1 март 1886 г. В Ямбол е открита митница. До края на 1886 г. са
събрани 9 500 лв. от мито на вносни стоки и 21 000 лв. от износ.

1 март 1925 г. Учредено е ученическо археологическо дружество
„Диана” в Ямболското педагогическо училище, ръководено от учителя по
история Захари Измириев. Дружеството има свой устав и печат.

Ученическото археологическо дружество
„Диана“, основано при педагогическото училище по
инициатива на ентусиазирани младежи и учителя
по история, г-н Измирев, има първо общо събрание
на   1.III.1925 г. Приет беше устав, изработен
по уставите на Археологическите дружества
във Варна, Бургас и Стара Загора и се избраха
управителен съвет и контролна комисия.
Ние поздравяваме г-н Измирев за тази
похвална инициатива, тъй като такова дружество
ще е от голямо значение за град ни, като се има
предвид неговото историческо минало.
На 4-и т.м археологическото дружество е
направило своя първи излет. При разкопките, които
са били направени, са намерени един скелет и две
монети от римско време.
Дописка от в-к „Тракиец” бр.82 /7.03.1925 г.
за основание на Археологическото дружество
„Диана“.

В ръководството на ученическото археологическо дружество влизат:
Иван Търпанов, Аспарух Бирников, Любен Брънеков, Димитър Дончев,
Зафир Иванов и Кутьо Златаров, който изработва печата на дружеството.
Създаването на ученическото археологическо дружество „Диана” дава
стимул за учредяване на гражданско дружество.

1 март 1950 г. В Ямбол се създава Хигиенно – епидемиологична инспекция (ХЕИ) с микробиологична, паразитологична и химическа лаборатория.

3 март 1935 г. Във вестник

„Тракиец“ за пръв път е публикуван
девизът на Ямбол „Ида от древността – отивам в бъдещето“. Негов създател
е Тотю Брънеков, главен редактор на вестник „Тракиец“.

6 март 1863 г. В Браила е родена Стиляна Параскевова, дъщеря на
ямболския преселник Иван Параскевов, ушила първообраза на българския
трибагреник – Браилското знаме.

6 март 1916 г. За пръв път е отпечатан „Марш на 29-ти Ямболски

полк“ във вестник „Камбана“ по музика на Атанас Ковачев и текст на Любомир
Бобевски.

6 март 1962 г. Бившият дърводелски цех на Промкомбинат Ямбол

се обособява като отделно стопанско предприятие под наименованието
ДИП „VIII конгрес“. През 1969 г. то прераства в завод под същото
наименование. На 19 декември 1979 г. получава името „Стоян Златев“, а
от 1991 г. е „Мебел - Ком“ ЕООД.

10 март 1858 г.

В Ямбол е роден генерал-майор Георги Иванов,
опълченец. Завършва първия випуск на Военното училище в София
и Николаевската инженерна академия (Русия). Участник в Сръбскобългарската война. Под негово ръководство се правят укрепленията на
Сливнишката позиция.

11 март 1879 г. В Ямбол е открита болница по инициатива на генералмайор Техменев. Благодарствено слово произнася Атанас Кожухаров.

12 март 1914 г. В Ямбол е роден художникът Марко Бехар, сътрудник
на вестник „Жупел“, основател на вестник „Стършел“, преподавател в
Художествената академия.

12 март 1971 г. Открита е новата сграда на „Партийния дом“ в
Ямбол. От м. март 1991 г. в нея се помещава администрацията на община
Ямбол.

13 март 1808 г. Ямболски еснафи, между които калпакчийският,

кафтанджийският, хлебарският, фурнаджийският и др. Даряватна църквата
„Св. Георги“ сребърна кутия за лъжички с двойни капаци. Дарението е
запазено от пожара през 1878 г. и преподаренона църквата през 1881 г. от
Васил Иванов.

13 март 1913 г. Михо Стоянов от 29-ти ямболски пехотен полк
окачва българското знаме на Султан Селим джамия в Одрин.

15 март 1900 г. В Ямбол е роден писателят Николай Ношков.

Първата си книга той издава през 1920 г. Сътрудник на вестниците „Тунджа“
и „Развигор“.

