1 юни 1880 г.

По инициатива на Киро Икономов е проведено
събрание за избиране на Ямболски околийски таен революционен
комитет за съединение на Княжество България с Източна Румелия.
В него влизат Вълчан Шиваров, Илия х. Златев, Драгия Николов и х.
Панайот Попов.

1 юни 1885 г. В Ямбол е открита сапунена фабрика, собственост
на Христо Викилов.

3 юни 1837 г. В Нова Загора е роден Иван Милков – опълченец,
участник в Сръбско – българската и Балканската война. Достига до чин
подполковник. Умира в Ямбол на 10 декември 1933 г.

5 юни 1972 г. Започват археологическите проучвания на античния
град Кабиле, обявен за археологически и архитектурен резерват през
1969 г. (ДВ, бр.24 от 1969 г.)

9 юни 1935 г. В Ямбол е открита зоологическа градина. Опит за
създаване на такава е направен още през 1916 г., когато квартируващите
в града германски войски уреждат зоологически кът в района на хангара
на цепелина.

13 юни 1926 г. В преустроения Безистен са открити общинските
хали.

15 юни 1919 г. Умира Георги Пеев Бакалов, роден в Ямбол през

1853 г. Той е ученик на Добри Чинтулов и Стефан Томов. След това е
учител и активен член на ямболското читалище. През 1876 г. участва
в подготовката на Априлското въстание. След Освобождението
става финансов чиновник в Ямбол. Той е един от малкото ямболски
поборници, на които е отпусната пенсия за участие в Националноосвободителните борби.

15 юни 1922 г.

В центъра на Ямбол се полагат основите на
сградата на Популярна банка (днешната библиотека). Архитект на
сградата е Трендафил Гюлев.

17 юни 1968 г. Създаден е комбинатът за хидравлични елементи

„Иван Тенев” в Ямбол като филиал на машиностроителен завод
„Хидравлика” – Казанлък. От 1971 г. се оформя като самостоятелно
предприятие.

19 юни 1925 г. В Ямбол се провежда учредителното събрание на
археологическото дружество „Диамполис”, в което участват 34 души. За
председател е избран Никола Курдов.

20 юни 1879 г. Иван Цанков, деец на национално-освободителното
движение е назначен за околийски началник в Ямбол от главния
управител на Източна Румелия – Алеко Богориди.

20 юни 1885 г.

В Ямбол умира Киро Икономов, деец на
Национално – освободителното движение, касиер на ямболския
революционен комитет, активен участник в подготовката на
Априлското въстание (1876 г.) След Освобождението той е кмет на
Ямбол (1882 - 1884 г.) и един от най-уважаваните ямболци.

26 юни 1916 г.

Над града за пръв път прелита цепелин. На
следващата година, в построения край гарата хангар, е настанен
германският цепелин L59. Той влиза в историята на далечното
въздухоплаване с полета от Ямбол до Хартум (Източна Африка) от 21
до 25 ноември 1917 г., под командването на кап. Бокхард.

28 юни 1876 г. В Одрин е осъден от военен съд и обесен Атанас

Кратунов. Роден е в Ямбол през 1852 г. Той е един от основателите на
тайния ямболски революционен комитет (1873 г.) В неговия дом се леят
куршуми, източват се ножове, кове се оръжие. На 1 май 1876 г. излиза
с първата чета въстаници от Ямбол. Участва в боевете при Нейково,
където е тежко ранен. По-късно е заловен от турците в Ямбол.

28 юни 1876 г. В Одрин е осъден от военен съд и обесен Захари

Величков, член на ямболския революционен комитет, четник в четата на
Георги Дражев. Роден е през 1843 г. в с. Смядово, Преславско. Участва
като доброволец в румънската войска . По професия е фелдшер. От
1872 г. се установява в Ямбол. През 1876 г. отговаря за медицинското
осигуряване на ямболската чета. Купува и приготвя лекарства. Заедно
с четата участва в боевете при Жеравна и Нейково. След разгрома на
четата е арестуван в Ямбол.

29 юни 1862 г. В Ямбол умира Ради Иванов Колесов, народен
учител, читалищен деец и преводач, писар на четата на Никола
Филиповски (Капитан Дядо Никола) през 1856 г.

29 юни 1876 г. В Ямбол е осъден на смърт от военен съд и

обесен Георги Дражев, председател на ямболския революционен
комитет. Роден е в Ямбол на 26 април 1848 г. Той е сред най-активните
радетели за църковна независимост, читалищен деец и крупен
търговец. Един от ръководителите на въстанието във II Сливенски
революционен окръг, водач на първата ямболска чета и подвойвода на
обединената ямболско-сливенска чета. Заловен е от турците край с.
Бинкос, Сливенско.

29 юни 1876 г. В Ямбол е осъден на смърт от военен съд и

обесен Жеко Андреев. Роден е през 1851 г., учи при даскал Ради Ив.
Колесов. Той е един от най-активните помощници на Георги Дражев,
определен е за знаменосец на ямболската чета. След боевете при с.
Нейково е предаден и заловен от турците.

29 юни 1925 г.

Италианската фирма „Сузин” от Милано
учредява акционерно дружество в Ямбол под името Тъкачна
фабрика „Тунджа” – АД.

29 юни 1931 г. Избухва стачката на ямболските текстилци от

фабрика „Тунджа”. Тя продължава близо месец. В нея участват над 800
работници. Стачниците издават бюлетин за хода и. Получават помощ
не само от съгражданите си и от близките села, но и от Франция,
Румъния и др. При сблъсък с полицията по време на стачката са убити
двама работници.

30 юни 1972 г. В Ямбол е открит Младежки дом.
юни 1882 г. В Ямбол е роден Кирил Теллалов. Завършва театрална

школа в Одеса. Съветски дипломат в Китай и Монголия (1932 – 1934 г.)
Умира в Москва на 13 октомври 1934 г.

юни 1900 г. В Ямбол е основано певческо дружество „Гусла” с

диригент Михаил Колев. Три години по-късно към дружеството е
сформиран оркестър.

юни 1946 г. Създава се ДЗИ – Ямбол на базата на съществуващите
наши и чужди, частни и обществени застрахователни дружества.

