1 iýul 51

Türkmenistanda Ylymlar akademiýasy açyldy.

2 iýul 94

G. Atabaýewiň belli Heýkelini döreden Mommy Seýdmyradow aradan çykdy.

10/ 1882

Zakaspi bölümi, Zakaspy oblasty adyna öwrüldi.

10 /1926

Mämet ahun Gürgeni Eýran mejlisine wekil bolup gitdi.

11 iýul 1949

Türkmenlerden baslyp alnan ähli ekerançylyk ýeri Mämedreza şaha
berilmek barasynda Eýran mejlisi karar kabul etdi.

12/ 1995

Aşgabat demonstratsiyasynyň dargadylmagy, tutha-tutlyk. Gara Çarşenbe.

14 iýul 1959

Yrak režimi, bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň garşysyna giň möçberde etnik
ýok etme kampaniýasyny amala aşyrdy. Kerkuk faji-asy.

16 iýul 1909

Ahmadşa Gajaryň Tährandaky täç geýiş dabarasyna Durdy hanyň
baştutanlygynda türkmen han-begleri gatnaşdy.

16 iýul 1979

Ilkinji gezek T.Sähranyň Ýolma salýan obasynda “orak baýramçylygy”
şowhunly geçirildi. جشن گندم

16 iýul 1979

Hazar deňiz žandarmalary, türkemen balykçylarynyň Aşyr adada geçip
duran ýygnagyna ýaragly çozdy.

17 iýul 1911

Patyşalygy eýelemek maksady bilen Mämedalyşa ikinji gezek Orsýetden
Hojanepese geldi.

19 iýul 1925

Kümüşdepeli Rejep ahun (Saýatly/Seýýady) söweşde köp gan döküşiligiň
öňüni almak üçin hökümet wekilleri bilen ylalaşygy makullady.

19 iýul 1980

“Türkmensähra habarnamasy” gazetiň neşrini Eýran režimi gadan etdi.

3-nji ýekşenbe Türkmenistanda galla baýramy.
20 iýul 1979

“Ammar olum” daky” (ozalky “Şa mäzre-eh”) ekerançylyk firmasy yslamy
hökümet tarapyndan baslyp alnyp, Gürgendäki goşunyň garamagyna berlip
oňa “Mäzre-eh nemune-e arteş” ady berildi.

21 iýul 1942

Benderşanyň töweregindäki “Tikinjik” gümrükhanasy adamlara azar
berýäni üçin türkmenleriň hüjümine uçrap, dargadyldy.

21 iýul 1942

Gürgen we Kümmet şäherleriň töwereginde ýer yrandy, öý-jaýlaryň üçden
birisi ýykyldy.

22 iýul 1911

Türkmen han-begleriň ýardamy bilen Mämedalyşa gajar Astrabady öz
kontrolyna geçirdi; onuň permanyna garşy bolan ençeme göreşjeň türkmen
Hojanepesde dardan asyldy.

27 iýul 1974

Ýazyjy, dramatorg, döwürdeş türkmen edebiýatynyň düýbüni tutujy Berdi
Kerbabaýew aradan çykdy. Dog. 15 mart 1894

29 iýul 1920

Türkmenistanda arap hatynda “Şuralar Türkmenistany” gazeti çykaryldy.

28-29 iýul 47

Aşgabatda ýaş ýazyjylaryň respublikan maslahaty bolup geçdi. Onda TSSR
ýazjylar soýuzynyň başlygy B. Kerbabaýew «Türkmen sowet edebiýatnyň
ýagdaýy we ýaş ýazyjylaryň wezipeleri» hakynda doklad etdi.

31 iýul 1925

Türkmen söweşijileri

gorkuzmak maksady bilen Yrza han pählewiniň

buýrugy bilen 75 sany türkmen ýigidi Tähranda atylyp öldürüldi. (Seret H.
Ataýew. T. leriň gozgalňy 1916-1925)
Iýul 1928

Türkmen medeniýet institutynyň neşir organy bolan «Türkmen medeniýeti»
atly syýasy-jemgiýetçilik we edebi-çeper žurnaly çykyp başlandy.

Iýul 1937

Milli gahryman, Jüneýit han aradan çykdy.

