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Mönüdekiler

HAFTANIN NABZI

İstediğiniz olduysa
şimdi rahatça içelim mi?

Merkezi rahatlama
sistemi

Köpeğinizi
kıskanacaksınız
Bir hayvan sahibi kendi tatilini coşku ve heyecanla
karşılamaz. Karşılayamaz. Özellikle köpek sahipleri
için çileli bir şeydir tatil olayları. Ufaklığı bırakacak,
emanet edecek yer sorunsalı hiç bitmez. Anadolu
yakasında oturanları çok memnun edecek bir
haberim var. Çekmeköy Riva Kennel Club, esaslı
bir köpek oteli. 100 adet odası bulunuyor. Alttan
ısıtmadan havuza kadar birçok konfor özelliği
düşünülmüş,
şahane
bir adres.
Aklınızda
kalmayacak
yani!
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Haftalık notlar

önce, sizi burada biraz gevşetmek isterim.
Gelecek sayfada yazılanları okumadan
n Puri Spa, kısa zamanda şehrin
Divan İstanbul, Taksim Otel içinde açıla
Hamam bölümünden masaj odalarına
‘en’lerinden biri olacak gibi görünüyor.
gibi sauna, kese ve masaj özürlü bir kaya
her köşesine özenildiği belli. Bendeniz
rdılarsa, herhalde bu işi iyi yapıyorlardır
parçasının bile hakkından gelmeyi başa
etkili hale gelen ‘Tayland Bitkisel
derim. 40 çeşit bitki ve baharatla daha da
200 lira, 90 dakika 250 lira.
Kompres Masajı’nı deneyin! 60 dakika
www.divan.com.tr

* Ünlü bira markası
Corona’nın DJ yarışması set
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* Palmarina Bodrum’un
düzenlediği ‘Palmarina Yazz
Yıldızları’ konser serisi
oldukça iddialı. Sırasıyla

EN
GÜNEYDER
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Sertab
Erener, Zülfü
Livameli,
Yalın ve
MFÖ burada
performans
gösteriyor.
* Aşşk
Kahve’de her
salı Grup
Acuba sahneye
çıkıyor
haberiniz olsun.

Biliyorum bu ‘Efes PIlsen’ One Love hadisesinden pek
sıkıldınız. Gazeteciler için etli bir mevzuydu ve çoğu köşeye taşındı. Konu
bayatladı mı? Yok, sadece bir günde tükendi. Konuşmak hepimizi yordu; lakin
toplumca bir ‘akıl tutulması’nın içinde savrulup durduğumuzun biraz daha farkına
vardık. Neden mi? Size geçen haftalarda Caro Emerald konserinin ne kadar güzel
olduğundan bahsetmiştik. O da aynı şekilde Santralistanbul’daydı. İnsanlar birasını
alıp rahatça konsere girmişti. O konserde bir fotoğraf var ki, hiç aklımdan çıkmadı.
Türbanlı iki kız arkadaş ve yanlarında bir erkek arkadaşları konsere gelmişti. Erkeğin
elinde alkolsüz bira vardı. Orada herkesle birlikte Emerald’ı izlemeye ve iyi hissetmeye
gelmişlerdi. Ne oldu da bir hafta içinde kıyamet koptu Haliç’te?
Şimdi bu Eyüp’teki işgüzar ve yasakçı tayfa sadece sözüm ona öteki dediği ‘karşıt
gruplar’a mı diş biliyor? Yok, hayır. Santralistanbul’a konser dinlemeye gelmiş
muhafazakar kesimden insanlara da saldırıyor. Onları da yok sayıyor. Bu işgüzar çetenin
hissettirdiği şey, farklı renklerin bir araya geliş rüyasını tarumar etmek! ‘Efes Pilsen’
One Love’da iki gün boyunca tabiri caizse nöbet tuttuk. Görüntüde ev sahibi ‘bazı
Eyüplülerin istediği oldu; ama işin aslı hiç öyle değil.

Eyüp’ten notlar!
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• Bira
Malum, depolamak lazımdı!
güneşlenenler, top
i iyiydi. Her yıl olduğu gibi bikinisiyle
• Moraller bozuk olsa da festivalin seyr
çevirenler, dans edenler buradaydı.
yasağıyla alay etti. Özellikle
arı unutulmazdı. Çoğu topluluk içki
• Pulp ve Kaiser Chiefs performansl
nen manzarayı merak ettik.
Kaiser Chiefs’in baktığı yerden görü
“Bir tane biranız bile mi yok?” diyen
lümanlığın ev sahibi değil.
sıkıştırmak isterim. Eyüp sadece Müs
• Küçük bir tarih dersini de buraya
asalar da, Rum ve
kutsal bir bölge. Ne kadar burada olm
Üç dinin mirasına ev sahipliği yapmış
aklar.
Musevi kültürünün hissedildiği topr
Boynuz’a çok yakışıyor!
ksız bir şekilde olmalı. Çünkü Altın
yasa
ç’te
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• Gelece

7 odalı sultan

Alaçatı’da geçtiğimiz aylarda açılan Sultan Konak, bölgenin tüm yöresel özelliklerini
üstünde taşıyor. Odalara verilen isimler çok eğlenceli: Elmas, Lal, Kehribar, Ametist,
Yeşim, Safir ve Yakut. Kahvaltı konusunda da iddialılar. Konaklama fiyatı 280-360 lira
arasında değişiyor. www.alacatisultankonak.com
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