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გენეალოგიური
ნუსხები და კომენტარები
შედგენილია იური ჩიქოვანის მიერ

2

პირობითი აღნიშვნები და შემოკლებები

1. „o“ - აღნიშნავს „ჩანს“, „მოხსენიებულია“. მაგ. ჩანაწერი o(1761 -1800) ნიშნავს, რომ
მოცემული პიროვნება ჩანს დოკუმენტებში პირველად 1761 წელს და ბოლოს 1800 წელს,
ანუ ამ წლებს შორის პერიოდში იგი ცოცხალია.
2. „დ.“ – „დაიბადა“
3. „გ.“ - გარდაიცვალა
4. „a.” - პირველი ასო ლათინური სიტყვისა „ante”, რაც ნიშნავს „ ... - მდე“. მაგ., ჩანაწერი
„გ.a.1896“ აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება გარდაიცვალა 1896 წლამდე.
5. „p.“ - პირველია ასო ლათინური სიტყვისა „post”, რაც ნიშნავს „შემდეგ”. მაგ., ჩანაწერი „გ.
p.1858“ აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება გარდაიცვალა 1858 წლის შემდეგ.
6. „N.” – მოცემული პიროვნების სახელი (გვარი) უცნობია.
7. “N.N.“ - ავტორისთვის არ არის ცნობილი ამა თუ იმ პიროვნების არც სახელი და არც
გვარი.
8. „∼“ აღნიშნავს ქორწინებას. თარიღი და ადგილმდებარეობა ამ ნიშნის შემდეგ მიუთითებს
ქორწინების რეგისტრაციის თარიღს და ადგილს (სოფელი, ქალაქი, ეკლესია). მაგ.,
ჩანაწერი „(∼ 19.01.1854, სოფ. ვაყა)“ ნიშნავს, რომ ქორწინების რეგისტრაცია მოხდა სოფ.
ვაყაში 1854 წლის 19 იანვარს.
9. კომენტარში შესაძლოა შეგვხვდეს შემდეგი ჩანაწერი:
ნუსახა 2 - ში № 18/5 - ის, ალექსანდრე სოლომონის ძის მეუღლის, ბარბარე ნიკოლოზის
ას. მამაცაშვილის მონაცემებს მოსდევს ჩანაწერი „(II∼ თავ. სიმონ ზაალის ძე მიქელაძე)“,
რაც ნიშნავს, რომ იგი (ბარბარე ნიკოლოზის ასული მამაცაშვილი) ალექსანდრე
სოლომონის ძე ბეგთაბეგიშვილის შემდეგ მეორედ -გათხოვდა სიმონ ზაალის ძე
მიქელაძე.
10. ორმაგი ნუმერაცია ამა-თუ იმ ნუსხის პირველსავე სახელთან: მაგ., ნუსხა 4 იწყება
პატარკაც გიორგის ძით, ნუმერაციით „32 – 1“, რასაც მოსდევს ჩანაწერი (იხ. ნუსხა1). ეს
ნიშნავს, რომ აღნიშნული პიროვნება (პატარკაც გიორგის ძე) პირველად მოხსენიებულია
ნუსხა 1-ში 32-ე ნომრით, ხოლო მოცემულ ნუსხა 4 - ში მისი ნომერია „1“.

3

11. კომენტარებში, ბრჭყალებში მოცემული სიტყვა, ან წინადადება ( „ ..... “) მიუთითებს,
რომ ასეა მოხსენიებული მეტრიკულ ჩანაწერში. ბრჭყალებს ვიყენებთ, ასევე, ციტატის
მოხმობისას.
12. სახელთან ციფრების, მაგ., ასეთი ჩანაწერი, 1798 – 1847, ფრჩხილების გარეშე, ან
ფრჩხილებით, (1798 – 1847), უჩვენებს: პირველი ციფრი - დაბადების და მეორე გარდაცვალების წელს.
13. სახელთან ციფრების ჩანაწერში ნიშანი „?“ მიუთითებს, რომ დაბადების, ან
გარდაცვალების წელი უცნობია. მაგ., (1756 - ?) - გარდაცვალების წელი უცნობია, ხოლო
(? – 1904) - დაბადების წელია უცნობი.
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ნუსხა 1-ის კომენტარები

1. მარტირუზ. მდივანი. მისი შთამომავლები მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ატარებდნენ
გვარს „მარტიროზიშვილი“, ან „შანშიან-მარტიროზიშვილი“. შემდგომ, უკვე, ამ გვარის ყველა
წარმომადგენელი ცნობილია, როგორც „ბეგთაბეგიშვილი“, რუსულად - „ბეგთაბეგოვი“.

2/1. ავთანდილ მარტირუზის ძე. o (1610 – 1656). კანცლერი, მეფე როსტომმა, 1856წ-ს,
უბოძა სიგელი.

6/1. შალვა მარტირუზის ძე. o (1628 – 1664). კანცლერი.
7/2. სულხან ავთანდილის ძე. [შანშიან-მარტიროზიშვილი]. o (1628 – 1659). კანცლერი.
8/2. ბეგთაბეგ ავთანდილის ძე. [შანშიან-მარტიროზიშვილი]. o (1656 - 1685). მდივანი,
კანცლერი. მეფე გიორგის შეკვეთით 1680 წელს გადაწერა “ვეფხისტყაოსანი“. ამავე მეფე
გიორგიმ, 1685 წელს, ბეგთაბეგს უწყალობა სოფელი ნაბახტევი.

9/2. მარტირუზ შანშეს ძე. მდივანი. 1685 წელს მეფე გიორგიმ უბოძა სიგელი.
16/12. ბეგთაბეგ ავთანდილის ძე. [შანშიან-მარტიროზიშვილი]. o (1704 – 1739). მდივანი,
კანცლერი. მეფე ვახტანგმა, 1726 წელს, ბეგთაბეგს უწყალობა სოფელი აძვისი. მას, ასევე,
ეკუთვნოდა სხვა სოფლები: უწლევი, დუმაცხო, ნაბახტევი, ვაყა და მოხისი.

18/12. ყარან ავთანდილის ძე. [შანშიან-მარტიროზიშვილი]. o (1704 – 1752). მორდალი,
კანცლერი. 1724 წელს მოსკოვშია, დაბრუნდა საქართველოში 1729 წელს.

19/12. ესავ (ოსა) ავთანდილის ძე. [მარტიროზიშვილი-ბეგთაბეგიშვილი]. o (1704 – 1766).
მდივანი.

25/14. გიორგი (რუსეთში - ეგორ) შანშეს ძე. ჩანს რუსეთში 1724 წელს. დაბრუნდა
საქართველოში 1730 წელს.

26/14. ზაქარია (ზაალ) შანშეს ძე. [მარტიროზოვი]. o (1726 – 1750). კანცლერი.
იმყოფებოდა რუსეთში. 1729 წელს დაბრუნდა საქართველოში.

28/16. ავთანდილ ბეგთაბეგის ძე. o 1778. მდივანი.
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29/16. სულხან ბეგთაბეგის ძე. (? - 1793). ფეშქაშნივისი, მეფე ერეკლეს კანცლერი,
შეადგინა ქართლის აღწერილობა.

30/18. სოლომონ ყარანის ძე. (? - a. 1798). მდივანი, მოლარეთუხუცესი. 1793 წელს იშვილა
თავისი სიძე ივანე შაგუბათოვი.
∼ ანა N.

31/21. ზაზა სულხანის ძე. o 1782. ყორიასაულბაში.
32/25. პატარკაც გიორგის ძე. o 1783. უსინათლო.
33/28. ბეგთაბეგ ავთანდილის ძე. (? - a. 1816).
∼ სიდონია N. (? – p.1919).

34/30. ბარბარე სოლომონის ას. უშვილოდ გადაეგო.
∼ ივანე ავთანდილის ძე შაგუბათოვი. (1762 – 1828). „კოლეჟსკი სეკრეტარი“, [II ∼ მარიამ (მაია),
თავ. იაკობ ამატუნის ასული (? - p. 1830)].

35/30. ხანუმა სოლომონის ას. (? - 1788).
∼ (1778) თავ. მანუჩარ გორჯასპის ძე თუმანიშვილი. (? - 1819). „ტიტულიარნი სოვეტნიკი“, (II ∼
ელისაბედ, თავ. სტეფანე აბამელიქის ასული).
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ნუსხა 2-ის კომენტარები

2/1. შანშე ბეგთაბეგის ძე. (1798 – a. 1851).
∼ ანასტასია გამბაროვა.

3/1. იოსებ ბეგთაბეგის ძე. (1800 – p. 1833). შტაბს-კაპიტანი.
4/1. ავთანდილ ბეგთაბეგის ძე. (1802 – a. 1874). “პროვინციალნი სეკრეტარი“ (1833).
∼ ეფემია იზმირიანცი. (? - p. 1874).

5/1. სოლომონ ბეგთაბეგის ძე. ( 1810-?).
∼ მელანია, აზნ. ივანე ფერშანგიშვილის ასული.

6/2. ნინა შანშეს ას. (1834 – 1918).
∼ (29.05.1851) თავ. ნიკოლოზ ივანეს ძე ვეზირიშვილი. (1824 – 1897).

7/4. ათანაგენ ავთანდილის ძე. (16.05.1847 – 13.12.1873).
8/4. მარიამ ავთანდილის ას. (1849 – 17.01.1902).
∼ (13.11.1868) თავ. მიხეილ ევგენის ძე თარხან-მოურავი. (1842 – 1912).

9/4. ივანე ავთანდილის ძე. (1851 – p. 1907).
10/4. დავით ავთანდილის ძე. (1853 – a. 1916).
∼ (28.05.1878) სოფიო, თავ. ნიკოლოზ ციციშვილის ასული. (1862 – p. 1916).

13/4. ვასილი ავთანდილის ძე. (01.06.1859 – 04.05.1916). „კოლეჟსკი-ასესორი“.
14/5. გიორგი (გრიგოლ, გიგა) სოლომონის ძე. (? - 15.04.1906).
∼ მართა, თავ. ნიკოლოზ მაჩაბლის ასული. (1848 – 1909).

15/5. სიდონია (სიდა) სოლომონის ას.
∼ აზნ. N. მამაცაშვილი.

16/5. სოფიო სოლომონის ას. (1849 – p. 1916).
∼ (12.11.1868) თავ. მიხეილ დავითის ძე ამირეჯიბი. (1847 – 1915).
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18/5. ალექსანდრე (საშა) სოლომონის ძე. ( 1856 - ?).
∼ (14.11.1889) ბარბარე, აზნ. ნიკოლოზ მამაცაშვილის ასული. (1870 - ?) (II ∼ თავ. სიმონ ზაალის
ძე მიქელაძე).

19/10. იოსებ დავითის ძე. ( 03.08.1879 - ?). პრაპორშჩიკი. მართლმადიდებლური
სარწმუნოების.
∼ (22.01.1909) ალექსანდრა, თავ. ოთარ თარხან-მოურავის ასული. (1885 – 1952). ქორწინება
გაუქმებულ იქნა 1917 წელს ქმრის მიზეზით. (II ∼ თავ. ნიკოლოზ დავითის ძე ციციშვილი).

20/10. N. დავითის ასული.
∼ N. ანანიაშვილი.

22/14. ნინა გიორგის (გრიგოლის) ას. (? - p. 1906).
∼ აპოლონ ტყემალაძე.

23/14. სვიმონ გიორგის (გრიგოლის) ძე. (24.04.1881 - ?)
24/19. ელისაბედ (ლილი) იოსების ას. (01.01.1911 - ?).
∼ ანატოლი ფროლოვი.
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ნუსხა 3-ის კომენტარები

2/1. ესავ (იესე) სულხანის ძე. (1764 – 9.07.1842). მდივანი.
∼ I. N. N.
∼ II. მარიამ (მაია), აზნ. გრიქურ ყორღანოვის ასული. (? - p. 1846).

3/1. იოანე (ივანე) სულხანის ძე. (1766 – p. 1844). მდივანი.
∼ მაია ეგორის ას. შანშიევა. (? - p. 1839).

5/1. ეკატერინე სულხანის ას. (? - 1795). ეკატერინე ქმართან ერთად მოკლეს სპარსელებმა
აღა-მაჰმად ხანის შემოსევისას.
∼ თავ. აშხარბეკ სტეფანეს ძე არღუთინსკი. (? - 1795).

6/1. როსტომ სულხანის ძე. (1785 – p. 1852).
∼ I. ხორეშან ხანკალამოვა.
∼ II. ელისაბედ იოსების ას. ხეროდინოვა.

7/1. ზაალ სულხანის ძე. (1787 – p. 1844).
∼ ანასტასია სტეფანეს ას. ვარლამოვა. (? - p. 1874).

8/2. ანა ესავის (იესეს) ას. (1795 – 19.03.1876).
∼ აფრიამ (აბრამ) ევანგულოვი.

11/2. თომა ესავის (იესეს) ძე. (1803 – a. 1842).
∼ ელისაბედ ყორღანოვა.

12/2. სულხან ესავის (იესეს) ძე. ( 1805 - ?). ქ. გორის ხაზინდარი.
∼ ეკატერინე (კეკელა) ოსიპის ას. მურადოვა.

13/2. ნინა ესავის (იესეს) ას. ( 1814 - ?).
∼ მოისეი (მოსე) ნალივაიკო. (? - p. 1833). “ტიტულიარნი სოვეტნიკი“.

15/2. ალექსანდრე (ესავის) იესეს ძე. (10.05.1819 – 30.01.1876). გენერალ-მაიორი.
∼ ეკატერინე ივანეს ას. შაროევა.

18/6. ნატალია როსტომის ას. (1835 – p. 1911).
∼ (19.01.1854, სოფ. ვაყა) თავ. ედიშერ სოლომონის ძე ბაგრატიონ-დავითიშვილი. (1823 – 1878).
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19/6. გრიგოლ როსტომის ძე. (28.06.1838 –05.02.1915). სასამართლოს ბოქაული, „ნადვორნი
სოვეტნიკი“.
∼ სალომე სოლომონის ას. ტერ-ასტვაცატურიანცი. (? - p. 1915).

20/6. ლუარსაბ (ლუკა) როსტომის ძე. (15.11.1843 – 29.12.1910).
∼ (p.1874) ეკატერინე იოსების ას. N. (? - p. 1910)

21/7. პავლე ზაალის ძე. (10.08.1840 - ?). „გუბერნსკი სეკრეტარი“.
∼ მარიამ სოლომონის ას. N.

22/11. ნიკოლოზ თომას ძე. (07.10.1828 – a. 1892).
∼ ელისაბედ ეგორის ას. ფანიევა. (1834 – 26.11.1905).

25/12. დარია სულხანის ას. (30.03.1833 – p. 1918).
26/12. გრიგოლ სულხანის ძე. (12.01.1836 – 26.01.1913).
∼ ნინა მირონის ას. N. (? - p. 1913).

28/12. ლევან სულხანის ძე. (23.01.1838 – 02.12.1914).
∼ ვარვარა ბაღდასარის ას. ხოსროევა. (1861 – p. 1914).

29/12. ნინა სულხანის ას. (1848 – 1893).
∼ (04.02.1873) თავ. აპოლონ (იასონ) რევაზის ძე მაჩაბელი. (1843 – 1891).

30/12. სალომე (სასო) სულხანის ას. (1851 – 12.02.1917).
∼ (12.11.1872) თავ. ნიკოლოზ სოლომონის ძე ბაგრატიონ-დავითიშვილი. (1848 – 1909).

31/12. ბარბარე სულხანის ას. (1855 – p. 1918).
∼ (09.02.1873) ივანე გაბრიელის ძე ტულაშვილი (ტულაევი). (1841 - ?).

32/15. ნინა ალექსანდრეს ას. (1852 – 01.05.1916).
33/15. იესე ალექსანდრეს ძე. (10.09.1854 – 06.06.1893). გენერალ-მაიორი.
∼ მარიამ ივანეს ას. ჩითახოვა. (? - 20.11.1903).

35/15. ოლღა (ელენე) ალექსანდრეს ას. (1858 – 16.04.1882).
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∼ პეტრე შაროიანი.

36/19. როსტომ გრიგოლის ძე. (11.11.1867 – p. 1917).
37/19. სოფიო გრიგოლის ას. (05.02.1869 – p. 1917).
38/19. სულხან გრიგოლის ძე(04.05.1871 – p. 1917.)
39/21. გიორგი (გევორქ) პავლეს ძე. ( 25.09.1880 - ?).
40/21. ლევონ პავლეს ძე. (24.09.1883 - ?).
41/22. ანა ნიკოლოზის ას. (? - 28.07.1874).
42/22. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე. (? - p. 1879).
43/22.ოლღა ნიკოლოზის ას. (? - p. 1905).
∼ N. ლიუკსი. კორნეტი.

44/22. გიორგი (გიგო, გევორქ) ნიკოლოზის ძე. (01.04.1861 – 30.08.1920).
∼ I. (20.04.1886) ნინო, თავ. გიორგი ქსნის-ერისთავის ასული. (1866 – 1904).
∼ II. (08.11.1915) ელისაბედ ფიოდორის ას. გეელ-გაარი. (1820 - ?).

45/22. ნადეჟდა (ნადიკა) ნიკოლოზის ას. (1863 – p. 1907).
∼ თავ. ნიკოლოზ ანდრეის ძე არღუთინსკი. (1841 – 1907). ცხოვრობდა მოსკოვში.

46/26. ალექსანდრე გრიგოლის ძე. (06.07.1879 – p. 1916).
47/26. ნიკოლოზ გრიგოლის ძე. (15.01.1881- ?).
48/26. ივანე (ოვანეს) გრიგოლის ძე. (16.09.1882 – 1921). დახვრიტეს.
∼ ნადეჟდა, თავ. ალექსანდრე ვეზირიშვილის ასული. (1881 – 1949).

49/28. დარია ლევანის ას. (17.02.1884 - ?).
∼ (02.10.1912) თავ. რაფიელ გიორგის ძე ბეგთაბეგოვი. (1890 -?) . იხ. ნუსხა 3 №56/44.

50/28. ლევან ლევანის ძე. (12.02.1886 - ?).
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51/28. კონსტანტინე ლევანის ძე. (21.05.1887 – p. 1894).
52/28. ვლადიმერ ლევანის ძე. ( 25.08.1891- ?).
∼ (04.07.1912) მარიამ ალექსანდრეს ას. გამრეკელი. ( 1891 - ?).

53/28. ნადეჟდა ლევანის ას. (27.04.1895 – p. 1914).
54/44. აგნესა გიორგის (გევორქის) ას. (17.12.1886 – p. 1902).
∼ (07.02.1914) თავ. გიორგი სარდიონის ძე ამირეჯიბი. (1880 – 1919).

55/44. ევგენი გიორგის (გევორქის) ძე. (17.06.1889 – 1937). დახვრიტეს.
∼ ჟერმენ ავგუსტის ას. N. (კათოლიკე. ფრანგი ეროვნების). (1892 – p. 1928).

56/44. რაფიელ გიორგის (გევორქის) ძე. ( 30.07.1890 - ?).
∼ (02.10.1912) დარია, თავ. ლევან ბეგთაბეგოვის ასული. ( 1884 - ?). იხ. ნუსხა 3, №49/28.

57/44. ნიკოლოზ გიორგის (გევორქის) ძე. (06.04.1893 – 21.11.1937). დახვრიტეს.
∼ ლიდია ანატოლის ას. N. (1900 – p. 1937).

58/44. მილიცა გიორგის (გევორქის) ას. (15.06.1894 – 18.09.1970). წავიდა ემიგრაციაში,
იტალია, ქ.რომი.
∼ ნიკოლოზ ანდრონიკოვი.

59/48. გიორგი ივანეს (ოვანესის) ძე. (02.08.1906 – 1972).
∼ I. ნადეჟდა ფილიპეს ას. ლეჟავა. (1910 – 1972).
∼ II. ნინა მიხეილის ას. ჯალიაშვილი. (? - 1977).

60/48. ელენე (ელე) ივანეს (ოვანესის) ას. ( 24.06.1907 -?).
61/48. ქეთევან ივანეს (ოვანესის) ას. (1910 – 1973).
∼ ილია ანდრიას ძე ჭიჭინაძე. (? - 1968).

62/55. ტატიანა ევგენის ას. (03.09.1916 – p. 1928).
64/59. მერაბ (ბაუკა) გიორგის ძე. (1930 – 1996).
∼ ალექსანდრა ალექსის ას. მიჩკოვა. (დ. 1931წ.).
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ნუსხა 4-ის კომენტარები

2/1. გიორგი (გოგია) პატარკაცის ძე. o (1783 – 1808). მეფე ერეკლეს დროს იდგა
არტილერიის სამსახურში. 1808 წელს დაატყვევეს ლეკებმა.
∼ ანა N. (o 1808)

3/1. დავით პატარკაცის ძე. დავითის შთამომავლობა არ იქნა აღიარებული თავადურ
წოდებაში.

4/1. მარტირუზ ( მატვეი) პატარკაცის ძე. (1775 – a. 1835წ.).
∼ ნატალია ნაზარის (ლაზარეს) ას. N. (? - p. 1836).

7/4. ივანე (ნინია) მარტირუზის (მატვეის) ძე. [დ.1806 – გ.( p.1843 - a. 1852)]. თბილისის
ეგერთა პოლკის კაპიტანი. 1842 წელს შვილთან, დავითთან ერთად გადავიდა
მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაზე.
∼ (18.07.1831) ბარბარე, თავ. ფარსადან არღუთინსკის ასული. (1815 -p.1843). განქორწინდნენ
1843 წელს.

8/4. სოლომონ მარტირუზის (მატვეის) ძე. (1816 – p. 1868).
∼ I. ეკატერინე აბელის ას. შავერდოვა.
∼ II. ეკატერინე მიხეილის ას. ენაკოლოპოვა (? - 1910)

9/4. დიმიტრი მარტირუზის (მატვეის) ძე. (01.01.1824 – p.1868).
∼ I. კეკელა N.
∼ II. ეფემია იოვანის ას. ტერ-ოვაკიმოვა (1845 - ?).

10/7. დავით ივანეს (ნინიას) ძე. (21.12.1834 – 24.11.1906). მაიორი.
∼ I. (20.09.1859) ელენე, თავ. იოსებ თუმანიშვილის ასული. (1837 – 1901).
∼ II. ანასტასია ბოგდანის ას. ოდენოვა. (? - p. 1914).

12/8. ივანე სოლომონის ძე. (15.01.1849 – 1924).
∼ ეკატერინე, თავ. ალექსანდრე ავალიშვილის ასული. (1857 – 1945).

13/8. ნატალია სოლომონის ას. (08.02.1851- ?).
14/8. მიხეილ (დავით) სოლომონის ძე. (27.02.1853 - ?).
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15/8. ბარბარე სოლომონის ას. (28.12.1855 – 1925).
∼ გიორგი ბუგდანის ძე ტერ-ასატუროვი. (? - 1917)

16/8. ტარიელ სოლომონის ძე. (03.03.1858 – p. 1864).
17/8. ელისაბედ სოლომონის ას. (09.05.1859 – p. 1910).
∼ N. არუტოვი.

18/8. გრიგოლ სოლომონის ძე. (11.05.1862 – p. 1910). უშვილოდ გადაეგო.
19/9. ილია დიმიტრის ძე. (20.09.1862 – p. 1884).
20/9. ალექსანდრა (შაშა) დიმიტრის ას. (10.03.1868 - ?).
∼ (10.11.1909) აზნ. მიხეილ ალექსანდრეს ძე ავალიანი (1858 - ?)

21/9. არჩილ (არკადი) დიმიტრის ძე. (11.08.1870 – p. 1873).
22/9. ევგენია (ევა) დიმიტრის ას. (30.07.1875 – p. 1879)
23/9. რევაზ დიმიტრის ძე. (25.02.1877 – p. 1880)
24/9. ირაკლი დიმიტრის ძე. (24.08.1882 – p. 1884).
25/10. პეტრე დავითის ძე. (12.06.1860 – p. 1868)
26/10. პავლე დავითის ძე. (24.08.1862 – p. 1914). 1912 წელს მართლმადიდებლობიდან
გადავიდა ლუთერანულ სარწმუნოებაზე.
∼ (10.11.1899, თბილისი) ელისაბედ ქალანთარის ას. ქალანთაროვა (1879 – p. 1909)
განქორწინდნენ 1908 წელს.

27/10. თამარ დავითის ას. (29.09.1865 – p. 1868).
28/12. ანასტასია ივანეს ას. (1886 - ?).
∼ ვლადიმერ სხირტლაძე.

29/12. სოლომონ ივანეს ძე. (22.01.1889 – 1917).
∼ (10.09.1912) პელაგია, თავ. ფარნაოზ ლორთქიფანიძის ასული. (1893 – 1935).
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30/26. ბარბარე პავლეს ას. (01.09.1900 – p. 1908).
31/26. ივანე პავლეს ძე. (04.03.1907 – 31.08.1907).
32/29. თინათინ სოლომონის ას. (11.05.1915 - ?).
∼ გიორგი სიმონის ძე ბებიაშვილი. (1909 - 1978).

