1 септември 1902 г. В Ямбол е роден писателят Тодор Драганов. Той е автор на един роман, повести, стихове и пиеси. Умира в Ямбол през м. март 1978 г.

1 септември 1920 г. Ученици от педагогическата гимназия в

Ямбол основават стенографско дружество „Габелсберг”, което става съосновател на Ученическия стенографски съюз в България.

1 септември 1924 г. Открито е допълнително занаятчийско учи-

лище в Ямбол с 4-годишен курс на обучение. В него се дават практически знания по железарство, леярство, стругарство, тенекеджийство,
бакърджийство, обущарство, сарачество, столарство и шивачество.

1 септември 1946 г. В Ямбол се създава първото зъболекарско
държавно лечебно заведение (дн. Стоматологична поликлиника).

1 септември 1963 г. В Ямбол се открива Техникум по хранително-вкусова промишленост.През учебната 1965/66 г. към техникума се
открива СПТУ с тригодишен курс на обучение.

1 септември 1971 г. Открита е Математическа гимназия „Николай Лобачевски” (дн. МГ „Атанас Радев”).

4 септември 1866 г. Одринският владика Кирил е изгонен от ямболската църква „Св. Георги”. Така ямболци отхвърлят гръцкото духовно иго.

4 септември 1927 г. На път от Бургас за Пловдив, през Ямбол

минава Емил Вандервелде, председател на Втория интернационал. Посрещнат е от кмета на града Стоян Митев и от ямболски и сливенски
социалдемократи, които настояват пред него за подкрепа за ревизия на
Ньойския мирен договор.

5 септември 1980 г. Открита е новата сграда на НТС в Ямбол.

10 септември 1915 г. Основано е първото футболно дружество в Ямбол
от членове на Юношески туристически съюз.

11 септември 1878 г. Възстановена е Ямболската общополезна каса (създадена е през 1865 г.), под името Земеделска каса. Първо-

начално тя отпуска заеми само на земеделци. Първият и касиер е Васил
Влахов. От 1904 г. тя става клон на Българска земеделска банка.

12 септември 1893 г. Константин Г. Марангозов открива в Ямбол печатница „Светлина”. В нея се печатат художествена и научна литература, периодични издания от Ямбол, Сливен, Карнобат, Нова Загора.
През 1947 г. печатницата е национализирана.

13 септември 1885 г. Княз Александър Батенберг пристига в

Ямбол и прави преглед на дислоцираните в града военни части от Ямболския отряд на Източния корпус на българската армия.

14 -17 септември 1982 г. В Ямбол се провежда Първият международен симпозиум „Кабиле” (Поселищен живот в Древна Тракия). Вторият симпозиум е проведен през 1986 г., а третият – през 1993 г.

15 септември 1858 г. В Ямбол е роден Иван Райнов, известен

ямболски търговец, завещал имуществото си на Ямболската община.Със
средствата от дарението му е построена Мъжката гимназия, след това се
нарича Техникум по механотехника, а днес ПТГ „Иван Райнов”.

18 септември 1941 г. Цар Борис III, княз Кирил и военният министър Даскалов посещават Ямбол.

19 септември 1903 г.

В Ямбол е роден Лео Коен – учител, журналист и писател. Той е автор на стихосбирките „Странници” (1928 г.) и
„Моят народ” (1930 г.) и публицистичните творби „Поезия и живот” (1938 г.),
„Евреинът в българската литература” (1939 г.) Починал на 8 април 1957 г.

20 септември 1857 г. Народният учител Добри Чинтулов става
главен учител на българските училища в Ямбол. За първи път е въведено
изучаването на руски език в българското училище.

23 септември 1910 г. В с. Веселиново се ражда Стоян Сюлемезов, кооперативен деятел, един от ръководителите на въоръжената съпротива в областта (1941/44 г.), народен представител, председател на
Централния кооперативен съюз.

24 септември 1922 г. Столични и провинциални артисти създават Южнобългарския народен театър със седалище в Ямбол.

септември 1875 г. В Ямбол се открива фабрика за преработка

на тютюн. Тази фабрика е първото българо-турско акционерно предприятие.

септември 1928 г.

Открито е държавното практическо коларско
училище в Ямбол, което съществува няколко години.

септември 1959 г. Създава се СПТУ по индустриално строителство.

септември 1964 г. В Ямбол е открит Институт за учители-специалисти.

септември 1965 г. В Ямбол се създава Професионално техническо училище по текстил (СПТУ по текстил).

