lysimachia Kenti ve sikke darplan: Bu önemli ~ehir, Büyük ~skender'in
en önemli generallerinden biri olan ve Trakya Krall~~~ 'n~~ kurmu~~olan
Lysimachus taraf~ ndan, yak~p y~ karak, yok etti~i Kardiya antik kentinin yak~ n~ nda, M.Ö. 309 y~l~nda kurulmu~tur. ~stmus'un "Galliopoli" (Gelibolu)
Yar~madas~ 'n~ n en dar yerinde bulunan konumu ile Chersonesus'un anahtan durumuna gelmi~~ve Hellespont Geçidi'ni de kontrolü alt~nda tutmu~tur.
Lysimachus bu yeni kenti ba~kent ve Avrupa'daki para bas~m~ n~n ana bas~m
yeri yapm~~t~ r. Lysimachus'un M.Ö. 281 y~l~ nda Smyrna'n~ n kuzeyinde
Hermos (Gediz) Vadisi'nde Suriye Kral~~Seleukos'la Toroslar'a kadar elinde
tutmu~~oldu~u Anadolu'nun egemenli~i için yap~lan sava~ta yenilmesi ve sava~~meydan~nda 81 ya~~ nda öldürülmesi üzerine, Diadokhlar Sava~~~sona ermi~tir. Onun ölümünden sonra, kent önce Selevkoslav'~ n, sonra da M~s~ r'da
egemen olan Ptolemaioslar'~ n yönetimine geçmi~~ve k~sa bir süre de
Makedonya Kral~~Antigonos Gonatas'~ n geçici ba~~ehri olmu~tur. Bu s~ rada
Antigonos Gonatas tüm Trakya'r ya~malarp i~gal etmi~~olan Galatlar'~~
277 y~l~ nda, Lysimachia'da yenilgiye u~ratm~~t~. Yunanistan ve Makedonya
Lysimachia'daki bu yenilgiden sonra Galat istilâs~ ndan kurtulmu~~ve muhtemelen kent ba~~ms~z bronz para basma hakk~ n~~muhafaza etmi~tir.
Kent Lysimachus döneminde (M.Ö. 309-281) gümü~~sikke de basm~~t~r.
Attika standart~ ndaki bu oktobol'ün ön yüzünde, Genç Herakles'in aslan
postu ba~l~ kl~~ ba~~~ve arka yüzde ise, AYEIMAXEON yaz~~ lejand~~ve Nike
ayakta cepheden, çelenk ve palmiye dal~~tutuyordu (aynen bizim definenin
bronz örneklerindeki gibi).
Bizim de burada incelemi~~oldu~umuz üzere kentin bronz bas~mlar~,
M.Ö. 309-220 y~llar~~ aras~nda devam etmi~tir. En çok rastlan~lan ön yüz tipleri
: Lysimachus ba~~, Genç Heraldes ba~~, örtülü giyinmi~~Demeter ve kule taçl~~
~ehir Tychesi'nin ba~~, Athena ba~~, Aslan ba~~~ve Hermes ba~~. Bu sikkelerin
arka yüzlerinde ise; ko~an veya yüksek bir yerde oturan aslan, aslan protomu,
Trident (y~ba), ayakta duran ve elinde uzun bir me~ale tutan Artemis, ayakta
sola, çelenk ve palmiye dal~~tutan Nike, m~s~r yapraklar~ ndan çelenk ve m~s~r
koçan~~ gibi betimlemeler fazlaca görülmektedir. Arka yüzde ise daima,
AYEIMAXESIN ~eklinde ~ehrin ismi yazmaktad~r 5.
Sonuç olarak, Türkiye Trakyas~ 'nda bulunan, Trakya Krall~~~ 'na ba~kentlik yapm~~~olan bu önemli kentin bronz sikkeleri dünyan~ n en büyük
5 B.M.C.,

Thrace, s.195 ve Barclay V. Head, "Historia Numorum" Oxford, 1911. s. 260.
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nümizmatik kabinelerinde ve SNG kataloglar~ nda dahi çok az say~ dad~ r.
Özellikle çok say~da overstruckl~~ sikkeleri birarada bulunduran bir define
olarak bulunmu~~olmas~, bu yay~ n~~gerçekle~tiren bizleri fazlas~yla sevindirmi~tir.

KATALOG

M.Ö. 309 - 220
Ön Yüz: Genç Herakles'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a. (overstruck ve kontrmark'lar var.)
Arka Yüz: AYEIMA / XESIN. Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~ta~~yor;
monogramlar , overstruck ve kontrmarklar var.
Ö. Y. : Genç Herakles'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a. (Alaxander III tipi
gibi)
Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~tutuA.Y. : AYZIM[A /
yor. Sa~~bo~lukta monogram, A ve M?. Env.No.: 367 ; A~r.: 4.06 ;
Çap:18mm. ; Yön: 12 Referans: Lindgren III, no. 80.
Ö.Y. : 1 nolu gibi.
A.Y. : AY1IMA / '<M[N]. Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~tutuyor. Env.No. : 368 ; A~r. : 3.45 gr. ; Çap : 17.2 mm. ; Yön : 12
Referans : Lindgren III, 80.
Ö.Y. : 1 nolu gibi.
A.Y. : AYMMA / XEQN. Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~tutuyor.
Monogramlar; A ve?. Env.No. : 369 ; A~r. : 4.26 gr. ; Çap: 18 mm.;
Yön: 12 Referans : SNG Fitzwilliam (Mc Clean), 4161.
Ö.Y. : 1 nolu gibi, fakat Herakles'in çenesinin alt~ nda belki kontrmark ,
belkide overstruck izi ve ilk sikkeden kalan [MNTIOXODI yaz~s~~
okunmaktad~r.
A.Y.: AY[EIMA / XES-2N]. Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~ tutuyor. Monogramlar; var fakat iyi okunam~yor. Env.No. 370 ; A~r. :
4.27 gr. ; Çap: 16.5 mm. ; Yön: 12 Referans : Lindgren III, 80.
Ö.Y. : 1 nolu gibi.
A.Y.: AYEIM[A / XfIN[. Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~tutuyor.
Monogram, ?. Env.No. : 371 ; A~r. : 3.98 gr. ; Çap: 16.5 mm. ; Yön:
12 Ref. : Lindgren III, 80.
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Ö.Y. : Genç Herakles'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a. Overstruck'lu ilk
sikkeden iz var.
A.Y.: AYEI[MA / XES2N]. Nike ayakta sola. Overstruck ve sa~da monogram, M ve Al. Env.No. : 372 ; A~r. : 4.06 gr. ; Çap: 18.8 mm. ; Yön:
12 Referans: Lindgren II, 872'ye benzer.

Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Overstruck var.
A.Y. : [AYEI]MA[ / XFS2N]. Nike ayakta sola. Overstruck var ve solda
kontrmark; yunus bal~~~~ve ilk sikkeden kalan bir gemi ç~ pas~~ izi.
Env.No. : 373 ; A~r. : 3.46 gr. ; Çap: 16.5 mm. ; Yön : 6 Referans:
Lindgren III, 79.
Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Overstruck var ve alt kenarda gemi çapas~~?.
A.Y.: [AYEIM[A] / XE.ON. Nike ayakta sola. Monogramlar, Al ve M. alt'ta; kontrmark, yunus bal~~~ . Env.No. : 374 ; A~r. ; 3.75 gr. ; Çap:
18.5 mm. ; Yön : 12 Referans : SNG Fitzwilliam, 4161.

Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Sa~~kenarda overstruck izi farkediliyor.
A. Y. : AYEIMA / XE.ON . Nike ayakta sola. Monogramlar; Al ve M ?
Env.No. : 375 ; A~r. : 3.71 gr. ; Çap: 17.5 mm. ; Yön: 12 Referans:
Lindgren II, 872 benzer.

Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Overstruck var. (Not. üst üste iki ba~~görülüyor.)
A.Y. : [A]YEIMA / XEON. Not. Nike'nin belden yukar~~k~sm~~overstruck
veya kontrmark vurulmu~~olup, bu kontrmark içerisinde Suriye
Kral~~ Antiochos'un ismi, ANTIOXOY ~eklinde çok iyi bir ~ekilde
okunabilmektedir. Env.No. : 376 ; A~r. . 3.58 gr. ; Çap: 18 mm.;
Yön: 12 Referans : ?

Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Overstruck'lu olan bu ön yüz bir önceki
sikkenin arka yüzü olarak bas~lm~~ur.
A. Y. : [AYEIMA / XES2N]. Nike ayakta sola. Overstrucklu olan bu arka
yüz, ilk sikkede ön yüz olarak bas~ lm~~t~ r. Çünkü, Zeus veya
Poseidon'a benzer bir ba~~sa~a dönük olarak çok iyi bir ~ekilde görülmektedir. Monogramlar; Al ve M. Env.No. : 377 ; A~r. : 4.30 gr.;
Çap: 18.3 mm. ; Yön: 12 Referans : ?
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Ö.Y.: Genç Herakles'in iki ba~~~sa~a ve yukar~~ do~ru (overstruck) görülmektedir.
A.Y.: [AYZIMIA / XEQN. Nike ayakta sola. Monogramlar ?. Solda kontrmark, yunus bal~~~~ve onun alt~ nda ilk sikkeden kalan bir gemi
çapa's~~izi. Env.No. 378 ; A~r.: 3.99 gr. ; Çap: 16.5 mm. ; Yön: 12
Referanslar : ?

Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a.
A.Y.: EAYEIMAJ / XEQN. Nike ayakta sola. Monogram, M. Env.No.:
379 ; A~r. : 3.28 gr. ; Çap: 19 mm. ; Yön : 9 Referans : ?
Ö.Y. : Genç Herakles'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a.
A.Y. : AYMMA / XEQN. Nike ayakta sola. Sol kenarda overstruck izi.
Env.No. : 380 ; A~r. : 4.10 gr. ; Çap :15 mm. ; Yön: 12 Referans:
Lindgren II, 872 benzer.
Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. ~ki ön yüz bask~s~~var.
A.Y. : [AYEIMA] / XEQN. Nike sola yürüyor. Sa~da monogramlar; Al ve
M. Env.No. : 381 ; A~r. : 4.94 gr. ; Çap: 17 mm. ; Yön: 12 Referans:
SNG Fitzwilliam (Mc Clean), 4161.
Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Sa~~
kenarda overstruck izi görülüyor.
A.Y. : AYEIMA / XEQ[N]. Nike ayakta sola. Env.No. : 382 ; A~r. : 3.55 gr.
; Çap: 17 mm. : Yön: 12 Referans: B.M.C. Thrace, no. 4-6.
Ö.Y. : Genç Herakles'in aslan postu ba~l~ kl~~ ba~~~sa~a.
A.Y. : EAYEIMA / XEONJ. Nike ayakta sola. Sa~da monogramlar; ?
Env.No.: 383 ; A~r. : 4.24 gr. : Çap: 16.8 gr. ; Yön : 6 Referans:
B.M.C. 'Thrace, no. 4-6.

Ö.Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Sa~~kenarda overstruck izi var.
A.Y. : AYI1MA / XEKINJ. Nike ayakta sola. Üst kenarda overstruck izi
görülüyor. Env.No. : 384 : A~r. : 3.84 gr. ; Çap: 18.5 mm. : Yön: 12
Referans : Lindgren II, 872 benzer.
Ö. Y. : Genç Herakles ba~~~sa~a. Üst kenarda overstruck var.
A.Y. : AY[EIIMA / [XEQN]. Nike ayakta sola. Overstrucklu ve monogramlar; ? Env.No. : 385 ; A~r. : 3.65 gr. ; Çap: 18.5 mm. ; Yön: 12
Referans : B.M.C. Thrace, no. 4-6 ve Lindgren II, 872 benzer.
Belleten C. LXIII, 26
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Ö.Y. : Genç Heraldes ba~~~sa~a. Sa~~kenarda oversu-uk izi.
A. Y. : EAYIINA / [XECIN]. Nike ayakta sola. Sa~~ve sol kenarlarda overstruck izleri. Env.No. : 386 ; A~r. : 3.52 gr. ; Çap : 18 mm. ; Yön: 12
Referans: Lindgren II, 872 benzer.
Ö. Y. : Genç Herakles'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a. Overstruck var.
A. Y. [
1 Toprak patina nedeniyle lejand okunmuyor. Nike ayakta
sola. Sol kenarda kontrmark içerisinde; istakoz veya karides'e benzeyen bir deniz böce~i. Env.No. : 387 ; A~r. : 3.61 gr. ; Çap : 17
mm. ; Yön: 12 Referans . ?
Define harici gelen fakat defi neye dahil oldu~unu dü~ündü~ümüz iki sikke:
Ö.Y. : Sakall~~Herakles'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a. Bu sikke üzerinde
sa~~kenarda overstruck izi ve Herakles'in yana~~~üzerinde kontrmark olarak yunus bal~~~~yurulmu~ tur. Çok tipik olan Herakles'in
ba~~ ndaki postun üzerindeki aslan ba~~~daha çok medüza ba~~na
benzemektedir.
A. Y. : AYEIEMA / XECIN]. Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~ tutuyor. Sa~da monogramlar ; M ve Al. Env.No. : 342 ; A~r. : 3.79 gr.;
Çap: 18.7 mm. ; Yön: 12 ; Ref. : SNG Fitzwilliam , 4161.
Ö.Y. : Genç Heraldes'in aslan postu ba~l~kl~~ba~~~sa~a.
A.Y. : AY1IMA / XES2N . Nike ayakta sola, çelenk ve palmiye dal~~ tutuyor. Sol bo~lukta monogram, M. Env.No. : 404 ; A~r. 5.04 gr. ; Çap:
18 mm. ; Yön: 12 Referans: B.M.C. Thrace, no. 4-6.

