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Pera Palas'ın 101 nolu
«Atatürk Müzesiodası»
dün törenle açıldı
Atatürk’ün, Pera Palas Oteli’nde 1917 ■ 1937 yılları arasında
çeşitli kereler kaldığı ve müze
haline getirilen 101, nolu odası
Kültür Bakanı Cihad Baban tara
fından dün törenle açılmıştır.
Törende konuşan Kültür Bakam
Baban, “Atatürk’ün cumhuriyeti
ve onları kurmak için lazım olan
ordusuyla devlet nizamının nasıl
kurulacağını düşündüğü yerlerden
biri de bu otel olmuştur” demiştir.
Törene eski başbakanlardan Sa
di Irmak ve eski milletvekillerin
den Kemal Satır ve diğer konuklar
katılmışlardır. Atatürk’ün müze
haline getirilen odasında kendisine
ait kitap ve eşyalar toplanacaktır.
Hâlen odada Atatürk’ün kaldığı
yıllarda kullanmış olduğu yazı
takımları, biblolar saklanmakta
dır.
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Pern Palas’taki
anılar
A N K A R A (ANKA) —
İstanbul’un tarihi Pera
Palas Oteli, 97 yıldan bu
yana ev sahipliği yaptığı
dünyaca ünlü kral, kraliçe,
film yıldızı, ünlü casuslar
ve politik liderlere ait
bilgileri bilgisayar
aracılığıyla turistlere
sunacak. Bilgisayar
Dergisi’nin haberine göre,
Orient Express‘in
yolcularını eğlendirmek
amacıyla 1892‘de kurulan
ve tarihi özelliğiyle
turistlerin yoğun ilgisini
çeken otel, oluşturulacak
veri bankası aracılığıyla
kendi tarihi ve İstanbul
hakkında gerekli bilgileri
turistlere aktaracak.

PERAPALAS OTELİ/a-^ı „
Beynelmilel oteller şir
keti, Perapalas Otelinin
vaktiyle Bodosakl tarafın
dan kendisine satıldığını
iddia ederek Türkiye hü
kümeti aleyhine dava aç

mıştır. Şirket kendisinde
tasarruf senedi olduğunu
iddia etmektedir. Dava
Türk — Pıansıs mahke
mesinde cörü.öoektir.
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Pera Palas,
Kültür
Bakanlığı'nın
■ ANKARA (Cumhuriyet
Bürosu) - Atatürk, İsmet
İnönü, Celal Bayar gibi ünlü
konuklarla pekçok
yabancının katıldıkları
tarihsel değeri olan Pera
Palas Oteli, mahkeme
kararıyla Kültür
Bakanlığı’na geçti. Bakanlık
otelin tapusunu aldı.
Osmanlı’nm son döneminde,
Misbah Muhayyeş adında
bir kişinin otel olarak işlettiği
Pera Palas, sonradan vakıf
haline getirildi.
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