
Τό Γραψεΐφν 1̂ tk<?v<|>tcpv κάΙ θρησκευτικών Ζητημάτων κοΛ of 
Τουρκικοί Δήμοι, έπ' <^αλλό^ματ^;τ^ %&*-εΐ^^^ούς 
•παρεχομένων ύιτό τοό 'ξλ^γκτικόΟ Γροψείαυ, 0ά καταβάλλ,^ιν 
τοιούτο ποσόν έίς τό πάγιον ταμεΐον της Συνελεύσεως ώς ήθελε 
καθορισθή δι* αποφάσεως τής Εκτελεστικής Επιτροπής. 

"Αρθρον 10 
Ή "Εκτελεστική Επιτροπή δύναται, νά θεσπίση διατάγματα -κ-οέΐ 

κανονισμούς διά τήν καλή ν εφαρμογήν τοΟ παρόντος νόμου. 

"Αρθρον Π 
Ή Ισχύς τοΟ παρόντος νόμου άρχεται τήν Ιην Ίοη/ουαρίου, 1961. 

Ό κατωτέρω Νόμος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως υπο
γραφείς υπό τοΟ 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας τήν ΙΟην Μαρτίου, 
1961, δημοσιεύεται δυνάμει τής παραγράφου (ι) του άρθρου 49 τοΟ 
Συντάγματος. 

•Αριθμός 5 τοΟ 1961. 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΈΥΣΕΩΣ ΤΟΥ 1961 

"Αρθρον 1 
ΑΙ ακόλουθοι ήμέραι έκαστου ίίτους θά εϊναι αϊ ήμέραι επισήμου 

αργίας της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως ώς καΐ απάντων τών 
γραφείων, διοικητικών αργών καΐ Ιδρυμάτων τών υποκειμένων εΙς 
τήν οικαιοδοσίαν τής Συνελεύσεως : — 

(1) 1η Ιανουαρίου — Πρώτη ήμερα τοΟ £τους. 
(2) 6η 'Ιανουαρίου— Ή ήμερα τής Δευτέρας Δημοκρατίας 

(Τουρκική). 
(3) 23η ΆπριλΙου^-Έθνική 'Ανεξαρτησία κ,αΐ ήμερα τοΟ Παιδίόϋ. 
(4) 19η Μαΐου —Ήμερα τής Νεολαίας καΐ τοΟ ΆθλητισμόΟ. 
(5) 16η Αυγούστου — Ήμερα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 
(6) 3.0ή Αυγούστου -τ 'Ημέρα τής Νίκης,. 
(Ϊ7) 29η καΐ 30ή 'Οκτωβρίου—Ήμερα τή< Τουρκικής Δημοκρατίας. 
(8) Τά Τενέθλια τοΟ Προφήτρυ. 
(9) Τρεις ήμέραι—Ραμαζάν Μπαϊράμ. 

(10) Τέσσαρες ήμέραι— Κουρβάν Μπαΐράμ, 

"Αρθρον 2 
Ή Τουρκική Κοινοτική Συνέλεύσις -καΙ άπαντα τά έίς τήν δίκαιο* 

δοσίαν ταύτης υποκείμενα, Γραφεία, διοικητικά^ άρχαΐ καΙ Ιδρύματα 
θά προβαίνωσιν είς αας αναγκαίας διευθετήσεις δια τήν τέλεσίν των 
καταλλήλων επιμνημόσυνων τελετών κατά τάς ακολούθους 
ημέρας : -

(1) 28η 'Ιανουαρίου —Ήμερα τών Πεσόντων. 
(2) 7η 'Ιουνίου —Ήμερα ΈθνικοΟ 'Αγώνος. 
(3) 9η Σεπτεμβρίου —Ήμερα Κατοοοτήσεως. 
(4) 10η Νοεμβρίου —Ήμερα τρΟΆττατούρκ. 
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"Αρθρον 3 
Όσάκις οΙαδήποτε των έν τώ άρθρω 1 αναγραφομένων, ύπ* άρ. 

1, 2, 3, 4, 5 καΐ 6 ήμερων αργίας συμπέσρ νά εΐναι Κυριακή, ή επο
μένη ήμερα θα είναι ήμερα αργίας. 

"Αρθρον 4 
Ή επίσημος εβδομαδιαία αργία είναι ή Κυριακή τοιαύτη, άρχεται 

δέ τήν πρώτην μεταμεσημδρινήν ώραν έκαστου Σαββάτου, νοουμέ
νου οτι δέν υπερβαίνει έν δλω τάς τριάκοντα πέντε ώρας. 

"Αρθρον 5 
Ή Εκτελεστική 'Επιτροπή θά ρυθμίζρ διά πράξεως αυτής τήν 

έβδομαδιαίαν άπογευματινήν άργίαν καΐ τάς εργασίμους ώρας της 
θερινής καΐ χειμερινής περιόδου αντιστοίχως. 

"Αρθρον 6 
Ή Ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1961. 

Έτυπώθη 4ν τφ ΤυπογραφεΙψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λ«υκωσ(α. 


