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 קנטור ל. מהנדס. פה׳ הבריאות.
 קניאל פ. ש. כריכיה. זברוךמשה

 קניגםברג א. םנדלריח
 מאה שערים 138

 קםוטו מ. ובנו. מנופקטורה.
 רה׳ הנוצרים

 קםוטו ר. פקיד. קק״ל.
 לשכה ראשיה

 קםט ל. ג. א. מל. 946
 קסטל נסים מ. סנדלר. רוהמה

 קסטל אב. היט. רה׳ יפו.
 קםלמן ע. פקידה. ת. ד. 76

 קסלמן ר. ד. רואה השבון. בית
 סלונים. טל. 326. מעונו 1015

 קפ. מעון־ילדים. רח׳ היהודים
 קפאראטה ש. מטאטאים. המיה

 קפה וינה. טל. 1097
 קפה מרכזית. חברת הטטפל.

 טל. 506
 קפטה ש נגריה. מחנה יהודה

 קפטל נ. מכולת. רה׳ יפו. טל. 597
 קפלון ש. צלם. רח' יפו

 קפלן. קרח״י. לשכה חראשית
 קפלן מ. מסעדה. רה׳ יפו 487

 קפלן א. רופאת שנים. זכרון משה
 קפלן ג. מרפאה לשנים.

 רה' ישעיהו 16
 קפלן ש. רה׳ יפו נהלת שבעה

 ת״ד 31
 קצלםקי י. סדקית. וכדון משה

 קצמן מ. שכ׳ הבוכרים.
 קצנלבוגן י. רופא. ברבת ממילה

 114. טל. 90
 קצנלםון א. ר״ד. מזכיר ועד

 הבריאות שע״י ההנה״צ. רחביה
 קצנלםוךקפלן ם. רופאה. רחבית

 קקוצקי. פקיד. טל. 148
 קראה ד. רוקח. בי״ח בקור

 חולים החדש
 קראקו י. זכוכית, מסגרות ומראות.
 נהלת שבעה 307

 קראשינסקי ד. קבלן. רוהמה.
 טל. 721

ם י ל ש ו ר י י ב ש ו  ת

 קליין־מנדלבלום מ. מילדת.
 מאה שערים 74

 קליין ש. פרופ׳. האוניברסיטה
 קליינמן ה. מכולת. מהנה יהודה.
 טל. 1162
 ןקליינמן ל. מילדת. הסת׳ הדסה

 ! קליינצלר ז. ד״ר. עו״ד.
 רה׳ הנביאים. טל. 970

 קליקמן מ. רופאת שנים.
 רה׳ יפו 386

 ״קלישר״ ש. ז. דפוס.
 מאה שערים 180
 קלישר ש. מילדת. מאה שערים.

 קלכהיים. הסוכנות
 קלמן א. מ. מסגר. מאה שערים
 קלמנוב א. מכולת. עיר עתיקה

 הלנטרוב מ. פקיד. קק״ל
 קלעי פ. ד״ר. מורח. הגמנםיה
 קלצקה א. רב. שכ׳ םוכת שלום

 קלרק א. פ. מנהל בדקלים בנק.
 טל. 433

 j קלרק א. פ. ם. קונסול נורבגיה
 קלרקם. משרד לתירות. טל. 522
 קמאל ו. איבהים. עו״ד. טל. 423

 קימהי ב. א. נגר. אבן ישראל
 קמהי ד מורה. הגמנםיה

 קמהי בכור. סנדלר. שכ׳ הבוכרים
 קמהי. פקיד. ועד הלאומי
 \ קמחי נ. סנדלר. רח׳ יפו

 קמיניץ מ. טל. 153
 קמינםקי. פקיד. טל. 456

 קמינצקי. מסעדה. דחי ישעיח 65
 קמינצקי. מלון. רה׳ המלך ג׳ורג׳
 קמינצקי י. לבנים ובלוקים. רוממה

 קמלמן י. היט. מאה שערים
 קמנצקי ב. פקיד. מרכנטיל בנק

 קמר אחים. גרג׳. טל. 956
 ! קמרד ז. מכולת. טל. 768

 קנאבנשוח פ. קונסול אמריקאי.
 רח׳ ממילא. טל. 1091
 I קנבםקי. חימאי. חב' אשלג א״י

 j קנדלפט אחים. טל. 910
 קנטור ל. רחביה. טל. 181

 קידטשנר ג. ״טמפלגזלשפט".
 ת״ד 328

 קירנם. עבודות אמנות. ר׳ יפו
 קירםון מ. ב. צ. יגיע כפים

 קירש קאמים. טל. 1163
 קירשנבאום ש. אריגים. ת. ד. 237
 קירשנבוים א. י. עו״ד. ת. ד. 646,
 טל. 970
 קיש א. י. משקאות. מאה שערים

 קיש פ. קולונל. טל. 116
 קישוני מ. נגר. עזרת ישראל

 מלבי ח. א. מכולת. שער דמשק,
 טל. 508
 קלביאן ו. רופא. ארד אל ארמאן.
 ת. ד. 222. טל. 269

 קלביאן מ. שטיחים. רה׳ יפו
 ״קלדוניאן אשודנם". הב׳ בטוח.

 טל. 43
 קלדירון ב. מספרה. רה׳ יפו 624
 קלדירון ח. מסגר. מחנה יהודה

 קלדירון ש. תעשית סוכריות
 והלבה. חיחודים

 קלדםי ד. היט. רה׳ הבטראק
 קלוב ארמני. אוניו; מראש.

 רה׳ ממילא 36
 קלוארי ה. מנהלת ״שני״.

 הנביאים. ת״ד 446
 קלואריםקי ח. מ. אגרונום. טל׳ 300

 קלוזנר י. פרופ׳. תלפיות.
 קלוד גב׳ טל. 916

 קליבו אחים. מכולת. שער הנוצרי.
 טל. 508

 קליגלר י. פרופ׳. אוניברסיטה
 קליגמן ז. מכולת. רה׳ יפו. בית
 אמינוף. טל. 1173

 קלייברג י. רופא. בי״ה בקור
 הולים. טל. 1137

 קליין א. מסגר. מאה שערים
 קליין ז. ושות׳. כובעים. רה׳ יפו.
 טל. 392

 קליין מ. פקיד. בית הבריאות
 קליין נ. שען. דחי יפו

 קליין צ. תלפיות. רה׳ עין גדי


