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. JÜBİLE MÜNASEBETİ ÎLE ALINAN TEBRİKLER

Ord. Prof. Dr.- Ekrem Şerif Egeli

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Sayın Başkan,

Büyük âlim, kurucu, hamleci ve bilim karakteri âbidesi aziz
Hocamız, ördL Prof, Hamit Nafiz Pamir?in 50 nci meslek yılını
kutlama törenine, bütün isteklerime ve kesin kararıma rağmen ^ ka-
tılamamanın ağır üzüntüsü içindeyim.

Pek Sayın Prof, Berkem5e bu düşüncelerimin ve üzüntülerimin
bildirilmesi için ricada bulunmuştum* Fakat, bana ve benim gibi
bütün Türk bilim mensuplarına örnek olan ve örnek olmakta de-
vam eden bu nadir ilim otoritemiz hakkındaki düşüncelerimin
bir kısmını yazılı olarak bildirmeden kendimi alamadım,

Kadirbilirlik için gençliğe örnek olan bu kutlamaya öncülük
etmiş olmanızdan dolayı size de müteşekkirim..

Bu duygularımı Sayın' Pamir?e ulaştırırsanız ayrıca minnettar
olurum«

Saygılarımla,

Dr̂  Sairettîiî Alpan

M .T. A. Enstitüsü Genel Direktörü

Uzun.yıllar gerek bizzat arazîde çalışmak ve gerekse meslek-
taşlarını yetiştirmek suretiyle memleketimizde jeoloji ilminin geliş-
mesine hizmet eden Sayın Örd* Prof. Hamit Nafiz Pamir için
22 Şubat 1966 tarihinde Kurumumuzun tertip ettiği Jübilede hazır
bulunamadığımdan müteessirim.

Bu vesile ile Sayın Prof« Hamit Nafiz Pamir9i tebrik eder5

kendisine neşe ve saadetler temenni ederim,

Kongrenize muvaffakiyetler dilerim. .

Prof* Nıısret Kürkçüoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı

Ellinci meslek yılınız Jübilesinde kendim ve Maden Fakültesi
öğretim üyeleri 've mensupları adma en samimî tebriklerimi sunar,
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Türk milletine ve Türk kültürüne yapmış -olduğunuz hizmetlerin
uzun seneler daha devam etmesini candan temenni ederim.

Prof. Ahmet Can Ökay

istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi^ Jeoloji Enstitüsü

22 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Sayın örd.
Prof. Hamit Nafiz Pamlr?in Jübilesinde bulunmak, ve bir. konuşma
yapmak isterdim ise de3 rahatsızlığım dolayısiyle gelemiyeceğimi
üzülerek bildiririm. : " •

Mazlum öget

Af« T.A9 Enstitüsü Genel Direktör Yardımcısı

Enstitüde yalnız bulunmam dolayısiyle maalesef Kongrenize
iştirak edemediğimden üzüntü içindeyim.

Kongre vesilesiyle size ve yeni yönetim kuruluna tebriklerimi
sunar3 muvaffakiyetler dilerim«

Ayrıca, bugün yapılmakta olan Ord. Prof. Hamit -N. Pamir'in
.50 nci meslek yılı için tertip edilen Jübile dolayısiyle tebriklerimi.
sunar, muvaffakiyetler dilerim«

Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mineraloji ve Petrografi Kürsüsü

Jübileniz dolayısiyle sizi kutlar5 çok selâmlar yollarız.

Leylâ Taner (Prof, Pamir'in kızı)

Babacığım5 çok istediğim halde Jübileye rahatsızlığımdan do-
layı gelemiyorum, Seninle ne kadar övündüğümü bilemezsin. Can-
dan tebriklerimi sırnaş ellerinden öperim.

Haldun Taner (Prof. Pamirin damadı)

Jübilenizi candan kutlan daha nice yıllar verimli çalışmalar
diler, ellerinizden öperim.




