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Eridi yokuşlar yöncl.Jik dijz",
Şoşima bu çaba bu enge1 bize
IşÇİ kölıJü kcndi;:eclisipizı lBiz kcnCiniz dola ca i;r z yak]"ndr_rJ
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SelAn cop'lrares:.na
Gü] lt.r ıçnrı g6ğsijnde
.Lü ş c.ı]. çre bjı selarn

Se1?:l c..r_aın 'q.,n çli ğe
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Hoş ge].işlL.I o1a
}fus taf a ](-.ınal Pa şa
As keriıı ı nilletj:ı ' 
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Arş r3üş rarş ileri, iler'i
Arş iierj rr.arş ileri
Dönnez geri Tüf}rijn askerJ.
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Fu i.ırıılc]set brıı ca emek
7!z!:-, b,,z.'_.ı n:ps j. bizim
}'a bancıı.a .,er ne demekBizln biz.İin]hepsi bizin heesy..

!Aracının:Jclığr-iark
C.-n]. di:r Eijf oü i, işlbyen çarltHrrsrndan ça tla;ven toprak
Bizlm biziİ hepsi bizİm heeey..
Düzenjj,ı ezaİğl beller
iir1l_ dc vu,i:ı.ı_'an rl.j,ı 1er
Kl zi,:ıy, ka ,,,rr_rvan el_]_'er, ,-,Dizlrn-bizlil hĞ]rsi biziro heegy..
İş aı,a;ran açlap bl zim
Yaban e..:'.e gdaler bizin
Alınacak ö çt-er biziın
Biziın bizim hepsi bizim heeey..
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M$ydanlara doluç bizin
:-_,. ele -b j.r o1uş b$.zin
}ıvanı.§ kurtuluş bizim ıFizirı bi:in iı:nsi bizin heeey. İ,.

öııtinüya aARşI
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, Yürijyectı 'j j.r, bu can tende
Durana a. ,:. yürüyeae ğizEsitsizr. ], :incirinl
Kırana nı.lı yürljye ce ğlz heey..Eşitsi:.''.'ı :incirini
Kir:na .:,.,'ı yii:üyeceğlİ, Ha cıost]ır(3 ]tcre) dost]_ar heey..

, Günür ç-'l:ı: rya dardan
Haber gı:le s iye yardan
Vur grırı cı-i.,,ıı şah dama r,dan
Vuranı dtı: j-,:rüyeceğiz heey,.
Ha dostlar(] kere) dost]-ar hoey..

Sorurnluyrııı b cn ça ğımd.an
, Dtj z ovanıdın d_k da ğımdan' SömüIseni topra ğından
. §ürene tlık yijrijyeceğiz heoy. .
, Ha dostler(3 kere) dostlar heey,.
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. i. Ağalığıı çöküşünü
'0ür sulaTın akı.şını
fakirliğin kalkişını
Görene dck yiirüyĞceğJ.z heey..
Ha dost]_aı(3 kere) dostlar heey..
I{alkım -uyanma sın di.ye
6erçekler gizlenlr nlye
Anaya sam raftan köye
Girene de}ç yürüyeceğiz heey..
Ha d.ostlar(3 kııre) dostlar heey..
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. i,Ioy hey kc ıı..us iiı io'ya' Yurduıou"za i:isler ]turu_p duruıa sşJı
Hey hey kürup durıoe s ın
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O rduyu elü]Tine a _l :p durna s ırı

aJ_ıp rJ-urma sarı

Düdnan bizc binı j,:, tuzak dijzerıde, Hey hey tuza k ciüzenclepalikarya kiiçü}ı yurtta gezenale
Hey hey yuı: tta .ge zende
c ons on bize a ğ:,r ııektup ya zanaia
Hey hey neıttup ya zanda
\ia to kaı.sır:rzı çıkıp durüasüı

_ _çrklp durnasııı

tkil1 anlaşnl çok'çok yazıldı
lıüv i]ey çok çok ya zı,16ı
K:-brls tçi4 nic; plan düzlJl_dü
Ee7 he;, p}en diizüldü
Altııçı f ilcy!_a nertlik bozuldu
§ey hey ııoı,L] ik bozuldu

.Aİtr_k Tjikı]cıl ciostuz deyip dııımasın
deyip drıüDa§m
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