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 ہ3 �2 ?�� �<��" ا!�9ا:3 &=!> �ے ز&�ہ ہ :ے۔د�9 ر
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K او_اے_ ��� 

3�B اے-!3 &�ں ء1903 �ے ?ڑه 2س ا&9	ن � 

۔���ت�� � L
M 3D�B  �PBت و O�B �ہNI ز&�ہ �

 ? ر�1Dٹ اور رہے �Sے اول &�ں ا&9	ن ?Qرا۔ہ� �ے

2س اے-رہے۔!3 ���ے �@� و��Vہ �ے �Mف �3 

ر7 اXI �ے �م �ے“ &<�3ٰ اردو" !<� �ے ���ے�>& 

6ر7 !�3 &ہ1&ہ Y6۔ �X دراز �B@ہ ذرI<ے �ے ��

 ا?�Gہ رہے۔���ت ���ے N&�4 �3 ادب و ز!ن اردو

 11 �ے ��ے۔ا�ہ ں �ہ�ں �[� �1\ 
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ر! K� 3� دت>� �@۔�3 �  

���ت �3 ز��?3 اB D`& ���� XIہ ا@�1اد ��3۔&]ہ)M 3 ر 
 3�ن اور ��39 �ے 2! �1��N>I ��ے۔رو�D��& �2 وہ 52ے
۔���N �ے Iد 31 � ?�و�Iہ !1�G 3� ذوق �ے ا�ہ�ں �( ف
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�ے �&3 رہے۔�ر7 ز��?3 ���N اور ز!ن و ادب �3 
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ء �  
 اور وہ�ں ان �S 7�4S 3رام ?ہ !31۔�? 


�	ا�ہ ����� 
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پ ہے۔ان �Qg 3ل ? :3 � !ہ�I�9 دور �G1908 ء �ے

1912 ،NI 1>& ،N�V*م &�ں واb� ہ �ے@�B ہے۔اس � X� ء
 �6 I�N، ��رت، �6ت، 
=u اور ا�o !�ر6ہ ا�" 2=
 ،31I���
ہے۔اXI ا�bcب N�p�� 3� �1�2 �ے ���N &�ں دا�4 ہ �ے 

۔Iہ ��?S بbcا� XI7 &�ں ا�B7�B ا�bc!3 �ے !<� ان �3 �
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م c& ر��9ے Qgل ?  ?Qرے ہ�ں۔&<@� Qgل ?  !�3 ا12 ا12
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