
באדיבות הספריה הלאומית ספר הנימולים של רבי יהודה טראב

הערותמקורתאריך לועזיתאריך עברישם האבשם הנימול

שורה בדףדף בספריוםחודששנהיוםחודששנהשם משפחהשם פרטיתואר

2111ספטמבר31895תשריו"תרנעבדי חמרה רקאקיוסףהרב(יהודה)יאודה 

212אוקטובר141895תשריו"תרנתורקנסים משהיצחק

613אוקטובר181895תשריו"תרני'כמדגדוד משהאברהם

614אוקטובר181895תשריו"תרנאתי'יג'הלוי גחיים יעקבשלמה עאריף

915אוקטובר211895תשריו"תרנצרור צפדיאברהםמרדכי

1516אוקטובר271895תשריו"תרנסעדיה(אליהו)סלים אליאו (אליהו)אליאו 
.נימול יותר משמונה ימים אחר הלידה

. לא מצויין תאריך הלידה

2717אוקטובר91895חשוןו"תרנמוואססלים צאליח נסים

618נובמבר191895חשוןו"תרנבוגדאדיאהרון אברהםדוד

719נובמבר201895חשוןו"תרנשחאדה תרכייה תמבאלדיב(אליהו)אליאו 

9110נובמבר221895חשוןו"תרנבעבור שבאבומאיר יעקביעקב

10111נובמבר231895חשוןו"תרנאשכנזיישראל הרשמשה

16112נובמבר291895חשוןו"תרנחלפון עטיהסליםאברהם

18113נובמבר11895כסלוו"תרנמוואסבירו מאירמאיר

28114נובמבר111895כסלוו"תרני'כמדגדוד אברהם מאיראברהם

3115דצמבר161895כסלוו"תרנמוגרביסלמוןמרדכי

(השם יחייהו וישמרהו)ו "ומל אותו בני הי5116דצמבר181895כסלוו"תרנחנויוסף זרחיהיצחק

6117דצמבר191895כסלוו"תרנמוצירייוסף נתנאל נתנאל

8118דצמבר211895כסלוו"תרני'כמדגמשה אברהםנתנאל

13119דצמבר261895כסלוו"תרנמהדיד סקאלמשה שמואלנסים

14120דצמבר271895כסלוו"תרנכאסכימשה דודיצחק

24121דצמבר71895טבתו"תרנצדקהמאיר רפאלאברהם

421ינואר181896טבתו"תרני'הררי תומבכגסלים רפאלישועה

522ינואר191896טבתו"תרנבליליוסיצחק יעקביעקב

כינוי לרב- חכם 723ינואר211896טבתו"תרנהכהן טראבמשה (חכם רבי)ר " נסים ח(חכם)' חאברהם

924ינואר231896טבתו"תרנמזרחי חלביהיצחק רפאלאברהם

1225ינואר261896טבתו"תרנביבי בגדאדי נקאשיוסףראובן

1226ינואר261896טבתו"תרנשחאדה אלפייהאברהםנסים

1727ינואר21896שבטו"תרנמראד הכהן בליהנסים משהאברהם

2528ינואר101896שבטו"תרנבוטליסלים משהמשה

2829ינואר131896שבטו"תרנר סוואיה'כצסליםיוסף

8/1-  טבת 22נולד 5210פברואר211896שבטו"תרנמערבי סעד(יהודה)עמרם יאודה יוסף

בלבל יכול להיות גם שם משפחה8211פברואר241896שבטו"תרנאלפייהבלבלבן ציון

9212פברואר251896שבטו"תרנשחאדה סלאמיהחייםמשה

(השם יחייהו וישמרהו)ו "ומל אותו בני הי9213פברואר251896שבטו"תרנבצויצחק מאירמשה

"לנפילת הטבור "6/2-  שבט 22נולד 16214פברואר21896אדרו"תרנהררי צאליח רפאל(יהודה)יאודה 

16215פברואר21896אדרו"תרנצבאן כליבסלים נסיםמרדכי

16216פברואר21896אדרו"תרנה'פצדוד יצחקמשה

חכם כינוי לרב, 21/1-  בשבט 6נולד 16217פברואר21896אדרו"תרנירא'צבנימיןמשה

חכם כינוי לרב, 25/1- בשבט 10נולד 17218פברואר31896אדרו"תרנחבובה צמראיוסף  נתן(חכם)' חשלמה חיים

20219פברואר61896אדרו"תרנכהןשמואל חיים(חכם)' חמשה  ישועה

17220פברואר31896אדרו"תרנהכהן עמאשמשה רחמיםרחמים

26221פברואר121896אדרו"תרנהלוי  אהרון שחאדה דניאליום טוב

9/1-  טבת 23נולד 1222מרץ161896אדרו"תרנבכור עזיראעזראמשה
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2223מרץ171896אדרו"תרנורא'ציעקב משה (אליהו)אליאו 

חכם כינוי לרב3224מרץ181896אדרו"תרנהכהן שוויכיהיוסף חיים(חכם)' חמשה

331מרץ181896אדרו"תרנהכהן צבאן כליבנסים משה

332מרץ181896אדרו"תרנחזן טוטחשמואל (יהודה)יאודה שמואל

433מרץ191896אדרו"תרנחמרא רקאקיוסףאברהם עאריף

734מרץ221896אדרו"תרננקאשאלא'מנשה עבדמרדכי תוופיק

735מרץ221896אדרו"תרנלניאדוא "חרעזרא משה

1236מרץ271896אדרו"תרנמטלוב ארזי הכהןרפאל

3037מרץ161896ניסןו"תרנאב'עגסלים אברהם

138אפריל181896ניסןו"תרנהכהן לוזייהחיים יצחק

כנראה מוצאו מבגדד- בוגדאדי 639אפריל231896ניסןו"תרננקשאללה בוגדאדי צהר יעקב'עבדנסים

8310אפריל251896ניסןו"תרנמגרבי אוחנהיעקבדוד

11311אפריל281896ניסןו"תרנהלוי סיליסאברהם יעקביצחק

15312אפריל21896איירו"תרנמינהיוסף יעקב(אליהו)אליאו 

16313אפריל31896איירו"תרנברא'גמאיר גבריאלגבריאל

עבדו קוסטה יכולים להיות שמות משפחה20314אפריל71896איירו"תרנכסתיכהעבדו קוסטהיצחק

21315אפריל81896איירו"תרנהכהן טראברפאל יצחק(חכם)' חאברהם

סלמון יכול להיות גם שם פרטי, לא ברור- ' כוו28316אפריל151896איירו"תרנסלמוןיאיר 'כוודניאל

25317אפריל121896איירו"תרני'כמדגחיים משהציון

30318אפריל171896איירו"תרנ(ה)'זמי 'עג(יהודה)שמואל יאודה ישועה

חמישה משמש גם שם של אישה 16319מאי41896סיוןו"תרנובר'חמישה שמש גמשה חיים מרדכי

19320מאי71896סיוןו"תרנששוןשחאדה משה

22321מאי101896סיוןו"תרנבוקאעידוד משה משה

26/2-  אדר 12נולד 4322יוני231896סיוןו"תרנצבאן כליבסלים רחמוןמרדכי

26323מאי141896סיוןו"תרנעווזון(יהודה)אברהם יאודה (יהודה)יאודה 

18/5-  סיון 6נולד 26324מאי141896סיוןו"תרנ'מטבלגנאציריוסף

ששון יכול להיות גם שם פרטי29325מאי171896סיוןו"תרנששוןישועה דודדוד

141יוני201896סיוןו"תרנדעבאסאברהםיעקב

4/5-  אייר 21נולד 242יוני211896סיוןו"תרנאלפיהרחמיםחיים

1343יוני21896אבו"תרנצבאן כליביעקב דוד נסיםיוסף דוד
ל כינוי חכמי דמשק"במקום חודש כתוב תיה

"תיהפך לחג- " לחודש תמוז 

1944יוני81896אבו"תרנקוסטה כסתיכה (יהודה)יאודה נורי

2045יוני91896אבו"תרנסקאלנסים יוסף

946ספטמבר21896תשריז"תרנתרכייה תמבאלאברהםציון

1047ספטמבר31896תשריז"תרנהלויעזרא דניאל יאיריצחק

לא מוזכר תאריך המילה, 31/8-  אלול 21נולד 48ה'פצאהרון יצחקרחמים

2049ספטמבר131896תשריז"תרנסמיכיהמשה בכור זרחיהדוד

25410ספטמבר181896תשריז"תרנצבאן כליביוסף משהמשה

26411ספטמבר191896תשריז"תרנחאראסלים יחייהחיים

(חכם רבי)ר "ומל אותו בני ח2412אוקטובר251896תשריז"תרנחיים (יהודה) יאודה ר"חבני עזרא

? חלק תאומים ומילתו דחוייה5413אוקטובר281896תשריז"תרנבלאס חאשיריצחק מוסהאברהם

7414אוקטובר301896תשריז"תרנבצונסים מאיר רפאל

שחאדה יכול להיות גם שם משפחה28415אוקטובר211896חשוןז"תרנפרחי פרסיארודוד שחאדהנתנאל

12416אוקטובר51896חשוןז"תרנעווזון(יהודה)יוסף יאודה חיים
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16417אוקטובר91896חשוןז"תרנכהןשמעון חיים(חכם)' חמשה מאיר

20418אוקטובר131896חשוןז"תרניגאתי'הלוי גרפאל חייםששון חי

?אחי - ' כו28419אוקטובר211896חשוןז"תרנסלמון יצחק חיים פרחי' כואל מצאוור צהראברהם

12/8-  אלול 3נולד 1420נובמבר251896חשוןז"תרנעבדי פווירתיהמרדכימאיר

3421נובמבר271896חשוןז"תרנאר'נגסלים יעקביעקב

3422נובמבר271896חשוןז"תרנאלייארפאל משה משה ליאון

בכור יכול להיות גם שם משפחה7423נובמבר21896כסלוז"תרנשאמיהנסים בכורדוד

10424נובמבר51896כסלוז"תרנרומאנויוסף רפאלאק'רפאל יעקב ג

13425נובמבר81896כסלוז"תרנצפדי תרכייהמשה (אליהו)אליאו שלמה

1851נובמבר131896כסלוז"תרנמתלוןמרדכי יחזקאל אהרוןאהרון

1952נובמבר141896כסלוז"תרנקוסטה כסתיכהסלים אברהםנסים

2753נובמבר221896כסלוז"תרנמכללאתייעקבחיים

454דצמבר291896כסלוז"תרנעבאדי פסיתיקאברהם יצחקנסים

455דצמבר291896כסלוז"תרנ?דוב ורא 'הכהן צדוד אברהם

1056דצמבר51896טבתז"תרנכבזוחיים יצחקאברהם

2057דצמבר151896טבתז"תרנמי'עגרחמיםנסים

2258דצמבר171896טבתז"תרנהלוי מבזבז (אליהו)אליאו (יהודה)יאודה 

2359דצמבר181896טבתז"תרנחביבא צמראשחאדה משה נתןחכםשמעון

27510דצמבר221896טבתז"תרנבוקאעישלמה נסים(חכם רבי)ר "חמשה

ומל אותו בני28511דצמבר231896טבתז"תרנסוויס פתיחהיעקב יצחקרחמים

29512דצמבר241896טבתז"תרני'כמכג(אליהו)אברהם אליאו אברהם

ומל אותו בני29513דצמבר241896טבתז"תרנמוציריחיים שאול(אליהו)אליאו 

1514ינואר271897טבתז"תרנחאשיר בלאס(אליהו)דוד אליאו (אליהו)אליאו 

4515ינואר11897שבטז"תרנהחרשענתיבי עדיס מוסה יצחקיצחק
שאינו שומע- יתכן והכינוי מתכוון לחרש 

.מסגר,  או בעל מלאכה נפח

6516ינואר31897שבטז"תרנהררישחאדה עזראיעקב

12517ינואר91897שבטז"תרנזיתוני מנקי(אליהו)שלמה אליאו מאיר

12518ינואר91897שבטז"תרנמוואסיוסף נסיםנסים

12519ינואר91897שבטז"תרנלאטי הלוישחאדה יוסףעמרם

מראד יכול להיות גם שם משפחה16520ינואר131897שבטז"תרנזאגהיעקב מראדמשה

24521ינואר211897שבטז"תרנאוזימשהאברהם חיים

28522ינואר251897שבטז"תרנהלוי אבתר בושימשה יוסףיעקב

29523ינואר261897שבטז"תרנאשכנזי סנכריפינחסיוסף

30524ינואר271897שבטז"תרנמאוורדיכלוףשלמה

2525פברואר21897'אדר אז"תרנרידהשחאדה יוסףיוסף

3526פברואר31897'אדר אז"תרנסעדיהמאיר אברהםאברהם

361פברואר31897'אדר אז"תרנדעבאסיעקב

462פברואר41897'אדר אז"תרנכתראןיעקב יוסף שלמה

נולד ביום לא ברור663פברואר61897'אדר אז"תרני'מערבי כמכגאליאו משהיצחק

664פברואר61897'אדר אז"תרנאתי'יג'הלוי גחיים (יהודה)יאודה יעקב

965פברואר91897'אדר אז"תרנמתלוןמשה יחזקאל אהרוןיוסף חיים

1066פברואר101897'אדר אז"תרנקוסטה כסתיכהמשה אברהםנתנאל

?עשירי ללידתו שנתאחר נפילת הטבור 1267פברואר121897'אדר אז"תרנמשעאנייהעבדו  אברהם

1568פברואר151897'אדר אז"תרנעמאש הכהןיוסף משה יעקב
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1869פברואר181897'אדר אז"תרנחכים לאלו(אליהו)עבדו אליאו מרדכי

22610פברואר221897'אדר אז"תרנהכהן סולייעקב אהרוןציון (אליהו)אליאו 

24611פברואר241897'אדר אז"תרנקוסטה כסתיכהיחזקאל בניהונהוראי

4612מרץ301897'אדר אז"תרנחניןיצחק נתנאלנתנאל

6613מרץ21897'אדר בז"תרנכרמביהסליםחיים

6614מרץ21897'אדר בז"תרנשבראברהם 

סלימאן יכול להיות גם שם משפחה8615מרץ41897'אדר בז"תרנבוזליבירו סלימןיצחק

9616מרץ51897'אדר בז"תרנהכהן טראבאחי מאיר (חכם)' חראובן

12617מרץ81897'אדר בז"תרנמוצירידוד מאירמאיר

27/1-  בשבט 24נולד 14618מרץ101897'אדר בז"תרנבוגדאדי נקאשעזרא יעקבמשה

17619מרץ131897'אדר בז"תרנסוואייהחיים אברהםיוסף

1620אפריל281897'אדר בז"תרנהכהן סוואיהיצחק אברהםמרדכי

.נשוא פנים, מורה, אפנדי ביטוי תורכי למכובד14621אפריל121897ניסןז"תרנעדיסיצחקאפנדישפיק (יהודה)יאודה

21622אפריל191897ניסןז"תרנהלוי לאטישמעון יוסףיעקב

חמישה משמש גם שם של אישה21623אפריל191897ניסןז"תרנובר'חמישה שמש גמשה חיים אברהם

21624אפריל191897ניסןז"תרנתרכייה תמבאלדיבעזרא

(ישמרהו צורו ויחייהו)ו "יצ (?)י "ומל אותו בני ח3625מאי11897איירז"תרנחלוואנייעקב יוסף שלמה

3626מאי11897איירז"תרנמסחימשה יצחקיוסף

3627מאי11897איירז"תרנדנגוריאצלאןציון
. שם פרטי נדיר אצל עולי עירק

.שם משפחה אצל עולי עירק

671מאי41897איירז"תרנמהדיב סקאלמרדכי שמואלאברהם

1072מאי81897איירז"תרנממרותמשהאברהם

1073מאי81897איירז"תרנבוקאעיכאמיל (אליהו)אליאו מיכאל קמיל

17/4-  ניסן 15נולד 1674מאי141897איירז"תרנהכהן טראבסלים בכור(חכם רבי)ר "חרפאל

1875מאי161897איירז"תרנמלכאדואלקנה (אליהו)אליאו יצחק

2376מאי221897איירז"תרנאלפייהבירוחיים

2977מאי271897איירז"תרנהכהן לחאם שוויכיה(יהודה)חיים יאודה (יהודה)יאודה 

כנראה שם טוב- ט "ש3078מאי281897איירז"תרנט"ששמואלעאריף

679יוני101897סיוןז"תרנצבאן כליביוסף נסים(אליהו)אליאו 

10710יוני141897סיוןז"תרנחלאק(אליהו)מרדכי אליאו צאליח

13711יוני171897סיוןז"תרנהכהן טראבשחאדה יוסףחכםאברהם

20712יוני241897סיוןז"תרנכראייםאברהם חייםציון ישראל

(ישמרהו צורו ויחייהו)ו "יצ (?)י "ומל אותו בני ח22713יוני261897סיוןז"תרנמוואססלים נסיםנסים

3714יולי31897תמוזז"תרנחכים לאלויוסף עמרםשלמה
-  תמוז 7' נראה כי נפלה טעות יום ד

תהפך לחג- ל " החודש מכונה תיה7/7

9715יולי91897תמוזז"תרנדוכתור איצטמבוליראובן אפנדייוסף אדמון

12716יולי121897תמוזז"תרנחבובה (?)ש "חריעקבמשה

14717יולי141897תמוזז"תרנחזן טוטחחיים (יהודה)יאודה חיים

14718יולי141897תמוזז"תרנהלוי סווידצאליח (אליהו)אליאו יצחק

25719יולי251897תמוזז"תרנמזרחי חלביהיעקב רפאלרפאל

27720יולי271897תמוזז"תרנממרותסלים (אליהו)אליאו בנימין

4721אוגוסט61897אבז"תרנבוקאעירפאל יצחקיצחק

12722אוגוסט141897אבז"תרנמי'עגדוד בן אגה שמואל (?)' כויוסף תוופיק

13723אוגוסט151897אבז"תרנאליהאללה רפאל'עבדרפאל
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13724אוגוסט151897אבז"תרנלאחבמשה יצחק אברהם

16725אוגוסט181897אבז"תרנהלוי שיך בצמארמרדכיישעיה

17726אוגוסט191897אבז"תרנסתהון חלאקיוסף עובדיהעובדיה

2181אוגוסט231897אבז"תרנשמאע קטרייצחק נסיםמשה

י  "ומל אותו בני ח2182אוגוסט231897אבז"תרנאתי'יג'הלוי ג(יהודה)נסים יאודה משה

.בכור יכול להיות גם שם פרטי. י"ומל אותו בני ח2983אוגוסט11897אלולז"תרנבכור טביליהדיב יוסף

14/6-  סיון 18נולד ב2984אוגוסט11897אלולז"תרנלוזיהדוד  (אליהו)אליאו בן ציון

לא מצויין תאריך- נולד 2985אוגוסט11897אלולז"תרנמהדיב סקאלנסים משהיעקב

3086אוגוסט21897אלולז"תרנשטאח טובליוסף אברהם זרחיהנתנאל

287ספטמבר51897אלולז"תרנרומאנומשה נתנאלאהרון רחמים

2088ספטמבר231897אלולז"תרנפאיינהי"חיעקב בן יחזקאל

2189ספטמבר241897אלולז"תרנהרריצאליח רפאל דוד

21810ספטמבר241897אלולז"תרנחזן טוטחאברהם חייםיצחק

26811ספטמבר291897אלולז"תרנהלויבכור רפאל אברהם(אליהו)אליאו 

5812אוקטובר91897תשריח"תרנמערבי אוחנהאברהם יעקביעקב
. והרביתי את זרעך" וברכתיך"ח מכונה "שנת תרנ

'פסוק כד' בראשית פרק כו. 658בגימטריה 

20/8-  אב 22נולד 13813אוקטובר171897תשריח"תרנזאגהשחאדה מוסהרחמים

25/9-  אלול 28נולד 13814אוקטובר171897תשריח"תרנטביליהעזרא בכורנסים

14815אוקטובר181897תשריח"תרנסנכריחיים בכוריצחק 

19816אוקטובר231897תשריח"תרנמבזבזנסים רפאליצחק

15817אוקטובר191897תשריח"תרנבליליוסיצחקאלפריד

22818אוקטובר261897תשריח"תרנכליענסיםמשה

16819נובמבר211897חשוןח"תרנהכהן טראברפאל יצחקרפאל

25820נובמבר301897חשוןח"תרנשופאןיוסף משהנסים

25821נובמבר301897חשוןח"תרנשקיפאתיחייםיצחק

2822דצמבר71897כסלוח"תרנמתלוןיחזקאל אהרון (אליהו)אליאו מאיר

11823דצמבר161897כסלוח"תרנבוקאעימרדכי (?)ר "משה ח(אליהו)אליאו 

13824דצמבר181897כסלוח"תרנאלפייהיעקב משה יחזקאל חי

17825דצמבר221897כסלוח"תרנהכהן לחאם (יהודה)משה יאודה דוד

17826דצמבר221897כסלוח"תרנ(?) הכהן אריה אברהם ויצחק(?)כשך נסים יוסף

2391דצמבר281897כסלוח"תרנפאיינה(יהודה) יאודה ר"חאהרון חיים

2592דצמבר301897כסלוח"תרנכפיף (אליהו)אליאו יצחק

2993דצמבר41897טבתח"תרנבלאנגהיעקב רפאליוסף

194ינואר71898טבתח"תרנקטאשיעקב יצחק

195ינואר71898טבתח"תרנעדס נובאתיאברהם יצחק(אליהו)אליאו 

296ינואר81898טבתח"תרנמוצירי דוויריוסף נתנאל נסים

297ינואר81898טבתח"תרנבוזליאברהם שמעוןציון

698ינואר121898טבתח"תרנהכהןמשה ידידיהיוסף

1/1-  בטבת 7נולד 1099ינואר161898טבתח"תרנששון(?)י "חריחזקאל מאיר רפאל

11910ינואר171898טבתח"תרנסתהון ראיקמרדכי רפאלשלמה

11911ינואר171898טבתח"תרנאם'עגסלים אברהםיצחק

13912ינואר191898טבתח"תרנליאדקאנימאיר יוסףיוסף

(?)ומל אותו אביו 13913ינואר191898טבתח"תרנטארב(?)א "חרחתני משה
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שם נפוץ אצל עולי עירק- צבח 14914ינואר201898טבתח"תרנהכהן טאקייהיעקבשלמה צבח

17915ינואר231898טבתח"תרנסווידנסים צאלחיצחק

19916ינואר251898טבתח"תרנכאתום(יהודה)יצחק יאודה (יהודה)יאודה 

20917ינואר261898טבתח"תרנענתיבי צאייג(?)יוסף יצחק יוסף יצחק

21918ינואר271898טבתח"תרנאל טייאןחיים אברהםיעקב

23919ינואר291898טבתח"תרניעישדודמשה

24920ינואר11898שבטח"תרנששוןנתנאל משהמאיר

25921ינואר21898שבטח"תרנהכהן ארזייצחק דודדוד

26922ינואר31898שבטח"תרנהכהן לוזייהדוד יצחק(אליהו)אליאו 

28923ינואר51898שבטח"תרנהלוי סיליסיוסף יעקביעקב

30924ינואר71898שבטח"תרנששוןדוד רפאל(אליהו)אליהו 

1925פברואר91898שבטח"תרנהכהן דאיהנסים מרדכייצחק

3926פברואר111898שבטח"תרנהכהן פריוויה(אליהו)דוד אליהו שלמה

3101פברואר111898שבטח"תרנהכהן טראבאהרון יצחקמאיר

7102פברואר151898שבטח"תרנכתראןבכור שחאדהגירא שלמה

14103פברואר221898שבטח"תרנמערבי סעד(יהודה)עמרם יאודה שבתי

עבדו יכול להיות גם שם פרטי17104פברואר251898שבטח"תרנעבדו חמרא יוסף משה מרדכי

19105פברואר271898שבטח"תרנכוביהמשה עזראמרדכי

23/1-  בטבת 29נולד 23106פברואר11898אדרח"תרנבוזלייוסף יעקבמשה

24107פברואר21898אדרח"תרנהכהן ארזי(יהודה)נתנאל יאודה שלמה

26108פברואר41898אדרח"תרנהכהן עמאשמשה רחמיםשלמה

28109פברואר61898אדרח"תרנאלפייהיוסף נתנאל מרדכי

...נולד ביום 281010פברואר61898אדרח"תרנכבאבייהיוסףאהרון

281011פברואר61898אדרח"תרנעבדו חמרא שלמהמרדכי

281012פברואר101898אדרח"תרנמהדיב סקאלמשה שמואלמרדכי

51013מרץ111898אדרח"תרנפרסייאדידוד שחאדהיחזקאל

71014מרץ131898אדרח"תרנעבאדי פסיתיקעזרא יצחקמרדכי

81015מרץ141898אדרח"תרנכולייוסף משהנסים

111016מרץ171898אדרח"תרנראדה'חכים גחיים נסיםנסים

121017מרץ181898אדרח"תרנאתי'יג'הלוי גצאליח משהיצחק

201018מרץ261898אדרח"תרנשראף ווכאםחיים יעקבבן ציון

221019מרץ281898אדרח"תרנחזן טוטחאברהם' פראגישראל

291020מרץ61898ניסןח"תרנצרור צפדיאברהםמשה

301021מרץ71898ניסןח"תרנשבאבו בעבור(אליהו)יוסף אליאו אלעזר

111022אפריל191898ניסןח"תרנצידאווייה בלאנגהעזרא(יהודה)יאודה 

חתנו לנסים גראדה171023אפריל251898ניסןח"תרנבגדאדיסלמאןדוד

191024אפריל271898ניסןח"תרנמוציריסלים מאירשמעון

21111אפריל291898ניסןח"תרני'כמכגשלמה מאירחיים

22112אפריל301898ניסןח"תרנבודקיוסף יעקביעקב

23113אפריל11898איירח"תרנהלוי מבזבזאברהם רפאלדוד

25114אפריל31898איירח"תרנאתי'יג'הלוי גחיים יעקב(אליהו)אליאו 

10115מאי181898איירח"תרנמוואסיוסף נסים דוד

14116יוני241898סיוןח"תרנאלייאסלים רפאל מיכאלרפאל נורי
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21117יוני11898תמוזח"תרנאתי'יג'הלוי גיצחק מאירמאיר
ל "במקום חודש כתוב תיה

"תיהפך לחג- "כינוי חכמי דמשק לחודש תמוז 

25/5-  בסיון 4נולד ב21118יוני11898תמוזח"תרנליזבונהאצלאן משה ראובן אדמון

28119יוני81898תמוזח"תרנחבובאיעקבחכם רביאהרון

281110יוני81898תמוזח"תרנטאבך אבו סיןיעקב

301111יוני101898תמוזח"תרנחזן טוטחשמואל (יהודה)יאודה תאפיק בנימין

141112יולי241898תמוזח"תרנהלויסלמון דניאל יאירדוד

י"ומל אותו בני ח171113יולי271898תמוזח"תרנתשיהאפרים(אליהו)אליאו 

18/6-  בסיון 28נולד ב191114יולי291898תמוזח"תרנזיתוני סלמון(אליהו)אליאו נתנאל

17/6 בסיון 27נולד ב201115יולי11898אבח"תרנשטאח טובלדוד זרחיהזאב

251116יולי61898אבח"תרנחכים לאלו(אליהו)נסים אליאו שלמה

.יתום בשם אביו נשמתו עדן291117יולי101898אבח"תרנע"נעווזון רחמיםרחמים

41118אוגוסט161898אבח"תרנמרקאדויוסף(אליהו)אליאו 

191119אוגוסט11898אלולח"תרנצבאן כליבסלים רחמיםתוופיק

201120אוגוסט21898אלולח"תרנרופהשלמה משהיעקב

201121אוגוסט21898אלולח"תרנצאייגעמרם סאליםנתנאל

291122אוגוסט111898אלולח"תרנאשכנזי ישראל הרשדוד תוופיק

301123אוגוסט121898אלולח"תרנפרחימרדכי יוסףיחזקאל

י"ומל אותו בני ח41124ספטמבר171898אלולח"תרנהלוימשה מישאמשה

41125ספטמבר171898אלולח"תרנהכהן ארזייצחקמיכאל

51126ספטמבר181898אלולח"תרנחלביהיצחק רפאלדוד רחמים

כ הכוס"מילה ותקיעה ואח (ראש השנה)ה "ר' ב18121ספטמבר21898תשריט"תרנלחאם סכליצחק חיים

26122ספטמבר101898תשריט"תרנעזרא דניאל יאירמאיר
 מוזכרים אותם7 שורה 4בעמוד . יום כיפור

 שמות פרטיים ושם המשפחה הלוי

28123ספטמבר121898תשריט"תרנבקיריה חמשהמשה חיים (יהודה)יאודה 

4124אוקטובר181898תשריט"תרנחכים לאלויוסף יעקברחמים

24125אוקטובר81898חשוןט"תרנבצונסים מאיר יוסף 

31126אוקטובר151898חשוןט"תרנממרותמשהמאיר

10127נובמבר251898חשוןט"תרניאתשיהיעקב דודיצחק

13/7-  בתמוז 23נולד 14128נובמבר291898חשוןט"תרנביצואברהם מאירציון

15129נובמבר11898כסלוט"תרני'כמכגמשה (אליהו)דוד אליאו יוסף חיים

201210נובמבר61898כסלוט"תרנכהן (?)י "חרחיים(יהודה)יאודה 

271211נובמבר131898כסלוט"תרנכבזוחיים יצחק(אליהו)אליאו 

71212דצמבר231898כסלוט"תרנמוצליאברהם משה(אליהו)אליאו 

81213דצמבר241898כסלוט"תרנארזי אכיליוסף יצחקמנחם שלום

81214דצמבר241898כסלוט"תרנהכהן סלאמיהנסים יצחק יצחק

91215דצמבר251898כסלוט"תרנבושימוסה יוסףרפאל

91216דצמבר251898כסלוט"תרנסוואייהיצחק (אליהו)אליאו עובדיה

121217דצמבר281898כסלוט"תרנברא'גמאירדוד

121218דצמבר281898כסלוט"תרנבלאנגהדודשלמה

131219דצמבר291898כסלוט"תרנסימן טוב(אליהו)אליאו משה

171220דצמבר41898טבתט"תרנששוןדוד' פרג

231221דצמבר101898טבתט"תרנהכהן כבאזשלמה יעקביעקב

241222דצמבר111898טבתט"תרנאלפייהחיים מרדכימרדכי
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251223דצמבר121898טבתט"תרנעבאדי פסיתיקסלים אהרוןאברהם

251224דצמבר121898טבתט"תרנצבאן  הכהן כליביוסף משה נסיםנסים

261225דצמבר131899טבתט"תרנא'איצטמבולי בייאע כורצאברהםיצחק

301226דצמבר171899טבתט"תרנצבאן כליבנסים חייםרפאל

7131ינואר251899טבתט"תרנאלפייהיעקביצחק

7132ינואר251899טבתט"תרנסרוויהמשה רפאלנורי

16133ינואר71899שבטט"תרנורא'צדוד הכהן דובשלמה

28134ינואר171899שבטט"תרנהלוי כווייסחיים מנחםמנחם  

29135ינואר181899שבטט"תרנהלוי(?)דניאל אברהם דניאל נסים תופיק

30136ינואר191899שבטט"תרנהלוי חאראמשה יצחק (חכם)' חיעקב

23/12-  טבת 10נולד 30137ינואר191899שבטט"תרנכתראןיצחק אברהם(יהודה)יאודה 

8138פברואר281899שבטט"תרנסלמייהשלמה שחאדהמרדכי

18139פברואר61899אדרט"תרנהכהן שוויכיה לחאם (יהודה)חיים יאודה (אליהו)אליאו 

221310פברואר121899אדרט"תרנחנויוסףמשה

231311פברואר131899אדרט"תרנה'פצדוד יצחקציון

41312מרץ221899אדרט"תרנסוכרימשה נסיםשלמה

51313מרץ231899אדרט"תרנאתי'יג'הלוי גסלים חייםמרדכי

71314מרץ251899אדרט"תרנפאעוריצחק בכורמרדכי

221315מרץ111899ניסןט"תרנשמאע קטריאברהם יוסף חי 

221316מרץ111899ניסןט"תרנהכהן כשךאברהם חייםחיים

231317מרץ121899ניסןט"תרנכבאריתימשה אברהםאברהם

חסר שם הנימול ושם משפחה241318מרץ131899ניסןט"תרנחנן

281319מרץ171899ניסןט"תרנזרחיה כבאבייהיעקביעקב

281320מרץ171899ניסןט"תרנקוסטה משה אברהםיצחק

י"ומל אותו בני ח281321מרץ171899ניסןט"תרנזיתוני סלמוןנתנאל שלמהמשה

291322מרץ181899ניסןט"תרנאשכנזישחאדה פסחאליעזר פסח

11323אפריל211899ניסןט"תרנלחאם חיים יצחק

171324אפריל71899איירט"תרנמכללאתייעקבבנימין

22141אפריל121899איירט"תרנרקאק חמראעזרא עובדיהעובדיה

אין תאריך מילה. 5/3-  באדר 23נולד 1899142ט"תרנעבאדי פסיתיקיוסף אהרוןנתנאל צובחי

23143אפריל131899איירט"תרנקטרי שמאעיצחקאברהם

11144מאי21899סיוןט"תרנחכיםמאיר עובדיה אברהםעובדיה

1145יוני231899סיוןט"תרנבוקאעירפאל יצחקיצחק

5146יוני271899סיוןט"תרנחבובה צמרהיוסף חיים יוסףיוסף חיים

תיהפך לחג- ל "שוב החודש מכונה תיה16147יוני81899תמוזט"תרנאבו ערוסיהנסיםיצחק

17148יוני91899תמוזט"תרנסניור יאתשיהחיים

20149יוני121899תמוזט"תרנחבובה צמרהיוסף חיים יוסףחיים

201410יוני121899תמוזט"תרנמוצירי דווירמרדכי נתנאלנתנאל

241411יוני161899תמוזט"תרנאתי'יג'הלוי גרפאל חיים(אליהו)אליאו 

251412יוני171899תמוזט"תרנלזבונה (?)' אפשחאדיה מאירתוופיק צאליח

251413יוני171899תמוזט"תרנאוזוןסלים מרדכימרדכי

261414יוני181899תמוזט"תרנהלוי לאטייוסף משהמשה

91415יולי21899אבט"תרנחזן טוטחמשה חיים 

121416יולי51899אבט"תרנל'אנגאלעזר (?)' אפמנחם נסים דניאל
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131417יולי61899אבט"תרנסתהון חלאקאברהם סלימאןשלמה

10151יולי31899אבט"תרנמערביעזרא דוד שעיהנתן

16152יולי91899אבט"תרנמשעאןמאיר חייםיוסף

18153יולי111899אבט"תרנחאצבנייוסף נסיםנסים  

18154יולי111899אבט"תרננדידו(אליהו)אליאו מיל'ג

20155יולי131899אבט"תרנכשךחיים יוסףדוד

24156יולי171899אבט"תרנחאראמשה חיים נתנאל

26157יולי191899אבט"תרנחלבי סווידמאיר יוסףיוסף

28158יולי211899אבט"תרנאלייהמיכאל יוסףשלמה

5159אוגוסט291899אבט"תרנכבאריתידוד אברהם (אליהו)אליאו 

51510אוגוסט291899אבט"תרנסעדיהמאיר יוסףיוסף

251511אוגוסט191899אלולט"תרנקוסטהאברהם (אליהו)אליאו יצחק

271512אוגוסט211899אלולט"תרנמוצירישחאדיה יוסף שאולאהרון

281513אוגוסט221899אלולט"תרנגלאנטימשה ישועה חייםאברהם

311514אוגוסט251899אלולט"תרנלוזיהחיים (אליהו)אליאו חיים

26161ספטמבר221899תשריס"תרחבובה (?)ש "חריעקב

1162אוקטובר271899תשריס"תרשבאבו בעבוררחמים רפאלאברהם חיים

9/8-  באלול 9נולד 1163אוקטובר271899תשריס"תראלפייהאברהם דודשבתי

1164אוקטובר271899תשריס"תרעזארמשהיצחק

ומל אותו בני. 25/8-  אלול 19נולד 1165אוקטובר271899תשריס"תרעבידיהעבדו דודדוד

.  22/8-  אלול16נולד 3166אוקטובר291899תשריס"תרכושי אבתראלא'עבדנאציר אליעזר

4167אוקטובר301899תשריס"תראידי נח אידינח (אליהו)אליאו אברהם  

16168אוקטובר121899חשוןס"תרחמשהנסיםבן ציון חיים

18169אוקטובר141899חשוןס"תראשכנזיאלטיריוסף

201610אוקטובר161899חשוןס"תרזיתונהסלמוןשלמה

201611אוקטובר161899חשוןס"תרכסתיכה  שלמה אברהםיצחק

251612אוקטובר211899חשוןס"תרנדיבויצחק(יהודה)יאודה 

291613אוקטובר251899חשוןס"תרחאצבנייעקב

41614נובמבר21899כסלוס"תרסמיכהסלמאן מוסא זרחייהכאמיל

71615נובמבר51899כסלוס"תרדנגוריאצלאןשעבאן

71616נובמבר51899כסלוס"תרטייאןיוסףאברהם

8171נובמבר61899כסלוס"תרצדקה צפדי קורדייהדוד מוסאשלמה

11172נובמבר91899כסלוס"תרשלוחבנימיןיוסף

11173נובמבר91899כסלוס"תרמישאאהרון שחאדה דניאליוסף

"משה ואחר המילה קראו אותו יוסף"12174נובמבר101899כסלוס"תרכליפיה פרווויה הלקןמאיר(הרב)' הרמשה יוסף

14175נובמבר121899כסלוס"תרורה'הכהן דוב צחיים דודדוד

16176נובמבר141899כסלוס"תרחמישה סליםאברהם

19177נובמבר171899כסלוס"תרסלאמייהשחאדיהחיים

23178נובמבר211899כסלוס"תרנקאב כאליף(אליהו)נסים אליאו יוסף

28179נובמבר261899כסלוס"תרפאיינה (?)י "חיעקבנתן

81710דצמבר61899טבתס"תרהכהן לחאםחיים יוסףיצחק

121711דצמבר101899טבתס"תררקאק חמראסלים עבדויעקב

161712דצמבר141899טבתס"תרבוקאעישחאדיה יעקבשלמה

211713דצמבר191899טבתס"תרגה'זאמשה (אליהו)אליאו אברהם
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221714דצמבר201899טבתס"תרסלמייהעבדו אברהםאברהם

221715דצמבר201899טבתס"תרחלאק(יהודה)עבדו יאודה (יהודה)יאודה 

241716דצמבר221899טבתס"תרסתבון ראייקמרדכי רפאלמשה  

24181דצמבר221899טבתס"תרחזן דיבובכור יעקבחיים

23182דצמבר211899טבתס"תרסוויס פתיחאבכור שחאדיהנתנאל

1183ינואר11900שבטס"תרלאטי שמעון משהחיים

1184ינואר11900שבטס"תרכביזוחיים יצחקשלמה

9185ינואר91900שבטס"תרסוויס פתיחאיעקב יצחקדוד

12186ינואר121900שבטס"תרמוש כולייוסףמשה

12187ינואר121900שבטס"תרחבובאשחאדה מוסה (חכם)' חיוסף

13188ינואר131900שבטס"תרעידיישראלאברהם

13189ינואר131900שבטס"תרעבידיהנסיםמשה

251810ינואר251900שבטס"תרחילוחייםיצחק

271811ינואר271900שבטס"תרמוואסבירו מאיריוסף

271812ינואר271900שבטס"תרפינטועבדו מיכאלרפאל

מראד יכול להיות גם שם משפחה281813ינואר281900שבטס"תרמיאל'גאברהם מראדיעקב

281814ינואר281900שבטס"תרנכליה סקאלמאיר יעקבציון

291815ינואר291900שבטס"תרתשתאש זיתוניהשמעון (אליהו)אליאו שמעון

291816ינואר291900שבטס"תרחלביחיים דודדוד חי

דיב יכול להיות גם שם פרטי2191פברואר31900'אדר אס"תרדיב טביליהחייםאברהם

3192פברואר41900'אדר אס"תרפרחיעבדו מרדכימשה חי

6193פברואר71900'אדר אס"תרשבאבו בעבוריוסף יצחק(אליהו)אליאו 

7194פברואר81900'אדר אס"תרטוויל הכהןאברהם מושוןיעקב

11195פברואר121900'אדר אס"תרמזרחי חלביהמשה רפאלרפאל

13196פברואר141900'אדר אס"תרסוואייה הכהןאר'סלים כמשה

17197פברואר181900'אדר אס"תרביצונסים מאיר אברהם

19198פברואר201900'אדר אס"תרשראף ווכאימשה יעקביעקב

23199פברואר241900'אדר אס"תרשחאדיה אלפייהאברהםיעקב

(?)ם "בן אחותי ת281910פברואר291900'אדר אס"תרלויבכור רפאל  שלמה תוופיק

281911פברואר291900'אדר אס"תרי'כשך תומבכגיצחק דוד

211912מרץ201900'אדר בס"תרנבליה סקאל מהדיברפאל יצחקיצחק

271913מרץ261900'אדר בס"תרנחמייאסמרדכי משהמשה

31914אפריל41900ניסןס"תרערוסיהיוסף (אליהו)אליאו יוסף

91915אפריל101900ניסןס"תרבזיני(אליהו)אליאו חיים

161916אפריל171900ניסןס"תררומאנובירו חייםחיים

20201אפריל211900ניסןס"תרהלוי זלטאבצלאל (אליהו)אליאו זאב

24202אפריל251900ניסןס"תרכרייםאברהם חייםמיל'ג

12203מאי131900איירס"תרצאייגסלים יוסףיוסף

31204מאי31900סיוןס"תרעטאר הכהןעזרא יעקבכאמיל

31205מאי31900סיוןס"תרשווילה(יהודה)יאודה (אליהו)אליאו 

8206יוני111900סיוןס"תראתי'יג'הלוי ג(יהודה)נסים יאודה שלמה

10207יוני131900סיוןס"תרחכים לאלו(אליהו)נסים אליאו בנימין

12208יוני151900סיוןס"תרהלוי מבזבזנסים רפאליוסף

13209יוני161900סיוןס"תרחזאןנסיםרחמים
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162010יוני191900סיוןס"תרדאנא(יהודה)יעקב יאודה (יהודה)יאודה 

252011יוני281900סיוןס"תרמהדיב סקאלנסים יוסףכאמיל

תיהפך לחג- ל "שוב החודש מכונה תיה302012יוני31900תמוזס"תרהלוי לדקנידוד  (אליהו)אליאו (חכם רבי)ר "חנתנאל תוופיק

92013יולי121900תמוזס"תרידדייהדוד משהמשה

122014יולי151900תמוזס"תרי'מערבי במבגיצחק (חכם)' חיצחק

222015יולי251900תמוזס"תרשארף ווכאייעקב(חכם רבי)ר "חדוד

222016יולי251900תמוזס"תרורא'צצאליח(חכם רבי)ר "ח(אליהו)אליאו 

31211יולי51900אבס"תרבירויוסף

10212אוגוסט151900אבס"תרשלוםי"חאברהם יוסף

11213אוגוסט161900אבס"תרעבאדי פסיתיקעזרא יצחקיצחק

13214אוגוסט181900אבס"תרהכהן טראב?יצחק רפאל יצחק יעקב

18215אוגוסט231900אבס"תרבוזליסלים שמעוןשמעון

שניהם יכולים להיות שם פרטי ושם משפחה23216אוגוסט281900אבס"תרחנןכלוףיוסף

29217אוגוסט41900אלולס"תרחמראיוסף שלמה(אליהו)אליאו 

30218אוגוסט51900אלולס"תרהלוי סווידנסים צאלחחיים

18/8-  באב 23נולד 4219ספטמבר101900אלולס"תראליהרפאל משה מיל'ג

7/9-  באלול 13נולד 162110ספטמבר221900אלולס"תרהכהן לחאםמשה שלמהיעקב

3/9-  אלול 9נולד 172111ספטמבר231900אלולס"תרטבאקמאיר (חכם רבי)ר "חמרדכי

232112ספטמבר291900אלולס"תרחאשיר בלאסיוסףחיים

282113ספטמבר51900תשריא"תרסחילו(יהודה)שחאדה יאודה (יהודה)יאודה 

302114ספטמבר71900תשריא"תרסלחאם(יהודה)אברהם יאודה (יהודה)יאודה 

302115ספטמבר71900תשריא"תרסלאטי שחאדה יוסףשבתי

3221אוקטובר101900תשריא"תרסאלפייהנתנאל שלמהשלמה

5222אוקטובר121900תשריא"תרסמוצירי דוויריוסף נתנאל יצחק

?חלק א 6223אוקטובר131900תשריא"תרספאעורדוד  (אליהו)אליאו יוסף

10224אוקטובר171900תשריא"תרסגברא הכהןמשהחיים

4225נובמבר121900חשוןא"תרסחילוסלים חייםמשה

16226נובמבר241900חשוןא"תרססווידצאליח (אליהו)אליאו משה

16227נובמבר241900חשוןא"תרסלאטי עבדו יוסףציון מאיר

18228נובמבר261900חשוןא"תרסאלפייהבירו שלמהשלמה

23229נובמבר11900כסלוא"תרספרחי(?)' אפמראד ליאון (יהודה)יאודה 

42210דצמבר121900כסלוא"תרסזרחיה כבאבייהיעקב  (יהודה)יאודה אהרון

62211דצמבר141900כסלוא"תרסמי'עגרחמיםדוד

162212דצמבר241900כסלוא"תרסמערבי סעדמשה יוסף(יהודה)יאודה 

212213דצמבר291900כסלוא"תרסורא'צדודנסים

222214דצמבר301900כסלוא"תרסרומאנו עווייזוןמשה(יהודה)יאודה 

242215דצמבר21900טבתא"תרסדאנאיוסף מרדכימרדכי

242216דצמבר21900טבתא"תרסבאייהנסים דודדוד

292217דצמבר71900טבתא"תרססלום סלאמייהאברהםיוסף

3231ינואר121901טבתא"תרסי'כמכג(אליהו)מרדכי אליאו חיים

6232ינואר151901טבתא"תרסאתי'יג'הלוי גמשה (יהודה)יאודה משה

5233ינואר141901טבתא"תרסבצלאל הלוי זלטאיוסף בצלאל(חכם)'חבצלאל

10234ינואר191901טבתא"תרסחשיה'ורא הכהן ג'צבנימין מוסאדוד

10235ינואר191901טבתא"תרסחאראסלים חייםעזרא
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11236ינואר201901טבתא"תרסטובאליוסף אברהם זרחיהמשה

11237ינואר201901טבתא"תרסמוצירידוד מאיר

12238ינואר211901טבתא"תרסהלוי מבזבזאברהם רפאל

14239ינואר231901טבתא"תרס(?)ישוי מטלובחיים

142310ינואר231901טבתא"תרסאר'נגסלים יעקב חנן

142311ינואר231901טבתא"תרסלחאם(יהודה)חיים יאודה יצחק

162312ינואר251901טבתא"תרסחלבייהיעקב רפאלנתנאל

172313ינואר261901טבתא"תרסשטאח יוסף זרחיה (יהודה)יאודה מרדכי

172314ינואר261901טבתא"תרסטראבבכור(חכם רבי)ר "חמשה

182315ינואר271901טבתא"תרסדעבאסאברהםחיים

232316ינואר31901שבטא"תרסבושיהלוי אביתר נסים יוסףאברהם

23241ינואר31901שבטא"תרסחמישה משה חיים יוסף

24242ינואר41901שבטא"תרסכאסכידוד  (אליהו)אליאו דוד

26243ינואר61901שבטא"תרסבוקאעימרדכי רפאלרפאל

4244פברואר151901שבטא"תרסצבאן כליבסלים רחמוןמשה

5245פברואר161901שבטא"תרסאברהם משהמשה

5246פברואר161901שבטא"תרסכבאבייהמשה אברהםיוסף

15247פברואר261901שבטא"תרסקטאשיעקב יצחקיוסף

19248פברואר301901שבטא"תרספאיינהרחמיםזאב

20249פברואר11901אדרא"תרסורא'צחיים דוד (אליהו)אליאו שלמה

272410פברואר81901אדרא"תרסלזבונהמשה (יהודה)יאודה נורי יחזקאל

52411מרץ141901אדרא"תרסבלאנגהדוד רפאלמרדכי

62412מרץ151901אדרא"תרסשחאדה יעקבמרדכי

82413מרץ171901אדרא"תרסדעבאסאברהםמרדכי

82414מרץ171901אדרא"תרסחבובאשלמה בכור בצלאלבצלאל

122415מרץ211901אדרא"תרס(ע"נעווזון )עוויזון  יוסף שלמהמשה

162416מרץ251901אדרא"תרסאלפייהיצחק

17251מרץ261901אדרא"תרסחדידנתנאל יצחקיצחק

בן רחמון30252מרץ101901ניסןא"תרסזיתוני חאצבאניבירונסים

4253אפריל151901ניסןא"תרסמערבי סעדמאיר נסים

כבוד מורינו ורבינו הרב רבי- ר "כמוהר7254אפריל181901ניסןא"תרסטראבנסים משה(חכם)' ח(אליהו)אליאו 

8255אפריל191901ניסןא"תרסביבי בוגדאדימשה עבדאלה(אליהו)אליאו 

14256אפריל251901ניסןא"תרסאוזוןאהרוןמרדכי

18257אפריל291901ניסןא"תרסבוקאעישעבאן יוסףיוסף

19258אפריל301901ניסןא"תרסשחדיה כריים (אליהו)אליאו תוופיק יחזקאל

19259אפריל301901ניסןא"תרסטחאןחיים אברהםאברהם

212510אפריל21901איירא"תרסהכהן כשךאברהם חייםיוסף

102511מאי211901איירא"תרסבוקאעירפאל יצחקאברהם

102512מאי211901איירא"תרספרחייעקב אהרוןאהרון

102513מאי211901איירא"תרסאר'סוויס נגחיים מרדכי(אליהו)אליאו 

3/5-  לאייר 14נולד ביום 132514מאי241901איירא"תרסמגרבי  משהחיים

222515מאי41901סיוןא"תרסמערבי חכים לאלויוסףדוד

נכד- בן בני 252516מאי71901סיוןא"תרסחיים (יהודה)יאודה (חכם)' ח(אליהו)משה אליאו 

25261מאי71901סיוןא"תרסבעבורשמעון
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לא מצויין תאריך1901262לחאםמשה יצחק 

4263יולי171901תמוזא"תרסורא'צחיים דוד דוב(אליהו)אליאו 

5264יולי181901תמוזא"תרסחזאן דיבמרדכייעקב

7265יולי201901תמוזא"תרססוואייה הכהןיצחק (אליהו)אליאו מיל'נסים ג

9266יולי221901תמוזא"תרסאתי'יג'הלוי גצאליח משהיוסף

9267יולי221901תמוזא"תרסמיתהאברהם אהרוןאהרן שלמה

10268יולי231901תמוזא"תרסאתשייהחיים(אליהו)אליאו 

11269יולי241901תמוזא"תרסגה'זאסלים רפאל שלמהרפאל

162610יולי291901תמוזא"תרססווידשחאדיהמנחם

192611יולי31901אבא"תרסבוקאעירחמיםבן ציון יעקב חי

262612יולי101901אבא"תרסחי בנימין ישראל


